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Executive Summary  

Statoil Fuel & Retail A/S is a Norwegian oil manufacturer with refining and distribution facilities in 

Denmark in order to supply the Danish market with a wide variety of petrol, oils, jet-fuel, and fast 

moving consumer goods. Statoil faces increased competition, especially from Shell and from the 

changes in the macro environment, which impacts the competitive environment. The low-cost 

station market is growing rapidly, and Statoil does not have any low cost stations under own brand. 

Furthermore, petrol can be defined as a homogenous product which is very difficult to achieve 

preferences for. The market structure within the Danish oil industry can be defined as an oligopoly 

market. The oligopoly market, such as the oil market in Denmark has unique attributes such as the 

inter market dependency which means, that if one of the suppliers make radical changes in their 

prices or marketing-mix, this will have significant effects on the other suppliers. Statoil faces a 

decreasing market share, as they have only gained 11 per cent of the total market growth in 2011.  

The above mentioned indicates that Statoil should evaluate their marketing-mix in order to achieve 

a position in the market as the “environmentally friendly oil supplier”. Statoil should, therefore, 

promote their core competences within sustainable oil refining thus being the first supplier to add 

biomass in petrol. 

The final project consists of five main sections. Part one analyses the external environment and the 

second part analyses Statoil’s internal situation. The subsequent part of part one and part two is 

summarized in a SWOT analysis that clarifies the company’s strengths and weaknesses and 

identifies Statoil’s opportunities and threats. Part four reveals suggestion for strategy options in a 

TOWS matrix. Part five describes the strategic choices on the basis of the TOWS matrix. When a 

strategy has been chosen in accordance with previous analysis, a promotion strategy is formulated 

on the content of the changes in Statoil’s marketing-mix, which enables Statoil to target the 

customer groups. 

To validate the investment, cash flows from the increased contribution margin generated from the 

increased turnover, has been discounted to net present value. Furthermore, a break-even analysis 

has been made enabling Statoil to examine when they begin to capitalize on the marketing 

investment. On the basis of the risk analysis and the discounted value of the investment, which is 

kr. 40.197.835, the authors recommend Statoil to initiate the promotion strategy. 



4 

 

1. Indledning 

1.1 Forord 

Forfatterne indtager rollen som HD studerende for at identificere de forandringer og problemer, 

som kan påvirke industrien inden for fossile brændstoffer. 

På baggrund af analyser og konklusioner på disse forandringer og problemer udarbejdes en 

markedsplan for Statoil med henblik på at øge præferencegraden over for et produkt, som generelt 

opfattes som værende homogent og udifferentieret.  

Forfatterne ønsker grundlæggende at undersøge, om det er muligt at sammensætte et marketing-

mix, som kan give opdragsgiver en konkurrencemæssig fordel ved at skabe præferencer over for 

Statoil brandet og derved øge afsætningen af Statoils miljøvenlige brændstoffer. Reduktion af CO2 

udledning har aldrig været mere aktuelt end nu, og emnet fylder betragteligt i mediebilledet 

sammenholdt med skærpede miljøkrav. 

Det afsluttende afgangsprojekt har derfor det overordnede formål at udarbejde en markedsplan, med 

henblik på at øge afsætningen af miljøvenlig diesel i et nærmere afgrænset marked. 

1.2 Præsentation af opdragsgiver 

Statoil er i dag opdelt i Statoil Refining og Statoil Fuel & Retail A/S. Statoil Fuel & Retail A/S 

forestår salg og markedsføring af benzin, diesel, heavy fuel, smøreolie, fyringsolie, 

marinebrændstof, jet fuel m.m. i Danmark. Statoil Refining forestår raffinering af råolie, samt salg 

af brændstoffer til de øvrige udbydere og konkurrenter på det danske marked. Statoil Refining er 

beliggende i Kalundborg med fordelingscentre i Ålborg og Hedehusene. Fordelingscentrene, som er 

en del af Statoil Refining forestår distributionen af olien.  

Statoil Fuel & Retail A/S forestår salg og markedsføring af produkterne i Skandinavien.  

Dansk Petroleum Aktieselskab blev stiftet i 1889 og opkøbt af Esso i 1952. I 1986 blev Dansk 

Petroleum Aktieselskab opkøbt af Statoil og har siden været under samme brand og logo. Statoil er i 

dag Danmarks ældste olieselskab. 
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Statoil er i Danmark kendt for bl.a. et udbygget tankstationsnetværk. Statoils service- og 

automatstationsnetværk udgør 386 stationer, hvoraf 236 er bemandede servicestationer. De 

resterende 145 stationer er automatstationer. Automatstationerne
1
 brandes under navnene 1-2-3 og 

JET.  

Statoil har dansk hovedkontor i København, hvor afdelinger for kundeservice, salg, 

kommunikation, teknisk rådgivning, marketing, kredit, transport og fakturering har til huse. I 

Danmark har Statoil ca. 1.600 ansatte, hvoraf ca. 220 arbejder på hovedkontoret. 

Statoil introducerede som de første i 2006 benzin tilsat 5% bioethanol
2
 og 7% biodiesel tilsat 

dieselen. I sommeren 2009 vedtog folketinget lov om bæredygtige biobrændstoffer. Loven har til 

formål at sikre CO2 reduktion inden for transportsektoren. Statoils samarbejde med Inbicon 

medførte en hurtig udvikling af 2. generations biobrændstoffer, og Statoil blev således den første 

udbyder, der iblander 2. generations bioethanol i benzin.  

I 2012 blev Statoil Fuel & Retail solgt til Alimentation Couche-Tard, som er en Canadisk koncern, 

der opererer inden for retail industrien
3
. Statoil har ved frasalget forbeholdt sig ret til at bibeholde 

Statoil brandet for det nuværende stationsnetværk, frem til 2019. Dette strategiske frasalg vil ikke 

have indflydelse på det afsluttende HD-projekt, idet eventuelle strategiske ændringer ligger uden for 

afgangsprojektets scope på 3 år. 

Omsætningsudviklingen for Statoil på diesel har været generelt stigende fra 2006 til 2011, med 

undtagelse af 2008. Statoils markedsandel på diesel udgjorde 30,0 % i 2011, hvorfor Statoil 

indtager rollen som markedsleder.  

1.3 Problemidentifikation 

Industrien for salg af transportbrændstof til erhvervsmarkedet kan påvirkes af en række faktorer fra 

omverdenen samt ændringer i konkurrencemiljøet. Stigende fokus på vedvarende energi, 

teknologisk udvikling af CO2-reducerende biobrændsler og stigende efterspørgsel på 

                                                 

1
 En automatstation defineres som en tankstation, som kun udbyder brændstof ved hjælp af selvbetjening. 

2
 http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334073770950/OmStatoil-karriere/OmStatoil/Fakta/Milep%C3%A6le.html  

3
 http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2012/Pages/18April12StatoilAcceptsBid.aspx  

http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334073770950/OmStatoil-karriere/OmStatoil/Fakta/Milep%C3%A6le.html
http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2012/Pages/18April12StatoilAcceptsBid.aspx
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brændstoføkonomiske køretøjer samt et øget fokus på pris, er de væsentligste 

konkurrenceparametre i kampen om kunderne. Herudover kan olieprodukter defineres som værende 

homogene, hvorfor det er en udfordring for Statoil at differentiere sig fra et stigende antal 

automatstationer, idet de væsentligste elementer i marketing-mixet for automatstationerne er 

placering og pris.  

Dette rejser konkrete problemstillinger for Statoil i relation til, hvordan der kan skabes præferencer 

over for brandet, og hvordan Statoil kan drage fordel af kommende skærpede miljøkrav i relation til 

at øge præferencegraden over Statoils udbud af miljøvenlige brændstoffer. 

Derfor er det en central udfordring for Statoil at være i stand til at kunne markedsføre sig som 

værende en miljøbevidst brændstofudbyder samt synliggøre fordelene ved at tanke brændstof med 

et højt indhold af biobrændsler for at positionere sig i forhold til konkurrenterne. Øges 

præferencegraden, kan Statoil opnå konkurrencemæssige fordele i et marked, hvor pris synes at 

være det væsentligste konkurrenceparameter.  

1.4 Foreløbig problemformulering 

Hvordan kan Statoil Fuel & Retail differentiere sig fra de andre udbydere som den foretrukne 

brændstofudbyder inden for miljøvenlige biobrændsler og derved skabe præferencer for CO2- 

reducerende brændstof? 

Med udgangspunkt i de nedenstående undersøgelsesspørgsmål, foretages der en analyse af den 

pågældende problemstilling samt udarbejdelse af delkonklusioner, der kan ligge til grund for 

Statoils markedsplanlægning.  

 Hvordan har ændringer i makromiljøet påvirket olieindustrien 

 Hvordan defineres markedet for CO2 reducerende diesel 

 Hvordan er Statoil i stand til at imødekomme ændringer i konkurrencesituationen samt 

ændringer i rivaliseringen blandt udbyderne 

 Hvilke positioneringsmuligheder har Statoil i forhold til konkurrenterne 
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1.5 Afgangsprojektets formål 

Afgangsprojektet har til formål at analysere Statoils muligheder for at øge afsætningen af diesel. 

Statoil har et ønske om at skabe vækst inden for deres nuværende produkter på baggrund af 

kompetencer og ressourcer. Afgangsprojektet udmønter sig derved til et løsningsforslag, 

handlingsplan som kan danne grundlag for en promotion strategi.  

