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3. Analyse af virksomhedens  
eksterne strategifaktorer

Danske virksomheder har behov for at håndtere og vurdere fremtidige krav fra 
omverdenen, økonomiske muligheder og de ledelsesudfordringer, der ligger forude. 
Mange ledere i virksomhederne har brug for værktøjer til at komme fra en turbulent 
og ustruktureret forståelse af omverdenen til en mere forståelig opfattelse af virksom-
hedens situation i den pågældende branche. Helt basalt er det relevant for ledelsen at 
forholde sig til, hvilke eksterne faktorer der påvirker virksomheden i de kommende 
år, hvor interessant branchen overhovedet er, hvilket potentiale branchen har i frem-
tiden, og hvilke krav kunderne stiller til virksomheden fremover. Nogle væsentlige 
spørgsmål i strategiarbejdet er fx:

l	 Hvilke væsentlige eksterne faktorer kan have betydning for branchen og have 
indflydelse på virksomheden?

l	 Hvor attraktiv er branchen?
l	 Hvordan er indtjeningspotentialet i branchen?
l	 Hvilke krav stiller kunderne til virksomhederne i branchen?
l	 Hvordan er konkurrenceintensiteten mellem virksomhederne?
l	 Hvor stærk er virksomhedens markedsposition nu, og hvor stærk vil den være 

fremover?

Dette kapitel giver teori og værktøjer til, hvordan ledelsen kan gennemføre en analy-
se og vurdering af virksomhedens eksterne strategifaktorer, se figur 3.1. De 3 bokse 
i figuren dækker analyser af samfundsudviklingen, branchens udvikling og udviklin-
gen i kundernes krav.

De foreslåede teorier og værktøjer for de 3 analyseniveauer dækker virksomhedens 
samlede behov for analyse af omverdenen og består af:

l	 PEST-analyse og scenariemetode: Samfundsudvikling               
l	 Porters Five Forces – analyse: Brancheudvikling                  
l	 Analyse af Forretningsmodel og Blue Ocean – strategi: Udvikling i kundernes 

krav

I det følgende afsnit gennemgås disse teorier og værktøjer til analyse af omverdenen.

Figur 3.1. Analyse af eksterne strategifaktorer 
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3.1. PEST-analyse  
– en struktureret tilgang til analyse af samfundsudviklingen
Virksomheden lever ikke i et vakuum, men indgår tværtimod i et større samspil med 
sine omgivelser, og derfor vil der i dette afsnit ses på det samfund, der øver indflydel-
se på virksomheden. Uanset om samfundet forandrer sig hastigt eller er forholdsvis 
stabilt, har virksomheden behov for at stille sig følgende hovedspørgsmål:

l	 Hvilke nøgleområder i samfundet har betydning for, om virksomheden vil 
forandre sig?

l	 Hvilke kræfter driver de samfundsmæssige forandringer frem?
l	 Hvordan vil forandringerne påvirke virksomheden og dens muligheder i 

fremtiden?

Nøgleområderne omfatter forhold, der har betydning for virksomheden, og som vil 
forandre sig, eller forhold, som forventes at ændre sig i en sådan grad, at de får ind-
flydelse på virksomhedens fremtid. Det er med andre ord forhold, som øver indfly-
delse på de strategiske beslutninger og finansielle præstationer. Når nøgleområderne 
er identificeret, er det væsentligt, at virksomheden gør sig klart, hvilke kræfter, der 
driver forandringerne frem, og hvordan virksomheden påvirkes.
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Figur 3.2. PEST-analyse
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De politiske forhold har stor betydning for virksomhedernes indtjeningsmuligheder. I 
Danmark er der tradition for stor politisk indblanding og regulering af erhvervsmæs-
sige forhold. Det er vigtigt, at virksomhederne forholder sig til, hvad politiske for-
andringer kan betyde for resultatet og mulighederne for at indgå forretningsmæssige 
aftaler med konkurrenter, kunder og leverandører. Offentlige investeringer i nybyg-
geri og renoveringer med ambitiøse vækst- og klimaplaner kan drive udviklingen i 
mange brancher. Der bliver behov for massive investeringer i renovering af offentlige 
bygninger, hvis de skal leve op til fremtidens krav om energi, indeklima og handicap-
venlighed. Gode økonomiske vilkår såsom større friværdi, lave renter og større job-
sikkerhed giver desuden borgerne og erhvervslivet incitament til at investere mere i 
renovering. Klimamålsætninger i Europa og i Danmark giver vækstplaner inden for 
klima-, energi- og miljøpolitik, ligesom velfærdsprojekter inden for sundhed, børne- 
og ældreområderne har afgørende betydning for væksten i samfundet.

Virksomheden kan ved hjælp af PEST-analysen besvare de 3 hovedspørgsmål. I en 
PEST-analyse opdeles samfundsforhold i 4 delelementer, hvis forbogstaver (ameri-
kanske betegnelser) danner forkortelsen PEST.

l	 Political (politiske forhold)
l	 Economic (økonomiske forhold)
l	 Social (sociale forhold)
l	 Technological (teknologiske forhold).

PEST-analysen defineres således: 

PEST-analyse er en tjekliste for væsentlige politiske, økonomiske, sociale og 
teknologiske forholds betydning for virksomhedens strategiudvikling.

PEST-analysen kan anvendes til følgende:
l	 En identifikation af, hvilke muligheder og trusler fremtiden byder på. Denne 

indsigt giver virksomheden mulighed for at være på forkant med fremtidens 
udfordringer

l	 PEST-analysen kan efterfølgende anvendes til at opbygge en række fremtids-
scenarier, der belyser betydningen af forskellige forholds indtræden

l	 Virksomheden har måske nogle klare ønsker om, hvor den vil være om fx 5 
år. PEST-analysen anvendes derfor til at vælge den rigtige vej/strategi.

PEST-analysen, der er illustreret i figur 3.2 nedenfor, giver en række forslag til mu-
lige forhold, der kan påvirke en virksomhed. Det er op til ledelsen at gennemgå og 
udvælge de forhold, der har størst betydning for den konkrete virksomhed. Det er 
forfatternes erfaring, at det er vigtigere at identificere få væsentlige forhold og forstå 
deres betydning for virksomhedens strategiske muligheder, end det er at lave en lang 
oversigt over, hvilke direkte og indirekte forhold der påvirker virksomheden i både 
stort og mindre omfang.
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problemer kan imødekommes ved forbedret fastholdelse, øget indtag af lærlinge og 
rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Et andet problem vedrørende arbejdskraft 
kan være efterspørgslen efter nye kompetencer som følge af den teknologiske udvik-
ling. Kompetenceudvikling af eksisterende medarbejdere vil i den forbindelse bli-
ve stadig mere relevant, lige såvel som erhvervsskolerne må følge med udviklingen. 
Mange brancher oplever desuden behov for at rekruttere helt nye kompetenceprofi-
ler såsom data-analytikere og IT-medarbejdere. Med ændrede arbejdsformer og nye 
former for værdiskabelse er der behov for at supplere med andre rammer og vilkår 
for ansættelse og aflønning. De mange forskellige kompetenceprofiler på den sam-
me arbejdsplads kræver en ændret incitaments- og karrierestruktur. Eksisterende så-
vel som nye medarbejdere føler sig motiveret af deres individuelle udviklingsmulig-
heder og ordninger som fx sundhedsforsikring for medarbejderne og deres familier.

En række produkter og serviceydelser som fx pensionsopsparing efterspørges af 
bestemte aldersgrupper i befolkningen, hvorfor demografiske forhold spiller en stor 
rolle. Den rene demografiske udvikling kan fremskrives med stor nøjagtighed, hvori-
mod forandringer i smag og vaner er vanskeligere at forudse. Udviklingen hen imod 
større individualitet får betydning for efterspørgslen. Fx sker der ændringer i efter-
spørgslen på boligtyper og ændringer i de krav, den enkelte stiller til arbejdspladsen. 
Samtidig bliver vi alle fortsat mere klima- og miljøbevidste, hvilket virksomheden 
må arbejde aktivt med over for kunder såvel som medarbejdere.

Teknologiske forhold er de forhold, som den hastige udvikling inden for produkter, pro-
cesser og distributionskanaler fører med sig. Eksponentiel teknologisk udvikling vil 
påvirke mange brancher i de kommende år med øgede kundeforventninger som en 
naturlig konsekvens. Den grønne omstilling vil i de kommende årtier få endnu større 
betydning med energieffektivisering og renovering af bygninger. Virksomheden skal 
være opmærksom på at udnytte udviklingen internt i virksomheden, ligesom den til 
stadighed skal være opmærksom på betydningen for kundernes adfærd og ønsker.   

Fokus på de teknologiske forhold kan forebygge, at virksomheder overhales af 
nye teknologier. I de seneste år har såkaldte disruptive teknologier vundet frem og 
revolutioneret mange brancher ved at bruge nye teknologier til at skabe nye forret-
ningsmodeller, som er langt mere værdiskabende end de eksisterende. McKinsey 
Global Institute har samlet 12 disruptive teknologier, som har eller menes at have po-
tentiale til at forandre brancher. Disse 12 teknologier ses i den følgende figur og kan 
for mange virksomheder være inspiration, når omverdenen skal analyseres, samt når 
strategien i kapitel 8 skal udvikles.

De geopolitiske forhold på globalt plan spiller også en afgørende rolle vedrørende 
handelskonflikter mellem stormagter som USA og Kina, der vil påvirke verdensøko-
nomien negativt. Udviklingen inden for EU spiller ligeledes en rolle herunder, hvor-
dan Brexit vil påvirke forretningsklimaet i Europa og i Danmark.