1.6 Afgrænsning 

Afgangsprojektet afgrænses geografisk til det danske marked med en tidshorisont på tre år, idet et 

udsigtsniveau på mere end tre år vil være forbundet med for store usikkerheder på såvel makro- og 

mesoniveau.  

Industrien afgrænses til transportbrændstof til personbiler, varebiler og lastbiler fremdrevet af 

diesel. 

Kundesegmentet defineres som koncerner og multinationale koncerner, som er omfattet af 

årsregnskabsloven § 99 a, som bestemmer, at virksomhederne skal aflægge en lovpligtig CSR 

rapport i årsberetningen
4
. 

Retail produkter vil ikke blive medtaget, på trods af, at de udgør en væsentlig del af omsætningen 

for industrien
5
, grundet dette vil medføre at afgangsprojektet vil blive for omfattende. 

1.7 Metode 

Afgangsprojektet er udarbejdet med afsæt i analyse-syntese metoden, idet problemstillingen efter 

forfatternes opfattelse passer bedst til en rapport som er opbygget på denne måde. Rapporten er 

inddelt i afsnit, hvor de enkelte afsnit analyseres særskilt. Herefter vil den interne og eksterne 

analyse blive opsummeret i en SWOT analyse, som danner grundlag for Statoils strategiske 

muligheder. Denne metode medfører et solidt afsæt, for at kunne klarlægge handlingsalternativer 

for Statoil. På baggrund af SWOT analysen, udarbejdes en TOWS matrix, som har til formål at 

                                                 

4
 http://www.pwc.dk/da_DK/dk/sustainability/assets/bliv-klaedt-paa-til-csr-rapportering-web.pdf  

5
 Bilag 1.0 – Omsætning i butikker på tankstationer og det øvrige kioskmarked 

http://www.pwc.dk/da_DK/dk/sustainability/assets/bliv-klaedt-paa-til-csr-rapportering-web.pdf
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holde interne stærke og svage sider, op imod eksterne muligheder og trusler med henblik på at 

klarlægge Statoils videre strategiske råderum. 

Afgangsprojektet tager afsæt Michael Porters ”positioning school
6

”. Tilgangen til denne 

strategifilosofi er en out-side-in tilgang, som har til formål at identificere et eventuelt strategiske fit 

i forhold til virksomheden og den valgte strategi, som er udarbejdet på bagrund af en analytisk 

proces, hvor data har en væsentlig vægtning i de strategiske overvejelser.  

Baseret på interne og eksterne analyser identificeres, hvorledes marketing-mixet skal 

sammensættes, for at Statoil kan positionere sig i forhold til den valgte strategi. 

Ovenstående har til formål at give Statoil muligheder for at agere strategisk i forhold til at skabe 

konkurrencemæssige fordele, i markedet for diesel indenfor et senere udvalgt kundesegment. 

1.8 Teori- og analysevalg 

Herfindal indeks 

For at definere markedsformen udregnes Herfindal indekset. Indekset har til formål at bestemme, 

under hvilken markedsform udbyderne konkurrerer på, og hvilke konsekvenser denne markedsform 

har for udbyderne. 

Abells generelle markedsdefinition 

Abells markedsdefinition har til formål at afgrænse markedet for Statoils indsatsområder med afsæt 

i kundegrupper, teknologier og kundefunktioner. 

Performance analyse 

Performance analyse udføres for at identificere såvel Statoils som konkurrenternes finansielle 

styrker samt egenskaber til at generere profit. 

 

                                                 

6
 Understanding Strategic management – side 27 
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4P analyse 

4P analyse har til formål at identificere konkurrenternes marketing-mix. Herudover analyseres 

Statoils nuværende marketing-mix med henblik på at foretage ændringer i dette i forhold til 

markedsplanlægningen. 

PEST 

PEST udarbejdes for at kunne definere og identificere makrofaktorer, der påvirker industrien i 

forhold til politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske trends. 

Analysen identificerer væsentlige makrofaktorer, der kan påvirke industriens konkurrencemiljø. På 

baggrund af denne analyse kan Statoil foretage nødvendige strategiske ændringer, samt identificere 

de makrofaktorer som påvirker industrien generelt. 

Porters Five Forces 

Porter Five Forces er en industrianalyse, som vil blive anvendt til at analysere de faktorer, der 

påvirker industrien med henblik på at bestemme intensiteten af rivalisering blandt udbyderne.  

Analysen har yderligere til formål at analysere industriens konkurrenceintensitet baseret på de 5 

konkurrencekræfter, som påvirker industrien samt en analyse af industriens attraktivitet, samt 

identificere kundernes forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye 

udbydere og truslen fra substituerende produkter. 

SWOT og TOWS analyser 

For at definere Statoils muligheder og trusler i forhold til omverdenen, vil der blive udarbejdet en 

SWOT analyse, hvorefter udfaldet af denne vil danne grundlag for input til en TOWS matrix, som 

har til formål at koble de enkelte interne stærke og svage sider, op imod de eksterne muligheder og 

trusler, for at afgive strategiske alternativer for Statoil. 

1.9 Kildeanvendelse og kildekritik 

Som en del af udarbejdelsen af afgangsprojektet har forfatterne anvendt primære og sekundære data 

samt egen tilvirkning. Udarbejdelsen af afgangsprojektet er med afsæt i den teoretiske viden, som 
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forfatterne har erhvervet igennem HD 2. del studiet med afsæt i pensum, samt den adgangsgivende 

eksamen. Derudover har forfatterne søgt uddybende information i artikler, og på internettet, samt 

indhentning af primære såvel som sekundære data. 

Informationerne i dette afgangsprojekt er baseret på analyser foretaget af olieindustrien. Tal og 

analyser er typisk baseret på data fra Danmarks Statistik. Oplysninger på mesoniveau er fra kilder i 

industrien.  

Derfor anses inddata til analyserne for værende valide og pålidelige. Data fra Danmarks Statistik er 

i form af numeriske data vedrørende kundesegmenter fordelt i landet, med henblik på at kunne 

definere markedets størrelse. For at kunne bestemme antallet af personbiler, lastbiler og varebiler, 

indhentes sekundære data fra De Danske Bilimportører.  

Endvidere har vi indhentet primære data i form af interview med Salgsdirektør Jesper Sloth fra 

Statoil. Forfatterne ser ingen grund til at data fra de primære kilder skulle være urigtige, dog med 

det forbehold, at primære data kan være værdiladede og derved i nogen grad misvisende. 

Derudover består data af årsregnskaber, artikler, lærebøger, referater samt online kilder. Primære 

data er indhentet i form af strukturerede interviews, som tager afsæt i en udarbejdet spørgeramme. 

Alle sekundære data er vedlagt afgangsprojektet som bilag.  

1.10 Opgavens struktur og disposition 

For at opnå en overskuelig og hensigtsmæssig analysetilgang er projektet opdelt i 3 dele, efter 

Aakers model om strategisk markedsanalyse
7
, se eventuelt Figur 1.3, som består af en ekstern 

analyse og en intern analyse, som udmønter sig i strategivalget. 

I den eksterne analyse, analyseres markedsforholdene på makro- og mesoniveau, hvilket 

sammenfattes i en OT analyse. Herefter følger den interne analyse, der omfatter opdragsgivers 

forudsætninger. Dette input samles skematisk i en SW analyse.  

                                                 

7
 Strategic Market Management, side 11 
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Disse to analyser danner grundlag for den samlede SWOT analyse, hvor analysebestanddelene 

samles og uddybes. Resultaterne herfra indgår i TOWS analysen med henblik på at identificere de 

videre strategiske muligheder.  

Formålet er at skabe overblik over Statoils strategiske råderum i relation til de eksterne muligheder 

og trusler, som Statoil kan realisere med afsæt i deres styrker samt hvilke muligheder, Statoil ikke 

bør involvere sig i, grundet Statoils svagheder.  

Endeligt følger alternativer, hvor analyserne danner grundlag for den videre markedsplanlægning. 

Markedsplanlægningens fordele vil blive analyseret på baggrund af break-even salgsanalyse. 

Analysen har til formål at identificere, hvor meget mere olie Statoil skal afsætte for at nå break-

even punktet i relation til at få dækket markedsplanlægningsomkostningerne. Nedenstående figur 

illustreres de metodevalg, som danner grundlag for den endelige strategiske beslutning. 

 
Figur 1 – Aaker side 11, egen tilvirkning. 
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1.10.1 Metodekritik 

Fordelen ved ovenstående metode samt årsagen til, at forfatterne har valgt denne er, at den sikrer en 

konsistent analyse. Problemet ved metoden er dog, at der er fare for ikke at få identificeret alle 

væsentlige faktorer eller faktorernes påvirkningsgrad. 

1.11 Hvad er biobrændstof? 

Statoil har en lang tradition for at være førende inden for udvikling af nye miljøvenlige 

brændstoffer, blandt andet ved at være den første udbyder, som iblander bioethanol og biodiesel i 

henholdsvis benzin og diesel. Biobrændstof er en vigtig vedvarende energikilde, der kan blive et 

nyttigt bidrag til reducering af CO2 udledningen, særligt inden for transportsektoren. 