Økonomiske forhold har betydning for hele aktiviteten i samfundet og har ofte afgøren-
de indflydelse på efterspørgslen. Renteniveauet og kronens niveau i forhold til sam-
handelslande har stor betydning for indtjeningen i såvel eksport- som importvirk-
somheden.

Den ansete organisation World Economic Forum udgiver årligt sin rapport om, 
hvor konkurrencedygtige verdens forskellige økonomier er. I rapporten kommer 
Danmark sammen med de øvrige nordiske lande typisk ind i top-15 ud af omkring 
140 lande.  Ifølge World Economic Forum står de nordiske samfund med deres stær-
ke offentlige systemer godt rustet i forhold til globaliseringen – den nye verden, hvor 
de økonomiske kræfter i vidt omfang bevæger sig på tværs af landegrænserne. Ofte 
betragtes globaliseringen og den højtudviklede nationale velfærdsstat som et enten-
eller. Det er forkert ifølge World Economic Forum, der peger på, at de trives godt 
sammen – hvis ellers det enkelte lands politikere og befolkning har viljen til at få dem 
til at spille positivt sammen. Aktiv og offensiv deltagelse i den globale økonomi er 
forudsætningen for at sikre velfærdsstaten, og omvendt: Et samfund præget af social 
og politisk stabilitet og et velfungerende offentligt system har gode forudsætninger 
for at gøre sig gældende i globaliseringen. Vi har oplevet øget globalisering samtidig 
med, at de fleste lande har udbygget deres offentlige systemer og reguleringer, ikke 
mindst for at styrke velfærd og miljø. Pointen her er ikke at diskutere, hvor omfat-
tende staten og dens reguleringer skal være. Pointen er, at globaliseringen ikke dikte-
rer en samfundsmodel, hvor staten og velfærdssystemerne er svage. Globaliseringen 
giver plads til store nationale forskelle i samfundets indretning. Teorier om, at mar-
kedskræfterne og ”kapløbet mod bunden” gør landene mere og mere ens, holder 
næppe.

Sociale forhold omfatter, hvordan vi som personer udvikler os med hensyn til behov 
for sociale relationer. 

Urbaniseringen betyder, at den største by i hver kommune vokser hurtigere end 
det samlede befolkningstal i kommunen samtidig med, at befolkningen i stigende 
grad bor i hovedstadsområdet og i Østjylland. Hermed flyttes mange forretnings-
aktiviteter til disse områder. Behovet for arbejdskraft er stigende, og rekrutterings-
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drage i deres PEST-analyse med fokus på den mulighed eller trussel, de udgør for 
virksomheden. I relation til udviklingen inden for energi sker der store ændringer  
– også inden for mulighederne for at opbevare energi. Bilproducenten Tesla har ryk-
ket grænserne for at køre på el, men virksomheden har samtidig ambitioner om at 
udbrede batteriteknologien til andre forretningsområder. 

En stor grad af automatisering præger også de 12 disruptive teknologier. Google 
og bilproducenter har igennem en årrække testet selvkørende biler. I forsvarsindu-
strien har droner længe været blandt amerikanernes fortrukne materiel, og mange 
spår, at den civile flyindustri på sigt ikke skal betjenes fra luften. I mange produkti-
onsvirksomheder erstattes medarbejdere af automatiserede hightech-robotter, som 
producerer hurtigere, ensartet og i høj kvalitet. På verdensplan kan millioner af ar-
bejdspladser blive erstattet af denne type teknologi.

Nye materialer tilgår desuden produktionen inden for mange brancher. Et eksem-
pel er såkaldte ”nanotypes”, der er langt stærkere end stål. Materialet bruges allerede i 
produktionen af cykler og golfudstyr, og grundet dets styrke og smidighed samt dets 
gode evne til at lede strøm forskes der i brugen af materialet til mange andre formål.  

Inden for biotech forudses kvantespring grundet nye forskningsmetoder. Et ek-
sempel er såkaldt ”Next Generation Sequencing” (gen-sekventering), som gør det 
muligt at sekvensere på en ny måde og finde mutationer i vores arvemasse. Helt kon-
kret kan der nu arbejdes med langt større datamængder, og det bliver muligt at få 
en betydeligt bedre forståelse af biologien. Det gør det muligt at komme dybere end 
med DNA, og den nye teknologi forventes at have store muligheder bl.a. inden for 
retsgenetik, men også til udvikling af superafgrøder.

Den digitale udvikling flytter også grænser for virksomhederne, og nye digitale tek-
nologier skaber nye vidtrækkende muligheder, som i høj grad allerede er ved at æn-
dre adskillige brancher. Siden Apple lancerede iPhone, har det mobile internet i høj 
grad vist sit værd i det private liv. Samtidig gør det mobile internet det desuden mu-
ligt at koble diverse maskiner, robotter og biler på internettet, således at kommunika-
tionen til centraler (eksempelvis advarsler) kan sendes uanset tid og sted. Dette giver 
mulighed for at forebygge problemer, fx ved at reservedele skiftes, før nedbrud op-
står, men opdateringer kan også foregå ved blot at downloade og installere ny soft-
ware. Førnævnte Tesla sender fx nye opdateringer ud til sine biler, og forbrugerne kan 
blot installere disse, som var det en opdatering på computeren. Dermed opnår kun-
den nye funktioner i sin eksisterende bil uden at skulle forbi forhandlerens værksted.

Udbredelse af det mobile internet har som nævnt betydet, at mange flere enheder 
er blevet tilkoblet internettet. Store muligheder ses inden for Internet of Things (IoT), 

Figur 3.3. Tolv disruptive teknologier
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Tandlægen kan nu behandle patienter, som skal have krone, langt hurtigere. Kronerne 
designes på computere og ”3D-printes”, således at behandlingen kan afsluttes på un-
der 3 timer. Dermed undgår kunden uger med midlertidige kroner og flere besøg 
hos tandlægen. Selvsamme tandlæge kan profitere på at varetage en større del af be-
handlingen, mens de dentallaboratorier i ind- og udland, som ikke er omstillingspa-
rate, mister deres eksistensberettigelse. 

Inden for energiområdet spås også om store ændringer. I ovenstående figur anvi-
ses vedvarende energiformer som disruptive i og med, at produktionen af visse ener-
giformer i dag kan konkurrere med de fossile brændsler og i nogle tilfælde er de bil-
ligste. Dette gennembrud for vedvarende energiformer presser andre industrier som 
fx olie og gasproduktion. Disse industrier kan blive nødt til at effektivisere voldsomt 
og nedlægge dyre produktionsmetoder. Virksomhedernes omkostninger bliver lave-
re, men lavere energipriser betyder også, at forbrugerne har flere penge til forbrug. 
Derfor er dette et eksempel på konsekvenser, som forskellige virksomheder må ind-



92       Strategi i vindervirksomheder Analyse af virksomhedens eksterne strategifaktorer       93

ge PEST-analyser i praksis udarbejdes som meget generelle og almene beskrivelser 
af de 4 ovennævnte forhold. Det er vigtigt at understrege, at PEST-analyser skal ud-
føres på det rette abstraktionsniveau, nemlig på forretningsområdeniveau. Det er fx 
ikke hensigtsmæssigt at gennemføre generelle PEST-analyser i virksomheder, der 
er sammensat som konglomerater med flere forskellige forretningsområder. For in-
ternationale virksomheder vil det derfor også være hensigtsmæssigt at gennemføre 
PEST-analyser i forskellige regioner i verden, hvor udviklingen politisk, socialt, øko-
nomisk og teknologisk vil være forskellig.  

3.1.1. Fremtidsscenarier
Den næste samfundsanalyse udarbejdes ved brug af teorien omkring fremtidsscena-
rier. Sådanne fremtidsscenarier opbygges ved hjælp af scenariemetoden, der define-
res som: 

Et systematisk arbejde med at forøge forståelsen for fremtiden i virksomheden  
ved at opstille et antal billeder af, hvordan fremtiden muligvis ser ud, hvordan de 

forskellige billeder opstår, og hvorfor de opstår. 

Ideen med scenarier er at hjælpe med at gøre fremtiden mere forudsigelig. Scenarier 
er hypoteser om fremtiden i form af konstruerede sandsynlige historier og diverge-
rende billeder af fremtiden. Scenarier gør virksomhedens beslutningstagere i stand 
til at udforske så mange alternative fremtider som muligt. På den måde bliver leder-
ne i stand til at se, hvilke konsekvenser nutidige handlinger har for fremtiden, og så 
kan de foretage de nødvendige og mulige beslutninger i dag for at møde fremtiden 
på den bedste måde. Scenarier anvendes både med en tidshorisont på 3-5 år og med 
længere tidshorisonter på 5-15 år. Desuden identificeres mulige beslutninger ved at 
udforske, hvad en virksomhed vil gøre, hvis bestemte omstændigheder indtræffer. 
Dette gør, at virksomheden er bedre klædt på til at møde fremtiden, da de forskelli-
ge beslutninger og konsekvenser heraf allerede er gennemtænkt og drøftet.