Første generations biobrændstof er biomasse, som er udvundet af følgende forskellige råmaterialer: 

 Stivelse fra majs eller hvede 

 Sukker fra sukkerrør eller sukkerroer 

 Cellulose 

 Forskellige typer vegetabilsk olie 

Problemstillingen ved første generation af bioethanol er, at den bliver produceret fra fødevarer, 

herunder hvede, majs, sukkerroer eller sukkerrør
8
. Dette medfører, at denne type biobrændsel ikke 

er bæredygtigt på langt sigt, idet produktionen af første generations biobrændsel optager ressourcer, 

som kunne være benyttet til produktion af fødevarer.  

Anden generations biobrændstof udvindes ikke af råvarer, som kan anvendes til 

fødevareproduktion. Råmaterialerne, som indgår i anden generations biobrændstof, er følgende: 

 Halm 

 Træ 

 Organisk affald fra landbrug, industri og husholdninger 

                                                 

8
 http://www.videnomenergi.dk/Leksikon/Smart-energi--transport/1-og-2-generations-biobraendsel.aspx  

http://www.videnomenergi.dk/Leksikon/Smart-energi--transport/1-og-2-generations-biobraendsel.aspx
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I 2009 reducerede Statoil CO2-udledningen med ca. 300.000 tons. Dette svarer til en reduktion i 

vognparken på omkring 90.000 biler som følge af iblanding af biobrændsler i benzin og diesel med 

afsæt i den daværende afsætning for diesel og benzin. 

2. Ekstern Analyse 

2.1 Markedsstruktur 

Udbyderne i industrien konkurrerer om markedsandele på henholdsvis erhvervsmarkedet og 

forbrugermarkedet inden for primært fossile brændstoffer og retail produkter i Danmark.  

For at analysere konkurrenceformen foretages en beregning, som har til formål at definere under 

hvilken markedsform udbyderne konkurrerer på. Her vil Herfindal indekset finde anvendelse. 

Nedenfor beregnes Herfindal indekset ved at opløfte markedsandelene i anden og summeres 

efterfølgende til en værdi. 

 
Figur 2 – Markedsandele for udbyderne i olieindustrien år 2011 – egen tilvirkning 

H= 24,3
2 
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2 
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2
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Herfindal indeks
9
 = 1881,64 

                                                 

9
 Bilag 2.0 – Udbydernes markedsandele 
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Sammenholdt med den ringe præferencegrad over for brændstof på, holdt op imod udregningen af 

Herfindal indekset samt antallet af udbydere, kan det konkluderes at markedsformen for brændstof i 

Danmark kan defineres som et oligopol marked.  

Olieindustrien i Danmark er særligt karakteriseret ved at have høje adgangsbarrierer, såfremt man 

som udbyder ønsker fuld kontrol over den vertikale og horisontale værdikæde, hvilket bekræftes i 

Porters Five Forces analysen.  

De væsentligste krav, som udbyderne i olieindustrien skal forholde sig til, er nedestående:
10

 

 Udnyttelse af stordriftsfordele 

 Høje Kapital krav 

 Få udbydere af halvfabrikata (raffinaderier) 

 Kontrol over Supply Chain 

 Tilladelser fra det offentlige 

Ovenstående kriterier skal opfyldes, såfremt en ny udbyder ønsker at penetrere det danske marked 

som national operatør. Ovenstående punkter vil være et krav til den nye udbyder, i relation til at 

være i stand til at holde et lavt omkostningsniveau, og derved en acceptabel indtjeningsevne. Idet 

der forekommer en ringe præferencegrad overfor produktet, vil der opstå en særlig indre 

afhængighed, som er kendetegnet ved det ”rene” oligopol marked, som olieindustrien i Danmark.  

Et eksempel på den indre afhængighed er, at hvis en udbyder sænker prisen, og de øvrige udbydere 

ikke følger med, vil dette påvirke deres efterspørgselskurve, idet denne vil ”knække”, hvilket 

medfører, at de udbydere som ikke følger med prisen, i teorien ikke vil afsætte olie, med mindre de 

også sænker prisen tilsvarende. Denne markedssituation er særligt kendetegnet for oligopol 

markeder og kan teoretisk udledes via den knækkede afsætningsfunktion
11

.  

                                                 

10
 Salvatore, managerial economics side 376 

11
 Salvatore, managerial economics side 378 



15 

 

Derfor bør hver udbyder i olieindustrien i Danmark, nøje overveje radikale ændringer i marketing-

mix og udbudspris, idet den pågældende udbyder må forvente et hurtigt modtræk fra 

konkurrenterne. 

2.2 Baggrund for prisdannelse 

Olie handles i dollars, hvorfor global efterspørgsel er af afgørende betydning for prisdannelsen. 

Yderligere kan justeringer af produktionskapaciteten og udbuddet af olie påvirke prisen på det 

globale marked. 

Makrofaktorer har en væsentlig indflydelse for dannelse af brændstofpriser, herunder økonomisk 

vækst i eksempelvis Kina med et højt befolkningstal, som efterspørger store mængder olie, hvilket 

påvirker tøndeprisen ved et reguleret udbud.  

Dette har indirekte effekt på den langsigtede globale efterspørgsel. Ved en kontrolleret produktion 

sammenholdt med en lav præferencegrad er prisen givet, idet udbyderne kun kan afsætte olien til 

markedsprisen. Det vil sige, at når olien handles til markedsprisen, kan der ikke tages en højere pris 

for olie, da en pris over markedsprisen ikke er mulig. 

Derfor kan råolien defineres som fuldkommen homogent, og konkurrenceformen kan defineres som 

værende fuldkommen. Kortsigtede faktorer, der påvirker den globale efterspørgsel, kan være 

politisk uro i Mellemøstlandene, da størstedelen af verdens tilgængelige råoliedepoter er placeret 

her. 

I tillæg til prisdannelsen skal det nævnes, at en væsentlig andel af verdens råolieforekomster ikke 

kan udvindes og raffineres optimalt grundet naturlige forhindringer, herunder en sandholdig 

undergrund
12

. 

                                                 

12
 http://ing.dk/artikel/110951-oliefeberen-haerger-i-canada  

http://ing.dk/artikel/110951-oliefeberen-haerger-i-canada
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2.1.1 OPEC 

Interesseorganisation er OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) består af en 

række nationer, primært fra Mellemøsten med store oliereserver. Udmeldinger fra OPEC om 

forventninger til produktionen kan påvirke prisen ved at øge eller reducere udbuddet af råolie. 

2.1.2 Afgifter 

Transportbrændstof er i Danmark er underlagt afgifter, herunder energiafgift, CO2-afgift og 

MOMS.  

Nedenstående illustrerer en væsentlig forskel mellem oliens pris inden fastlæggelse af afgifter holdt 

op i mod forbrugerens pris. Det er værd at bemærke, at diesel er underlagt reducerede afgifter. 

Pris Benzin Autodiesel 

Produktpris 5,73 100 % 6,18 100 % 

Energiafgifter 3,89 67,88 % 2,47 39,97 % 

CO2-afgifter 0,36 6,28 % 0,41 6,63 % 

MOMS 2,5 43,63 % 2,27 36,73 % 

Forbrugerpris 12,48 217,79 % 11,33 183,33 % 

Figur 3 - Eksempel på prissammensætning (DKK), 01/04-201113 - egen tilvirkning 

2.1.3 konsekvenser for Statoil 

En faldende tøndepris vil medføre en faldende nettoomsætning for hele Statoils 

brændstofforretning. Et drastisk fald i olieprisen vil herved medføre, at Statoil kan komme i en 

situation, hvor virksomheden ikke kan dække sine kapacitetsomkostninger, idet faldet i olieprisen 

har faldende indtjening til følge. 

 

                                                 

13
 http://www.eof.dk/Priser-og-Forbrug/Copy%20of%20faktorer-benzinpris.aspx  

http://www.eof.dk/Priser-og-Forbrug/Copy%20of%20faktorer-benzinpris.aspx
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2.2 Abells markedsdefinition 

Abell tager både udgangspunkt i kundebehov, kundegrupper samt produktform. På 

kundegruppeaksen, som bliver repræsenteret af en egentlig segmentering af totalmarkedet og 

produktformaksen, som kan siges at definere hvilke produkter og teknologier, der skal 

markedsføres overfor et nærmere defineret kundesegment. Dette illustreres grafisk ved at afgrænse 

markedet, ud fra de tre ovenstående kriterier.  

2.2.1 Customer Functions 

De forskellige funktioner, som kunderne kan have behov for, er knyttet til de forskellige biltyper. 

Nogle kunder vil primært bruge personbiler til deres salgsstyrke, hvor andre kunder, der udbyder 

logistikydelser vil skulle bruge varebiler og lastbiler. 

Personbiler 

Personbiler er køretøjer indregistreret i Danmark med henblik på persontransport, og disse udgør 

størstedelen af de totale indregistreringer i Danmark.  

De fleste personbiler, der anvendes som firmabiler, er klassificeret som mellemstørrelse bil, som 

typisk koster gennemsnitlig kr. 400.000 ud fra en generel betragtning
14

.  

I 2012 blev der indregistreret 170.769 personbiler
15

, hvilket omfatter både indregistreringer af 

privatbiler såvel som firmabiler. Den samlede vognpark, det vil sige de kørende indregistrerede 

firmabiler i Danmark siden år 2000, udgør i alt 170.964 personbiler
16

.  

Disse biler er registreret til firmaer og dækker dels over firmaers bilflåder, herunder salgsflåder, taxi 

og demonstrationsbiler. Størstedelen af disse biler er dieseldrevne, og vognparken for firmaer, der 

anvender dieseldrevne personbiler er opgjort til 107.648 biler
17

. 