Ved udarbejdelsen af et eller flere scenarier anvendes viden fra ledere og fra eks-
perter. Dette kan være interne eller eksterne personer, som på baggrund af oplysnin-
ger om den pågældende virksomhed udformer et fremtidsbillede af, hvordan udvik-
lingen kunne komme til at foregå, og hvilke elementer der vil ændre sig mest og i 
hvilken retning. 

som dækker over, at enheder, som er tilkoblet internettet, kommunikerer med hinan-
den. Et stort gennembrud forventes inden for få år i private hjem, hvor døre åbner 
automatisk, kaffemaskinen starter, når man vågner, og indkøbslisten udfylder sig selv. I 
industrielle virksomheder kan mange processer automatiseres, idet vigtige informatio-
ner automatisk flyttes rundt og anvendes, hvor de er nødvendige. Dermed opnås også 
en høj grad af automatisering af viden, som typisk vil blive kombineret med, at vores 
software gøres endnu mere intelligent. På baggrund af data, som indsamles omkring os 
selv, vores kunder, leverandører, medarbejdere etc., kan digitale enheder typisk forud-
se vores handlinger og komme os i forkøbet. Alene i bilen har GPS’en 3 gode bud på, 
hvor vi skal køre hen, mens musikanlægget forsøger at forudse, hvilken type musik vi 
ønsker at høre. Disse intelligente teknologier betyder, at virksomhedernes digitale løs-
ninger kan optimere løsningen af begrænsninger inden for fx produktion og logistik.
   Cloud-teknologien spås store muligheder, idet mere data udveksles, flere enheder 
tilkobles internettet, og vores krav til tilgængelighed øges. Vi ønsker, at det konstant 
er muligt for os at tilgå alle data, dokumenter etc. fra alle digitale enheder, uanset tid 
og sted. De digitale teknologier bearbejdes desuden i kapitel 8, hvor vi går i dybden 
med forklaring af, hvordan virksomheder aktivt kan udnytte de digitale muligheder.

Fokus på klima og miljø samt mere komplekse juridiske forhold på globalt plan har 
fået flere virksomheder til at udvide PEST-analysen til en PESTLE-analyse eller en 
PESTEL-analyse, hvor der udarbejdes særskilte analyser af klima- og miljøforhold  
(E = Environmental) og af juridiske forhold (L = Legal) som fx rettigheder til kun-
dedata, som vi kender det fra bilbranchen. I beskrivelsen ovenfor har vi bygget kli-
ma- og miljøforhold og de juridiske forhold ind i de 4 elementer. 

Forfatterne foreslår, at arbejdet med PEST-analysen foregår bredt i virksomheden 
og på tværs af organisationen, hvor forskellige faggrupper arbejder sammen og la-
ver en PEST-analyse i fællesskab med hinandens viden og erfaringer som drivkraf-
ten. En sådan form for brainstorming kan ofte give spændende og værdifulde inputs 
til, hvilke udfordringer virksomheden står overfor. PEST-analyser er tit følsomme 
over for brugen af historiske data. Alle udviklingstrends ender på et tidspunkt, men 
hvornår det sker, kan være vanskeligt at forudse. Inddragelse af historiske anekdoter 
kan dog være vigtige for at belyse nogle bestemte mønstre i en udvikling. Fx anek-
doter, der handler om noget, lederne har oplevet, eller om noget, historien har vist. 
De mest værdifulde anekdoter fortæller ofte, at mennesker med direkte kundekon-
takt har været i stand til at observere forandringer i købernes holdninger, længe før 
der er sket forandringer i købernes adfærd og vaner. Vi gør opmærksom på, at man-
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Figur 3.4. Matrix over strategiske usikkerheder
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Økonomisk depression
Usikkerhed 2

Økonomisk vækst
Usikkerhed 2

Herefter beskrives 4 scenarier ud fra nogle definerede punkter med en rammende 
overskrift som fx Klimaprofil suppleret med en stærk metafor i form af et billede og 
et ikon.

I hvert af de 4 scenarier beskrives en ideel virksomhedsprofil ud fra en række 
punkter, der er defineret på forhånd, fx: markedspositionering, størrelse og organi-
sation, kernekompetencer, kritiske processer og knappe ressourcer. Herefter etable-
res det strategiske mulighedsrum med angivelse af sandsynligheder vurderet af le-
dergruppen i fællesskab. Figuren viser de udarbejdede scenarier og de ideelle virk-
somhedsprofiler med sandsynlighed.

Figur 3.5.  Scenarier og virksomhedsprofiler
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Scenariemetoden gennemføres ofte i disse trin:
l	 Megatrends og strategiske usikkerheder
l	 Scenarier og virksomhedsprofiler
l	 Backcasting

Scenariemetodens arbejde med fremtiden indledes med at finde megatrends og stra-
tegiske usikkerheder. En megatrend defineres som:

En påvirkningsfaktor hvis fremtidige udvikling er relativt forudsigelig

som fx automatisering af ensartede gentagne processer og det demografiske træk 
med aldring i befolkninger. En strategisk usikkerhedsfaktor defineres som: 

En påvirkningsfaktor hvis fremtidige udvikling er vanskelig at forudsige

som fx geopolitiske forhold med handelskrige, økonomisk vækst versus stagnation, 
udbud af arbejdskraft relevant for virksomheden, klima- og miljøforhold samt kun-
stig intelligens og lignende former for teknologisk innovation. De strategiske usik-
kerheder kan også være branchemæssige og virksomhedsmæssige usikkerheder så 
som industrikonvergens og vanskeligheder med en given forretningsmodel. Dertil 
vil fremtiden kunne byde på de såkaldte sorte svaner, som vi kender fra terroran-
grebet den 11. september 2001, Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten i 2006 og 
den globale coronavirus i 2020. 