 

                                                 

14
 http://nordania.dk/da-dk/erhverv/loesninger/firmabil/Pages/Top-ti-leasede-personbiler.aspx  

15
 http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp - 2012 Hele året, Personbiler 

16
 Bilag 3.0 – Firmabilpark pr. mærke 

17
 Bilag 3.1 – Firmabilpark pr. mærke, Diesel 

http://nordania.dk/da-dk/erhverv/loesninger/firmabil/Pages/Top-ti-leasede-personbiler.aspx
http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp
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Varebiler 

En varebil kendetegnes som værende indregistreret til erhvervsmæssig kørsel, og indeholder ikke 

bagsæder. 

I 2012 blev der i Danmark indregistreret 24.085 fabriksnye varebiler
18

, som omfatter både 

kassebiler og ombyggede varebiler. Ombyggede varebiler er biler, der fra fabrikken kommer som 

personbiler, hvor bilimportørerne eller bilforhandlerne fjerner bagsæderne, for at bilerne kan 

indregistreres momsfrit i erhvervsøjemed.  

Den samlede vognpark udgør i 2013, 229.834 varebiler indregistreret til erhvervsbrug
19

, hvilket er 

højere end bestanden af personbiler indregistreret som firmabiler.  

Lastbiler 

En lastbil defineres ved at have en maksimal tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg og som 

anvendes til tung transport. I Danmark blev der i 2012 samlet set indregistreret 3.771 fabriksnye 

lastbiler
20

.  

Den samlede lastbilsvognpark i Danmark er opgjort til 42.060 lastbiler
21

, hvilket er lavere end 

personbiler eller varebiler. Herudover kører der også en række udenlandske lastbiler igennem 

Danmark, der benytter truckstationerne til at tanke deres biler, som også udgør et potentielt marked 

for biodiesel, idet lastbilerne blandt andet anvendes til international godstransport. 

2.2.2 Technologies 

Benzin & diesel 

Generelt bruges der to forskellige fossile brændstoftyper - diesel og benzin - til fremdrift af 

personbiler, varebiler og lastbiler. Firmabiler, som er omdrejningspunktet i dette afgangsprojekt, 

                                                 

18
 http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp - 2012 Hele året, Varebiler 

19
 Bilag 3.2 – Varebilpark pr. mærke 

20
 http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp - 2012 Hele året, Lastbiler 

21
 Bilag 3.3 – Lastbilbestand pr. mærke 

http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp
http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp
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bliver primært drevet af diesel, men det skal nævnes, at en væsentlig del af bilparken fremdrives af 

benzin.  

Med afsæt i det valgte kundesegment, er der statistisk belæg for at købte eller leasede personbiler, 

varebiler eller lastbiler fortrinsvis bliver drevet af diesel. Det er vedtaget pr. lov i 2009, at der i 

benzin og diesel skal iblandes hhv. 5% bioethanol og 7% biodiesel. I benzinen kan der iblandes 

bioethanol af enten 1G eller 2G, afhængig af råvarerne, det stammer fra. Statoil kalder deres benzin 

med 5% bioethanol iblandet: Bio95 2G
22

, og deres diesel har ikke et differentieret navn på trods af 

iblandet biodiesel, men kaldes blot Diesel
23

. 

El 

El til fremdrift af køretøjer er en ny teknologi for masseproducerede biler. Flere anerkendte 

bilmærker er begyndt at udbyde biler med el som drivkraft. Fordelene for brugerne af bilen er, at 

det kan nedbringe CO2-udledningen til nul.  

Indirekte vil der naturligvis være en CO2-udledning, idet strømmen til bilen typisk vil være 

produceret fra et kulkraftværk. Dette udledes af en oversigt over, hvilke kilder turbinerne i 

kraftværkerne bliver drevet af. Her kan det aflæses, at størstedelen af den samlede 

el-produktion stammer fra kul. El, der er udvundet fra kul, udgør 38,75% af den samlede danske 

nettoproduktion
24

.  

Problemet ved at anvende el som drivkraft for køretøjer er, at teknologien på nuværende tidspunkt i 

produktlivscyklussen, er på introduktionsstadiet
25

, hvilket medfører en begrænset rækkevidde 

sammenlignet med køretøjer, der drives af enten benzin eller diesel
26

.  

 

                                                 

22
http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072523363/privat/Bilen/Br%C3%A6ndstof/B%C3%A6redygtigtbr%C3%A6nds    

tof.html  
23

 http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072523827/privat/Bilen/Br%C3%A6ndstof/Diesel.html  
24

 Bilag 3.4 – Opgørelse for elproduktion i Danmark 2011 
25

 Understanding Strategic Management, Anthony Henry, side 207 
26

 http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/Elbiler.aspx  

http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072523363/privat/Bilen/Br%C3%A6ndstof/B%C3%A6redygtigtbr%C3%A6ndstof.html
http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072523363/privat/Bilen/Br%C3%A6ndstof/B%C3%A6redygtigtbr%C3%A6ndstof.html
http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072523827/privat/Bilen/Br%C3%A6ndstof/Diesel.html
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/Elbiler.aspx
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Brint & bioethanol 

Brændstoftyper, som alternativ til fossile brændstoffer, er brint og ren bioethanol. Brint skal 

produceres ved at spalte vand for at udvinde brintmolekyler. Denne proces kræver strøm, hvor den 

tidligere nævnte problemstilling omkring indirekte CO2-udledning ved produktion af strøm, gør sig 

gældende
27

.  

Såfremt energien udvindes fra en vedvarende energikilde, er brint CO2-neutralt, da restproduktet fra 

brint vil være vand. Den samlede danske bilpark af brintbiler er uvæsentlig.  

En af årsagerne til dette er, at brint skal opbevares ved et højt tryk i såvel bilens tank som på 

tankstationerne, hvilket medfører særlige konstruktionskrav til bilen. Bilproducenterne udbyder pt. 

få biler drevet af brint
28

.  

Såfremt bioethanol skal anvendes som brændstof til at drive biler, vil det reducere køretøjets CO2-

udledning med op til 70% for henholdsvis første generations bioethanol og biodiesel og 90% for 

anden generation af bioethanol og biodiesel
29

.  

Ved produktion af bioethanol bruges der ligeledes energi, og en vis CO2-udledning er forbundet 

hermed. Herudover kan bioethanol og biodiesel betegnes som værende CO2-neutrale, da den CO2 

der udledes, vil være identisk med indholdet i luften, idet den dannede CO2 modsvarer den CO2, der 

optages fra atmosfæren. 

Gas 

I Danmark, er LPG ikke udbredt som brændstof, idet bilproducenterne kun i meget begrænset 

omfang producerer biler med denne drivkraft. Ydermere findes der kun seks tankstationer med 

mulighed for optankning af gas
30

.  

                                                 

27
 http://www.klimakompasset.dk/index.php?id=436378  

28
 http://jyllands-posten.dk/motor/ECE4884312/brintbiler-goer-klar-til-danmark/  

29
 http://www.eof.dk/Viden/Temaer/Biobraendstoffer/Artikler/Biobraendstoffer%20og%20klima.aspx  

30
 http://www.eof.dk/LPG/Produkt/Tankstationer.aspx  

http://www.klimakompasset.dk/index.php?id=436378
http://jyllands-posten.dk/motor/ECE4884312/brintbiler-goer-klar-til-danmark/
http://www.eof.dk/Viden/Temaer/Biobraendstoffer/Artikler/Biobraendstoffer%20og%20klima.aspx
http://www.eof.dk/LPG/Produkt/Tankstationer.aspx
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CO2-udledningen ved gas er 10%-14% lavere sammenlignet med en tilsvarende benzin- eller 

dieselmotor
31

. Statoil har ikke automat- eller servicestationer, hvor der kan tankes gas. I Danmark 

leverer Q8 gas til de få tankstationer
32

. 

2.2.3 Customer Groups 

Inddeling af kunderne baseres på antal fuldtidsansatte uafhængig af industri, og er inddelt på 

følgende måde. 

Klassifikation Antal ansatte Antal virksomheder 

Multinationale Koncerner 1.000+ ansatte 90 

Koncerner 100-999 ansatte 867 

Store virksomheder 50-99 ansatte 887 

Mellemstore virksomheder 20-49 ansatte 2.815 

Små virksomheder 10-19 ansatte 4.068 

Enkeltmandsvirksomheder 2-9 ansatte 12.689 

Figur 4 – Kundegrupper inddelt efter antal ansatte – egen tilvirkning33 

Multinationale Koncerner 

Multinationale koncerner defineres som værende virksomheder med mere end 1.000 ansatte, og 

disse talte 90 i Danmark i 2010
34

. Disse koncerner er med sikkerhed underlagt Årsregnskabsloven, 

§99 a og skal derfor have en CSR-politik. Dette gør segmentet interessant som emne for Statoil, da 

det vil have en betydelig bilflåde i kombination med en aktiv CSR politik. 

Koncerner 

Koncerner kan kategoriseres som virksomheder med 100-999 ansatte. Ifølge Danmarks Statistik var 

der 867 koncerner i Danmark i 2010
35

. Dette segment er interessant for Statoil, idet virksomheder af 

denne størrelse må antages at have en anseelig bilflåde, samt en aktiv CSR politik. 

 

                                                 

31
 http://www.eof.dk/LPG.aspx#content-1   

32
 http://www.eof.dk/LPG/Produkt/Tankstationer.aspx  

33
 Bilag 3.5 – Antal koncerner efter størrelse, opgjort på antal fuldtidsansatte 

34
 Bilag 3.5 – Antal koncerner efter størrelse, opgjort på antal fuldtidsansatte 

35
 Bilag 3.5 – Antal koncerner efter størrelse, opgjort på antal fuldtidsansatte 

http://www.eof.dk/LPG.aspx#content-1
http://www.eof.dk/LPG/Produkt/Tankstationer.aspx


22 

 

Store virksomheder 

Store virksomheder klassificeres som virksomheder med 50-99 ansatte. Virksomheder i denne 

størrelse antages at have en bilflåde som er attraktiv for Statoil og vil alt efter omsætningens 

størrelse også have en aktiv CSR politik. I 2010 var der 887 virksomheder i størrelsen 50-99 

fuldtidsansatte
36

, hvilket i kombination med de store virksomheder gør dette til nogle interessante 

segmenter at fokusere på.  

Mellemstore virksomheder 

En mellemstor virksomhed defineres som en virksomhed med 20-49 ansatte. Der var i Danmark 

2.815 mellemstore virksomheder i 2010
37

. I den videre segmentering - i relation til 

markedsplanlægningen - vil det her være nødvendigt at kende bilflådens størrelse i den pågældende 

mellemstore virksomhed.  

Små- og enkeltmandsvirksomheder 

Små- og enkeltmandsvirksomheder er to virksomhedstyper med henholdsvis 10-19 ansatte eller 2-9 

ansatte. Disse virksomheder har ikke et antal firmabiler, som er interessant for Statoil (i relation til 

afgangsprojektets problemformulering). Virksomheder af denne størrelse skal heller ikke have en 

CSR politik, jævnfør Årsregnskabsloven § 99 a
38

.  

I 2010 var der 4.068 små virksomheder og 12.689 enkeltmandsvirksomheder
39

. Disse virksomheder 

tæller den største del af det samlede antal virksomheder i Danmark. Virksomhederne i dette 

segment har et mindre antal firmabiler. 

                                                 

36
 Bilag 3.5 – Antal koncerner efter størrelse, opgjort på antal fuldtidsansatte 

37
 Bilag 3.5 – Antal koncerner efter størrelse, opgjort på antal fuldtidsansatte 

38
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136726 

39
 Bilag 3.5 – Antal koncerner efter størrelse, opgjort på antal fuldtidsansatte 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136726
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Figur 5: Abells markedsdefinition 

2.2.4 Markedet 

Markedet defineres som summen af afgrænsninger på de tre akser, hvorved markedet vil bestå af 

udvalgte teknologier, kundegrupper og kundefunktioner. Denne model har til formål at definere en 

målrettet indsats overfor markedet for diesel. 

Customer functions 

Kundefunktionerne udgør personbiler, varebiler og lastbiler. Disse funktioner anvender enten diesel 

eller benzin. Lastbilerne drives af diesel, ligesom størstedelen af personbilerne, der anvendes som 

firmabiler. Dette medfører, at disse funktioner er interessante for Statoil.  

Customer groups 

Virksomhedernes størrelse er relevant sammenholdt med antal ansatte, idet dette giver en indikation 

af virksomhedens købspotentiale. Der fokuseres på Multinationale Koncerner og Koncerner, da 

disse virksomheder har en aktiv CSR-strategi, hvilket er et lovkrav, jævnfør årsregnskabsloven § 99 
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a. Virksomheder af disse størrelser har en anseelig bilflåde og har det største potentiale for at 

nedbringe CO2-udledningen gennem brugen af diesel. 

Technologies 

Teknologierne inden for drivmidler tæller diesel, benzin, gas, brint, bioethanol og el. Af førnævnte 

teknologier, afgrænses markedet til biodiesel. Årsagen til dette er, at potentialet for Statoil er størst, 

idet kundegrupper og kundefunktioner er knyttet til denne teknologi.  

Desuden udbyder Statoil ikke teknologier som opladning af elbiler, optankning af brint, bioethanol 

eller gas, hvorfor markedet afgrænses til diesel. Endvidere vil vækstpotentialet være størst for 

Statoil, fordi andelen af registrerede firmabiler drevet af diesel er størst
40

. 

 

Figur 6: Afgrænsning af markedet 

                                                 

40
 Bilag 3.1 – Firmabilpark pr. mærke, Diesel 
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2.2.5 Segmentering af kunderne på baggrund af Abells markedsdefinition 

Kundefunktionerne defineres som transportmidler fremdrevet af diesel, dog med afgrænsning til 

personbiler, varebiler og lastbiler. Med afsæt i Statoils produktportefølje og med henblik på en 

fremtidig markedspenetrationsstrategi, afgrænses der til diesel. Der afgrænses til multinationale 

koncerner og koncerner, da disse skal aflægge CSR rapport, jævnfør Årsregnskabsloven § 99 a. 

2.3 Finansiel Performance analyse af konkurrenterne 

For at identificere konkurrenternes finansielle performance, vækstrater og evne til at skabe profit, 

foretages der en analyse af konkurrenterne med afsæt i årsregnskaber og sekundære data. Nedenfor 

illustreres konkurrenternes udvikling i nettoomsætning og bruttofortjeneste de seneste tre år. Som 

en del i den finansielle performanceanalyse, analyseres konkurrenternes nøgletal, herunder 

soliditetsgrad og afkastningsgrad med henblik på at afdække konkurrenternes evne til at generere 

afkast og kunne optage lån med henblik på yderligere investeringer. 

 
Figur 7 – Omsætningsudvikling for konkurrenterne, 2009 til 2011 
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Figur 8 – Udvikling i bruttofortjenesten for konkurrenterne, 2009 til 2011 

2.3.1 Opsummering af performanceanalyse 

På baggrund af de opstillede nøgletal konkluderes det, set ud fra et økonomisk perspektiv, at den 

største trussel for Statoil er Shell, idet Shell har signifikante vækstrater, som er større end væksten i 

markedet. Dog vurderes det, at Shell ikke er konsolideret med henblik på at kunne optage lån til 

investeringer.  

Uno-X performer godt i relation til en stigende omsætning og er velkonsolideret og vil derfor have 

mulighed for at optage lån og geares højere ved investeringer. Q8 synes ikke at tage markedsandele 

fra hverken Statoil eller de øvrige konkurrenter, idet omsætningen for alle tre regnskabsperioder er 

uændret.  

Q8’s evne til at kunne optage lån, analyseres at være god, idet de har en høj soliditetsgrad. OK 

synes at være den udbyder, der performer bedst i relation til stigende markedsandele og indtjening, 

herunder dækningsgrad og overskudsgrad.  

Endvidere er OK velkonsolideret med en høj soliditetsgrad, der gennem hele regnskabsperioden har 

været stigende, hvilket vil gøre OK i stand til at optage lån med henblik på investeringer på 

eksempelvis erhvervsmarkedet. 

For at analysere konkurrenternes evne til at generere profit holdt op imod, hvor mange penge, der er 
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konkurrenterne. Ud fra de beregnede nøgletal kan det udledes, at OK og Uno-X synes at være bedre 

til at genere afkast i forhold til, hvor mange penge der er bundet i de forskelige aktiver.  

2.4 Udvikling i konkurrenternes markedsandele for diesel 

For at illustrere konkurrenternes evne til at generere markedsandele, sammenlignes konkurrenternes 

afsætning af diesel med den samlede afsætning i markedet for diesel. Formålet er at identificere de 

konkurrenter, som udgør den største trussel for Statoil i kampen om markedsandele. For at få 

identificere trends analyseres datagrundlaget fra år 2006 og frem til 2011. 

 
Figur 9 – Grafisk illustration af konkurrenternes afsætning af diesel – egen tilvirkning41 

2.4.1 Opsummering på udviklingen i konkurrenternes markedsandele 

Ovenstående illustrerer udregninger foretaget på baggrund af udbydernes markedsandel, holdt op 

imod den samlede afsætning
42

 af diesel, for de enkelte perioder. Som illustreret ovenfor, kan det 

udledes, at Shell er den konkurrent
43

, som har den største vækst inden for afsætning af diesel for år 

                                                 

41
 Bilag 4.0 – Udbydernes markedsandele på diesel 

42
 Energinoter 2006 til 2011, samlet dieselforbrug i Danmark. 

43
 Se Afsnit 2.3.6 Positioneringskort, side 37  
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2010 til 2011, idet markedet havde en vækst på 148.000.000 liter diesel fra 2010 til 2011, svarende 

til kr. 914.640.000
44

.  

Shells andel af væksten udgjorde 74% af markedets totale vækst fra 2010 til 2011, svarende til 

109.641.000 liter diesel hvilket omregnet til kroner er kr. 677.581.380. Øvrige udbydere har for 

perioden ligget stabilt ved at have imellem 13% og 17% af brændstofmarkedet. Uno-X synes at 

være den konkurrent, som har haft det største gennemsnitlige fald i markedsandelene på 3% for hele 

perioden. OKs gennemsnitlige vækst udgør for perioden 2%. 

2.5 Konkurrenternes marketing-mix 

Der foretages en analyse af sammensætningen af konkurrenternes marketing-mix med henblik på at 

identificere mulige strategiske ændringer i Statoils marketing-mix. Da afgangsprojektet er afgrænset 

til B-t-B markedet, findes det ikke relevant at udvide McCathy’s 4P analyse med yderligere P’er, 

hvorfor den traditionelle 4P analyse er anvendt. 