Til identifikation af de strategiske usikkerheder anbefaler vi denne proces:
1. Individuel brainstorm – notér de påvirkningsfaktorer, der menes at have ind-

flydelse på udviklingen i et fremtidigt perspektiv, og opdel dem i megatrends 
og usikkerhedsfaktorer

2. Megatrends og strategiske usikkerheder præsenteres i gruppen, og der brain-
stormes med henblik på at generere flere påvirkningsfaktorer 

3. Påvirkningsfaktorerne grupperes, og gruppen lister de relevante megatrends 
op og vælger de 2 strategiske usikkerheder, der arbejdes videre med først

4. Præcisér de valgte strategiske usikkerheder og deres poler/modsætninger 
5. Find 3 centrale argumenter for valg af hver strategisk usikkerhed 
6. Udarbejd en eller flere usikkerhedsmatricer afhængig af antallet af usikkerhe-

der, som virksomheden vil arbejde videre med. En sådan usikkerhedsmatrix 
er vist i figuren nedenfor med 2 usikkerhedsfaktorer: den økonomiske vækst 
og hastigheden i udbredelsen af FN’s verdensmål.



96       Strategi i vindervirksomheder Analyse af virksomhedens eksterne strategifaktorer       97

l	 Processen fremmer meninger om ting, som vi ikke ved om findes i fremtiden, 
og de nye begreber, der skal anvendes i fremtiden, er slet ikke opstået endnu

l	 Forudsætter, at lederne kan prioritere de strategiske usikkerheder uden fuld 
dokumentation af deres konsekvenser 

l	 Tendens til at tage udgangspunkt i de scenarier, der lægger op til de mindst 
mulige forandringer, eller som medfører de ændringer, der passer virksomhe-
den bedst. Dette kan betyde, at ledelsen ikke ser de elementer, der er vigtigst 
for virksomheden i fremtiden, fordi de ikke passer ind i ledelsens forestillinger 
om fremtiden.

Scenariemetoden er særligt anvendelig i virksomheder med dynamiske samfundspå-
virkninger. Globale virksomheder med stærk teknologisk udvikling under stærk på-
virkning af klima- og miljøudfordringer vil selvsagt være oplagte brugere af scenarie-
metoden. Den aarhusianske virksomhed Flexo Wash har sådanne dynamiske eks-
terne påvirkninger i et globalt marked med fokus på klima og miljø og anvender sce-
nariemetoden som en del af strategiarbejdet. 

3.1.2. Case: Flexo Wash – Leading Cleaning Solutions Worldwide
Flexo Wash blev stiftet i 1991 i beskedne lokaler i Skødstrup ved Aarhus, hvor 
Henning Kongstad byggede en opvaskemaskine om til en vaskemaskine beregnet til 
rengøring i den grafiske etiketindustri. Siden har Flexo Wash rundet en omsætning 
på 100 mio. kr. og er flyttet til større lokaler i Skødstrup, hvor udvikling og monta-
ge af de mange vaskemaskiner foregår, mens selve stålproduktionen er outsourcet til 
danske samarbejdspartnere. Flexo Wash tilbyder i dag et bredt sortiment af rengø-
ringsløsninger med udstyr og væsker til brug ved alle slags rengøringer inden for den 
flexografiske branche i alle verdensdele, og virksomheden har salg i mere end 70 lan-
de. Salget sker gennem et globalt dækkende agentnetværk, der er opbygget systema-
tisk siden 1991, hvilket medvirker til at gøre Flexo Wash til verdens førende inden 
for flexografisk rengøringsudstyr til emballageindustrien worldwide. 

Lars og Anders Kongstad, anden generation i virksomhedens direktion, besluttede 
i 2019 at involvere bestyrelsen og ledergruppen i en strategiproces til at udvikle et helt 
nyt perspektiv på strategien for de kommende år. Formålet var en strategiproces med 
en blanding af langsigtede perspektiver gennem scenarieanalyser, strategiske mål til 
at sætte retningen for de kommende 3 år og endeligt et-årige gennembrudsmål for at 
skyde eksekveringen godt i gang fra starten af det nye årti. Den nye strategi ”Leading 
Cleaning Solutions Worldwide” blev udviklet i et tæt samarbejde med deltagelse af 
alle i bestyrelsen, direktionen og ledergruppen hen over en række workshops. 