2.5.1 OK  

Produkter og services 

Produkter: 

 Brændstof: 

OK tilbyder forskellige typer brændstof, herunder benzin og diesel. Benzin tilsættes 5% 

bioethanol
45

, dog uden angivelse af, om 1G eller 2G bioethanol anvendes. OK’s diesel tilsættes 7% 

biodiesel
46

. 

  

                                                 

44
 Liter ganget med pris før afgifter og skatter (2011 priser) 

45
 http://www.ok.dk/bil/billig-benzin/biobenzin  

46
 http://www.ok.dk/bil/billig-benzin/biodiesel  

http://www.ok.dk/bil/billig-benzin/biobenzin
http://www.ok.dk/bil/billig-benzin/biodiesel
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Services: 

 OK benzinkort: 

OK tilbyder et brændstofkort - ligesom Statoil - som kunden kan anvende til påfyldning af 

brændstof. Kortet kan både anvendes på OK’s tanke, men også til afregning af færge- og broafgifter 

i Danmark såvel som til betaling af parkering på udvalgte parkeringsanlæg
47

. Kortet kan desuden 

anvendes på Esso servicestationer i Norge. 

 OK Truck Diesel-kort 

OK tilbyder et Truck Diesel-kort til erhvervskunder med behov for tankning på truckstationerne. 

Dette kort kan kun bruges til at betale for påfyldning af diesel på OK’s truckstationer
48

. Herudover 

kan kortet bruges på Preem tankstationer i Sverige. 

 OK-DKV kort: 

OK tilbyder som supplement til erhvervskunderne, et DKV kort, som er et samarbejde med et 

europæisk dækkende netværk af 35.000 tankstationer
49

. Dette kort henvender sig til 

erhvervsdrivende med kørselsbehov i Europa.  

Pris 

OK’s officielle listepris findes på OK’s hjemmeside. Desuden justeres pumpeprisen afhængig af 

den enkelte stations geografiske placering, kendetegnet som priskrig-prisen. OK yder ikke rabat til 

kunder med et OK Benzinkort
50

, men det antages, at erhvervskunderne med et Truck Diesel-kort 

har mulighed for opnåelse af rabat, afhængig af volumen, og denne rabat fratrækkes den daglige 

listepris. 

                                                 

47
 http://www.ok.dk/bil/billig-benzin/  

48
 http://www.ok.dk/transport/truck-diesel/  

49
 http://www.ok.dk/transport/truck-diesel/ok-dkv  

50
 http://www.ok.dk/bil/spoergsmaal-og-svar/benzinkort/ikke-rabat-paa-mit-benzinkort  

http://www.ok.dk/bil/billig-benzin/
http://www.ok.dk/transport/truck-diesel/
http://www.ok.dk/transport/truck-diesel/ok-dkv
http://www.ok.dk/bil/spoergsmaal-og-svar/benzinkort/ikke-rabat-paa-mit-benzinkort
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Placeringer 

OK er hovedsageligt et automatstationsnetværk og udbyder derfor ikke retail produkter i en butik, 

tilknyttet servicestationerne. Såfremt der er tale om en servicestation med en tilknyttet butik, kan 

OK-kortet ikke benyttes som betalingsmiddel ved køb af retail produkter. OK kalder butikkerne, 

tilknyttet tankstationerne, for OK Plus. 

OK råder over Danmarks største stationsnetværk med 688 tankstationer, men er fortrinsvist placeret 

i udkants Danmark, dvs. i mindre byer. Herudover har OK kun 54 truckstationer langs 

motorvejsnettet. 

Promotion 

OK sponserer lokale sportsklubber i Danmark, hvilket betyder, at kunden har mulighed for at 

tilknytte en sponsoraftale til et eller flere OK Benzinkort
51

. Dette sponsorat aktiveres gennem bl.a. 

TV-reklamer og henvender sig primært til forbrugere fremfor erhvervskunder. Udover dette 

sponsorat har OK taget position som en billig brændstofudbyder, hvilket skyldes det udbyggede 

automatstationsnetværk. 

 Payoff 

OK – Støtter sporten 

2.5.2 Q8 

Produkter og services 

Produkter: 

 Brændstof: 

Q8 tilbyder benzin af typen Blyfri 92, Blyfri 95, Blyfri 98 og deres eget Q8 Dynamic samt diesel. 

Q8 Dynamic er en blyfri 95 tilsat Q8’s egenudviklede additiver, der nedsætter friktionen i bilens 

                                                 

51
 http://www.ok.dk/ok-stoetter-sporten/  

http://www.ok.dk/ok-stoetter-sporten/
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motor og giver dermed både bedre brændstoføkonomi såvel som mindsket slid af motoren
52

. Q8 

kalder selv dieselen for Super Diesel, da denne er tilsat additiver, som reducerer dannelsen af 

belægninger i motoren
53

. Herudover tilbyder Q8 en såkaldt Excel Transport Diesel, som overholder 

EN 590 standarden
54

. 

Services: 

 Q8 Firmakort: 

Q8 tilbyder et firmakort til erhvervskunder, der ikke har behov for andet end optankning og bilvask. 

Dette kort kan således anvendes til optankning af benzin og diesel, men ikke til betaling af retail 

produkter eller bro- og færgeafgifter
55

. Kortet kan, i tillæg til Q8, anvendes på F24 automatstationer 

og OKQ8 tankstationer i Sverige såvel som Teboil tankstationer i Finland. 

 Q8 Firmakort Plus: 

Firmakort Plus er et kort, der ligesom Q8 Firmakort kan anvendes til betaling af optankning af 

benzin og diesel. Dette kort kan, i tillæg til det almindelige Firmakort, ligeledes anvendes til 

betaling af broafgifter og parkering
56

. 

 Q8 Transportkort: 

Transportkortet kan, i modsætning til ovenstående, kun benyttes til optankning af diesel. Dette 

medfører, at dette kort er målrettet transportsektoren, idet størstedelen af disse kunder anvender 

diesel som drivmiddel. 

                                                 

52
 http://www.q8.dk/Bilen/Braendstof/Q8+Dynamic.aspx  

53
 http://www.q8.dk/Bilen/Braendstof/Q8+Super+Diesel.aspx  

54
 http://www.q8.dk/~/media/Q8/Product%20Datasheet/ExcelTransportDieselB7.ashx  

55
 http://www.q8.dk/Erhverv/Q8+Erhvervskort/Q8+Firmakort.aspx  

56
 http://www.q8.dk/Erhverv/Q8+Erhvervskort/Q8+Firmakort+Plus.aspx  

http://www.q8.dk/Bilen/Braendstof/Q8+Dynamic.aspx
http://www.q8.dk/Bilen/Braendstof/Q8+Super+Diesel.aspx
http://www.q8.dk/~/media/Q8/Product%20Datasheet/ExcelTransportDieselB7.ashx
http://www.q8.dk/Erhverv/Q8+Erhvervskort/Q8+Firmakort.aspx
http://www.q8.dk/Erhverv/Q8+Erhvervskort/Q8+Firmakort+Plus.aspx
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Pris 

Q8’s listepriser findes på hjemmesiden, og denne justeres dagligt. Q8’s automatstationer og F24 

automatstationsnetværket er 7 til 21 øre billigere end Q8 servicestationerne, hvilket afspejler 

omkostningerne forbundet med bemanding. 

Placeringer 

Q8 ejer low-cost stationsnetværket F24, som er et mindre netværk bestående af 32 tankstation, er 

primært placeret i storbyerne. Q8 forefindes på såvel motorvejsnettet som i byerne. Q8 har 

forholdsvis få truckstationer langs motorvejsnettet. 

Promotion 

Q8 har valgt at fokusere på renhold af bilernes motorer, hvilket understøttes af Q8’s 

brændstofprodukter. Q8 har fravalgt sponsorater af større karakter og sponserer kun Biløkonom- 

uddannelsen, som er en uddannelse målrettet autobranchen
57

. Dette bliver dog ikke aktiveret, 

gennem annonceringer af forskellig karakter. 

 Payoff 

Q8 – Lidt mere at byde på 

  

                                                 

57
 http://www.q8.dk/Service/Presse/Pressemeddelelser/2012.aspx?newsid={DA8EB38F-05F3-4D28-ACB6-

25B70F32414B}  

http://www.q8.dk/Service/Presse/Pressemeddelelser/2012.aspx?newsid=%7bDA8EB38F-05F3-4D28-ACB6-25B70F32414B%7d
http://www.q8.dk/Service/Presse/Pressemeddelelser/2012.aspx?newsid=%7bDA8EB38F-05F3-4D28-ACB6-25B70F32414B%7d
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2.5.3 Shell  

Produkter og services 

Produkter: 

 Brændstof 

Shell tilbyder fossile brændstoffer med egne additiver, herunder benzin og diesel. Shell kalder 

benzinen for FuelSave Blyfri 95, da der tilsættes additiver, som fremmer brændstofeffektiviteten
58

. 

Herudover tilbyder de FuelSave Diesel, som er specielt udviklet til at antænde hurtigere end 

almindelig diesel, hvorved en forbedret brændstoføkonomi opnås
59

.   

Udover ovenstående brændstoftyper tilbyder Shell også V-Power, som er 99 oktan benzin tilsat 

additiver, der nedsætter friktionen i motoren, hvorved en højere ydelse opnås
60

. 