Ledelsen vælger nu et scenarie med en tydelig ledestjerne som pejlemærke for den 
senere strategiudvikling. Herefter vælger ledelsen de indikatorer, som den bør holde 
øje med for på forkant at se, hvordan de strategiske usikkerheder udvikler sig.

I trin 3 udarbejder ledelsen den såkaldte ”Backcasting”. Formålet er at skærpe le-
delsens opmærksomhed på, at det ofte er ret få strategiske beslutninger, der er afgø-
rende i strategiperioden. Backcasting består i at arbejde i en omvendt logik, hvor le-
delsen tager udgangspunkt i det valgte scenaries ledestjerne og ”tilbagediskonterer” 
et hændelsesforløb med afsæt i fremtiden. Her er det afgørende spørgsmål til ledel-
sen: ”Hvis vi nu forestiller os, at vi er nået frem til ledestjernen, hvilke beslutnin-
ger og initiativer var de mest afgørende på vejen frem til ledestjernen?” Backcasting-
processen er illustreret i figuren nedenfor. 

Figur 3.6.  Backcasting med afsæt i scenarie
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Før virksomheden tager scenariemetoden i anvendelse, er der en række fordele og 
faldgruber, der skal tages under overvejelse. Fordelene ved scenariemetoden er, at 
processen giver et bredt billede af fremtiden, at bestyrelse, direktion og ledergruppe 
kan involveres i en fælles proces, at processen skaber frit spil for fantasien til at tænke 
ud af boksen, og at der samtidig er visse holdepunkter til at gøre billedet realistisk.

Faldgruberne i scenariemetoden er typisk:
l	 Scenariet afspejler en eller flere personers subjektive bud på, hvad fremtiden vil 

bringe. Uanset om det er virksomheden selv, der udfører scenarieprocessen, el-
ler det er eksterne eksperter
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Figur 3.7. Scenarieopstilling 2025 Flexo Wash 
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4. Digital marketing: 
    Inbound Marketing, 
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5. Industri 4.0
6. Globalisering 
    i branchen
7. Automatisering af 
    produktion med 
    integration

2025: 10 %   2030: 10 %               

• Fokus på vaskeprocesser
• Udvikling og markedsføring 
   af billige maskiner
• Fokus på kundetilpasninger
• Mindre tryk på udvikling af 
   miljørigtige løsninger

2025: 30 %   2030: 50 %                

• Erfaren leverandør af udstyr 
   baseret på laserteknologi
• Fokus på svære 
   renseopgaver
• Samlede løsninger / 
   One Stop Shopping 
• Væskeforretning i fokus 
• Miljøfokus hos Flexo Wash 
   i løsninger og branding

Teknologiudvikling – Høj

• Fra Flexo Tryk til digital tryk
• Fra rensning med væsker 
   til laserteknologi
• IoT og AI

2025: 10 %   2030: 10 %                

• Business as Usual
• Imødegåelse af enkelte 
   kunders ønsker om grønne 
   væsker og genanvendelse 
   af spildevand

2025: 50 %   2030: 30 %               

• Væskeforretningen bliver 
   markant mere kritisk for 
   kunderne
• Samlede løsninger / 
   One Stop
   Shopping 
• Væskeforretning i fokus 
• Miljøfokus hos Flexo Wash 
   i løsninger og branding

Teknologiudvikling – Lav

• Fra Flexo Tryk til digital tryk
• Fra rensning med væsker 
   til laserteknologi
• IoT og AI

Miljøkrav fra kunder 
– Lav

• Ikke fokus på grønne 
  væsker
• Genanvendelse af 
  spildevand er en god 
  ide, ikke kritisk
• Oprensning af den 
  brugte væske er ikke 
  kritisk
• Bortskaffelse af 
  maskiner og farver 
  forventes ikke tit

Miljøkrav fra kunder 
– Høj

• Grønne og biologisk    
   nedbrydelige væsker
• Genanvendelse af 
   spildevand
• Oprensning af den 
   brugte væske
• Bortskaffelse af 
   maskiner og farver

Alle virksomhedsprofiler blev beskrevet nærmere af grupperne til den efterfølgende 
workshop, hvor hver deltager blev bedt om at prioritere scenarierne efter deres stra-
tegiske vigtighed. Den endelige prioritering af scenarierne med valg af høj udvikling 
på både kunders miljøkrav og teknologi skete på den anden workshop med en dia-
log om ligheder og forskelle i de forskellige prioriteringer.

Scenarieanalysen førte herefter til en opstilling af den fremtidige markedspositio-
nering for Flexo Wash, se figur 3.8 nedenfor. Her indgik værdi for kunden og pris 
som de 2 hovedparametre efter udarbejdelse af et fælles billede af, hvad der skaber 
værdi for virksomhedens kunder. Ikke mindst de grønne og nedbrydelige væsker 
blev opprioriteret i fremtidens strategi sammen med, at Flexo Wash blev positioneret 
som One Stop Shopping-aktør med flere former for teknologier til rensning og som 
specialist på alle former for grønne rensevæsker. 

Det tætte samarbejde om strategien mellem ledelsens niveauer har været en af grundpillerne i 
virksomheden gennem mange år og hjælper til at sætte en klar retning for virksomheden hen over 
vores strategiprocesser gennemført hvert tredje år. En gevinst ved denne arbejdsform er, at leder-

gruppe og bestyrelse lærer hinanden at kende i en fælles proces med et konkret mål for øje.
Direktør Lars Kongstad, Flexo Wash

Scenarieanalyse var temaet på den indledende workshop, hvor deltagerne arbejde-
de med formulering af og prioritering af de vigtigste megatrends og strategiske usik-
kerheder. Blandt de vigtigste megatrends fremkom:

l	 Krav om ingen miljøpåvirkning med grønne og biologisk nedbrydelige væsker 
og løsninger med genanvendelse af spildevand, oprensning af den brugte væ-
ske samt bortskaffelse af maskiner og trykfarver

l	 Social ansvarlighed: Alle vil have et meningsfyldt arbejde og intet børnearbejde
l	 Øget behov for løsninger til rengøring af trykmaskiner til fremstilling af føde-

vareemballager, da købekraften stiger specielt i Asien, og trend mod mindre 
oplag til individualisering af emballager

l	 Digital marketing med inbound marketing, e-handel og erstatning af nogle af 
de eksterne salgsressourcer med digitale købmænd

l	 Automatisering af produktion med integration.

Arbejdet med de strategiske usikkerheder skete i grupper blandet på tværs af besty-
relse, direktion og ledergruppe. Deltagerne blev bedt om at anvende scenariemeto-
den og stille de vigtigste usikkerhedsfaktorer over for hinanden som grundlag for op-
stilling af fremtidige scenarier for Flexo Wash som global virksomhed. Et eksempel 
på en af arbejdsgruppernes scenarieanalyser ses i figuren nedenfor med usikkerheds-
faktorerne optegnet på de 2 akser som ”miljøkrav” og ”teknologisk udvikling inden 
for trykning og inden for rensning”.  Bemærk, at hver af de strategiske usikkerheds-
faktorer er beskrevet grundigt, så hele strategigruppen fik en fælles forståelse af usik-
kerhederne på et godt og uddybet niveau. Samtidig gav hver arbejdsgruppe sit bud 
på de mulige scenarier i form af 4 virksomhedsprofiler på fremtidens Flexo Wash. 
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Figur 3.9. Strategihus Flexo Wash 2022
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Processen har givet Flexo Wash en tydelig retning, der er kommunikeret til alle medarbejdere på 
en kort og klar måde ved hjælp af strategihuset. Strategien er desuden forankret godt og grundigt 

hos ledergruppen efter grundig dialog og mange brugbare arbejdspapirer til eksekveringen.
Adm. direktør Anders Kongstad, Flexo Wash

3.2. Analyse af branchens konkurrencesituation: Five Forces

Som en del af den strategiske analyse af virksomhedens omgivelser er der behov for 
at undersøge branchens attraktion og konkurrencesituation for virksomhederne i 

Figur 3.8. Ny markedspositionering med grønne rensevæsker
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Strategien blev udtrykt og kommunikeret i nedenstående figur 3.9. Fra toppen af 
strategihuset og nedefter fremgår tagline, vision, mission, finansielle mål, strategiske 
mål og strategiske initiativer – alt sammen baseret på et solidt fundament af værdier. 
Virksomheden har indført engelsk som sprog, så budskabet også kan kommunikeres 
til internationale sælgere i de 5 verdensdele og til det vigtige globale agentnetværk.
Scenarieanalysens megatrends og strategiske usikkerhed slår igennem fx med aktive
holdninger og handlinger i forhold til miljøpåvirkningen:

l	 Miljøkrav ses som ”Low impact on environment”
l	 Specifikt strategisk mål om de mest miljørigtige rengøringsløsninger
l	 Strategisk initiativ ”Environmental focus”. 

Ligeledes er konkrete nye forretningsmodeller indbygget:
l	 Ny forretningsmodel med løsninger bestående både af specialist-knowhow, 

teknologier og rensevæsker 
l	 Det strategiske initiativ ”Consumables business”, der kan flytte Flexo Wash til 

den nye markedsposition. 
Megatrends og usikkerheder på teknologiudviklingen fik fokus både på virksomhe-
dens egne leverancer og på den digitale transformation:

l	 Den teknologiske udvikling på udstyr slår igennem på de unikke strategiske 
mål og initiativer om anerkendelse af Flexo Wash som leverandør af den nye-
ste laserteknologi

l	 Den digitale marketingstrategi rummer et initiativ med Inbound Marketing til 
at udvikle samarbejdet med det globale agentnetværk til det næste niveau.
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