Services: 

 EuroShell Card 

Shells brændstofkort kaldes euroShell Card og tilbydes som to forskellige typer til henholdsvis 

personbiler og varebiler og til lastbiler og busser
61

. Kortet giver kunderne mulighed for at tanke på 

såvel Shells service- og automatstationer i Danmark som på stationerne i Europa.  

Begge kort kan derudover anvendes til betaling af bro- og færgeafgifter. Forskellen på de to kort 

består i adgangen til stationer, hvor kortet til lastbiler og busser ligeledes giver adgang til Shells 

truckstationer. 

                                                 

58
 http://www.shell.dk/products-services/on-the-road/fuels/fuelsave/fuelsave-work/fuelsave-unleaded-what-is.html  

59
 http://www.shell.dk/products-services/on-the-road/fuels/fuelsave/fuelsave-work/fuelsave-diesel-what-is.html  

60
 http://www.shell.dk/products-services/on-the-road/fuels/v-power-new/about.html  

61
 http://www.shell.dk/products-services/solutions-for-businesses/shell-fuel-card-for-businesses/find-your-fuel-

card.html  

http://www.shell.dk/products-services/on-the-road/fuels/fuelsave/fuelsave-work/fuelsave-unleaded-what-is.html
http://www.shell.dk/products-services/on-the-road/fuels/fuelsave/fuelsave-work/fuelsave-diesel-what-is.html
http://www.shell.dk/products-services/on-the-road/fuels/v-power-new/about.html
http://www.shell.dk/products-services/solutions-for-businesses/shell-fuel-card-for-businesses/find-your-fuel-card.html
http://www.shell.dk/products-services/solutions-for-businesses/shell-fuel-card-for-businesses/find-your-fuel-card.html
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Pris 

Shells officielle listepris offentliggøres på hjemmesiden, og pumpeprisen reguleres afhængig af den 

lokale geografiske priskonkurrence. Erhvervskundernes priser består i en rabat fratrukket dagens 

listepris, ved optankning. 

Placeringer 

Shells stationsnetværk er en kombination af butik og servicestation med meget få 

betalingsautomater på forpladsen. Derved er kunden nødsaget til at betale for brændstoffet i 

butikken, og kunden opnår ingen yderligere rabat ved at betale på forpladsen i forhold til 

servicestationerne. 

Shell er repræsenteret i Danmark ved at have 266 bemandede stationer samt 55 ubemandede Shell 

Express automatstationer. Shell og 7-Eleven har indgået et strategisk samarbejde om at varetage 

salget af retail produkter på udvalgte servicestationer. Dette styrker Shells position på convenience 

markedet, som udgør en væsentlig del af omsætningen generelt i industrien
62

.  

Shell har også truckstationer, som har til formål at betjene tungtrafikken, fortrinsvis placeret ved 

motorvejsnettet. Endvidere har Shell - som en af de to eneste udbydere - eget raffinaderi i Fredericia 

og har derved opnået kontrol over både den vertikale og horisontale værdikæde. Shell er særdeles 

stærkt repræsenteret i storbyer såvel som ved motorveje. 

Promotion 

Shells største aktivitet er sponsorat af Ferrari i Formel 1, hvilket aktiveres ved diverse TV-reklamer 

omhandlende netop dette i kombination med V-Power
63

. Udover førnævnte har Shell fokuseret 

mere på brændstofbesparelser gennem brug af FuelSave betegnelsen. Dette afspejles på 

hjemmesiden såvel som i Shells øvrige promotion, som eksempelvis TV-annoncering eller øvrig 

annoncering. Shell tager derved position som ”den brændstofbesparende” udbyder. 

 

                                                 

62
 Bilag 1.0 

63
 http://www.shell.com/global/products-services/motorsport/shell-ferrari-pursuit-of-performance.html  

http://www.shell.com/global/products-services/motorsport/shell-ferrari-pursuit-of-performance.html
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 Payoff 

Shell – Lidt længere på literen 

2.5.4 Uno-X 

Produkter og services 

Produkter: 

 Brændstof 

Uno-X udbyder benzin af typerne blyfri 92
64

 og blyfri 95
65

 samt diesel. Benzinen er iblandet 5% 

bioethanol, og dieselen er iblandet 7% biodiesel, hvilket medfører en opfyldelse af den europæiske 

EN 590 standard. 

Services: 

 Dieselkort 

Uno-X tilbyder et Dieselkort, som kun giver kunden mulighed for at tanke diesel og AdBlue på 

Uno-X’s automatstationer i Danmark og Norge såvel som Preem stationer i Sverige
66

. Dette kort 

giver kunden mulighed for at administrere et købsmax, hvilket medfører en begrænsning i antal liter 

der kan tankes pr. dag, pr. uge eller pr. måned
67

. 

 Dieselservicekort 

Dieselservicekortet er et kort som ovennævnte, der giver adgang til påfyldning af diesel. Dette kort 

giver, i tillæg til Dieselkortet, også adgang betaling af broafgift og bilvask
68

. 

 

                                                 

64
 https://erhverv.unox.dk/Blyfri-92-E5  

65
 https://erhverv.unox.dk/Blyfri-95-E5  

66
 https://erhverv.unox.dk/Dieselkort  

67
 https://erhverv.unox.dk/Kundekort  

68
 https://erhverv.unox.dk/DieselServicekort  

https://erhverv.unox.dk/Blyfri-92-E5
https://erhverv.unox.dk/Blyfri-95-E5
https://erhverv.unox.dk/Dieselkort
https://erhverv.unox.dk/Kundekort
https://erhverv.unox.dk/DieselServicekort
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 Energikort 

Uno-X’s Energikort giver - foruden mulighed for påfyldning af diesel - også kunden mulighed for 

at optanke benzin. Udover førnævnte er der ingen forskel på dette kort og Dieselservicekortet
69

. 

 DKV-kort 

DKV-kortet dækker, ligesom Energikortet, påfyldning af benzin, diesel og AdBlue samt bilvask. 

DKV-kortet differentieres fra de øvrige kort ved at give kunden adgang til det europæiske DKV 

samarbejde og derved over 30.000 tankstationer i Europa
70

. 

Pris 

Uno-X har en strategi om at tilbyde brændstoffet billigere end konkurrenterne. Uno-X offentliggør 

den officielle listepris på hjemmesiden, ligesom de øvrige udbydere gør det. Denne pris kan variere 

afhængig af lokal geografisk placering af den enkelte automatstation.  

Placeringer 

Uno-X består udelukkende af et automatstationsnetværk, der består af 290 automatstationer i 

Danmark. Uno-X findes ikke på motorvejsnettet og henvender sig således i et begrænset omfang til 

erhvervsmarkedet. 

Promotion 

Uno-X kommunikerer ofte lave priser, hvilket bl.a. er demonstreret ved en kampagne som skabte 

megen omtale. Uno-X valgte at sætte prisen på deres brændstof ned til 1 kr. pr. liter i en periode på 

11 dage
71

. Uno-X er desuden blevet kåret som en Danmarks bedste arbejdspladser, hvilket de bl.a. 

har fokuseret på i owned media, som eksempelvis hjemmesiden
72

. 

 

                                                 

69
 https://erhverv.unox.dk/Energikort  

70
 https://erhverv.unox.dk/DKV-kort  

71
 http://www.business.dk/media/simpel-markedsfoering-virker  

72
 https://lube.unox.dk/cms/smo_cms.nsf/pages/Blandt%20de%20bedste?open  

https://erhverv.unox.dk/Energikort
https://erhverv.unox.dk/DKV-kort
http://www.business.dk/media/simpel-markedsfoering-virker
https://lube.unox.dk/cms/smo_cms.nsf/pages/Blandt%20de%20bedste?open
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 Payoff 

Uno X – Enkelt og nemmere. 

2.5.5 Positioneringskort 

Med afsæt i 4P analysen illustreres udbydernes positionering i forhold til Produkter, Priser, 

Placeringer og Promotion holdt op imod, hvorledes de er positioneret over for erhvervsmarkedet og 

forbrugermarkedet sammenholdt med differentieringsevne og fokus på pris. Formålet med 

positioneringskortet er at klarlægge eventuelle positioneringsmuligheder for Statoil i den videre 

markedsplanlægning. 

 
Figur 10 – Positioneringskort for udbyderne i industrien 

2.6 PEST 

For at kunne diskutere og analysere de eksterne makrofaktorer, der har indflydelse på, hvordan 

udbyderne skal forholde sig over for de væsentlige ændringer i makromiljøet, som påvirker 

olieindustrien, finder PEST analysen sin anvendelse.  

Analysen har til formål at blotlægge væsentlige politiske, økonomiske, sociokulturelle og 

teknologiske faktorer som har potentiale til at påvirke meso miljøet. Af særlig indflydelse er de 

politiske og sociokulturelle faktorer, da politik og miljø er tæt forbundet til olie industrien.  



38 

 

De sociokulturelle trends afspejles i mere miljøorienterede forbrugsvaner. Olieindustrien er - 

ligesom mange andre industrier - indirekte påvirket af den teknologiske- samt den økonomiske 

udvikling i samfundet. 

2.6.1 Politiske faktorer 

Tvungen iblanding af Bioethanol i brændstof for at mindske CO2 udledningen  

Regeringen har udarbejdet en rapport, Energistrategi 2050
73

, hvor et arbejdsprogram for Danmark 

2020 opstilles, som har til formål at profilere et bæredygtigt Danmark uden brug af fossile 

brændstoffer.  

Den daværende regerings miljøstrategi er et væsentligt skridt i retning af opnåelse af et mere 

bæredygtigt miljø. I dag udgør køretøjer drevet af fossilt brændstof en tredjedel af det samlede 

energiforbrug. I juli 2010 blev ”lov om bæredygtige biobrændstoffer”, jf. § 1
74

 vedtaget, og det har 

sidenhen været obligatorisk for udbyderne at tilsætte 5,75% bioethanol i benzinen. Fra 1. juli 2011 

blev det obligatorisk at tilsætte 7% biodiesel i diesel. Lovforslaget blev publiceret i rapporten 

Danmark 2020 
75

. 

Rapporten opstiller et scenarie med lovgivningsmæssige krav om indfasning af 10% biobrændstof 

iblandet i diesel såvel som benzin.  

Differentierede afgifter på biler og lastbiler 

Inden for det næste årti planlægger den nuværende regering at pålægge differentierede afgifter for 

biler og lastbiler, hvilket skal bidrage til at nedsætte CO2 udslippet.  

I foråret 2007 indførte den daværende regering en omlægning af registreringsafgiften
76

, som 

udregnes på baggrund af bilens indkøbspris, hvorved et reduceret brændstofforbrug medfører 
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fradrag. Dette tiltag har til formål at motivere kommende købere af biler til at vælge biler med et 

lavt brændstofforbrug. Omlægningen resulterede i en differentieret grøn ejerafgift, som er 

forbrugsafhængig. Denne omlægning er gældende for både personbiler og varebiler. 

Et af punkterne i det nuværende regeringsgrundlag er at omlægge registreringsafgiften
77

. Det 

antages, at afgiften vil blive udregnet ud fra køretøjets tekniske specifikationer, og den vil således 

have fælles karakteristika som det norske afgiftssystem
78

.  

Ved en sådan omlægning af registreringsafgiften - i forhold til den nuværende værdibaserede afgift 

- har regeringen til formål at påvirke den danske bilpark på såvel forbrugermarkedet som på 

erhvervsmarkedet med henblik på en reduktion i CO2 udslippet. 

Afgifter i forhold til bilernes brændstofforbrug kan medføre en reduktion i efterspørgslen af 

brændstof til erhvervsmarkedet, idet forslaget vil medføre en øget efterspørgsel efter biler med en 

bedre brændstoføkonomi. Forudsætningen for denne antagelse er, at der ikke køres flere kilometer, 

hvorved forbruget af olie alt andet lige vil falde. 

Regeringen har desuden hævet den grønne ejerafgift, hvilket har konsekvens i form af valg af bil. 

Afgiftsstigningen havde størst påvirkning på dieselbiler grundet krav om betaling af 

udligningsafgift. Udligningsafgiften blev oprindelig indført for at finansiere den brændstofmæssige 

fordel, som dieselbilerne har sammenlignet med benzinbilerne.  

Denne udligningsafgift blev den 1. januar 2013 hævet for fortsat at kunne fastholde 

afgiftsfritagelsen af elbiler frem til år 2015
79

. I tillæg bliver firmabil brugere ikke beskattet af denne 

udligningsafgift. 
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2.6.2 Økonomiske faktorer 

Moderat økonomisk vækst medfører en mindre risikovillighed og investeringsvilje, hvilket indirekte 

påvirker beskæftigelsen i samfundet
80

. En faldende beskæftigelse er ensbetydende med en faldende 

disponibel indkomst, som ultimativt medfører et faldende forbrug, herunder forbrug af brændstof.  

Når erhvervsmarkedets investeringsvillighed er begrænset af moderat økonomiske vækst, 

sammenholdt med en faldende beskæftigelse, vil dette medføre et fald i efterspørgslen af brændstof. 

Regeringen har foretaget økonomiske foranstaltninger som peger i retning af at være en ekspansiv 

finanspolitik i form af reduktion i energiafgifter, bolig-job-ordning, jobtilskud, offentlige 

anlægsinvesteringer.   

Olieforbruget er generelt faldende, dog med undtagelse af transport
81

 i Danmark, hvilket kan være 

en indikation på, at den økonomiske krise er aftagende. Beregninger viser, at markedet for benzin i 

m
3
 har et fald på 5% og diesel et fald på 3%

82
. Flere parametre kan være årsag til dette fald, 

herunder forventet inflation, som påvirker erhvervsmarkedets købevillighed af biler, idet generelle 

prisstigninger kan hæmme efterspørgslen efter produkter, som er priselastiske.  

Førnævnte kan ultimativt medføre et fald i afsætningen af transportbrændstof. I tillæg er forfatterne 

bevidste om, at prisdannelsen på olie sker på det globale marked uanset den økonomiske udvikling i 

efterspørgslen i et mindre marked som det danske. 

2.6.3 Sociokulturelle trends 

Forbrugernes livsstilsændringer – Miljø, miljøvenlige biler og biobrændstof 

Samfundet er generelt mere miljøbevidst grundet påvirkning fra medier og politiske tiltag. 

Forbrugere og erhvervskunder er tilbøjelige til at købe benzin og diesel med 1G bioethanol frem for 

brændstof tilsat 2G bioethanol på grund af manglende kendskab til fordelene ved brændstof tilsat 

2G bioethanol. 

                                                 

80
 http://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/  

81
 Bilag 5.3 

82
 Bilag 5.4 

http://www.euo.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/


41 

 

For at udbyderne kan øge deres andel af salget af brændstof tilsat 2G bioethanol, er det en 

nødvendighed, at synliggøre en miljømæssig eller økonomisk gevinst for aftagerene. Denne gevinst 

består i, at brændstof tilsat 2G bioethanol er fritaget CO2 afgift på selve tilsætningsindholdet, 

hvilket medfører et incitament for udbyderne til at produktudvikle brændstoffer tilsat et øget 

indhold 2G bioethanol grundet det stærke fokus på pris, hvorved udbyderne kan reducere indholdet 

af olie pr. liter, grundet den øgede tilsætning af bioethanol. Diesel er også tilsat biobrændsler i form 

af biodiesel. Indholdet af biodiesel udgør 7% pr. liter, hvilket er en højere procentuel iblanding end 

i benzin. 

Homogeniteten ved brændstof medfører en faldende investeringsvillighed i relation til 

produktudvikling, idet udbyderne ser en udfordring i at kunne differentiere priserne på brændstof, 

grundet markedets generelle manglende kendskab til gevinsterne ved iblanding af biobrændsler.  

Kunderne har ikke det fornødne kendskab til forskellen på brændstof tilsat enten første generation 

eller anden generation bioethanol, udover en aktiv stillingstagen til at vælge brændstof, som skåner 

miljøet.  

Myndighederne har et ønske om at begrænse CO2 udslippet, ved at differentiere 

registreringsafgiften på køretøjer, hvorved valget af køretøj påvirkes. Førnævnte kan være 

medvirkende til at der skabes præferencer overfor brændstof tilsat biobrændsler. 

2.6.4 Teknologiske faktorer 

CO2 besparende processer til fremstilling af brændstof 

Olieforbruget i Danmark er faldende
83

 fra perioden 1972 til 2010, idet man teknologisk har flyttet 

opvarmning m.m. fra oliefyr, til fjernvarme og naturgas. Udviklingen inden for transport af 

mennesker og gods, indikerer en stigning på 50% de seneste 30 år
84

. Teknologien for biobrændstof 

er under konstant udvikling, med henblik på at forfine bioethanol, med henblik på at skabe et 

generelt mere bæredygtigt miljø.  
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EU og udbyderne har et fælles mål om at reducere produktionsomkostningerne for anden generation 

af bioethanol, og dette støttes ligeledes af den danske regering i form af støtte til diverse 

forskningsprojekter inden for udviklingen af biobrændsler.  

Brændstofbesparende biler og elbiler 

Regeringen påtænker at støtte den teknologiske udvikling i infrastruktur for ladestandere til elbiler. 

Frem til år 2020 er der afsat en investeringspulje på kr. 25 millioner
85

 til dette formål.  

Problemstillingen er dog, at elbilen på nuværende tidspunkt ikke har samme ydeevne som en 

almindelig personbil grundet batterikapaciteten
86

, hvilket har medført, at der ikke er blevet solgt så 

mange elbiler som producenterne havde antaget.  

Registreringsafgiften for elbiler reduceret til nul for at øge incitamentet til at købe en eldreven bil 

frem for en brændstofdrevet bil. Grundet den høje pris på batterier, medfører dette en begrænsning 

for salget af elbiler, idet et batteri til en elbil vil være et komplementærprodukt, da bilen er 

ubrugelig uden et batteri.  

Derfor er producenterne af elbiler i gang med at udvikle elbiler med større batterikapacitet og 

holdbarhed, da disse parametre er at betragte som en teknologisk hindring for at kunne afsætte 

elbiler.  

Better Place er en virksomhed, hvis forretningsgrundlag er at udvikle infrastruktur for ladestandere i 

Danmark og servicere batterierne i elbilerne igennem kontraktsalg
87

 med henblik på, at kunderne 

kan få opladt batteriet eller få det udskiftet, alt efter behov. Ifølge en artikel i ”Better Place”, 

konkluderes det, at Better Place har fejlanalyseret udviklingen i afsætningen af elbiler på det danske 

marked, idet der inden for de næste 20 år kun vil være max 80 – 100.000
88

 elbiler i Danmark og 

ikke de oprindeligt forventede 500.000 stk.  
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Konklusionen vil derfor pege i retning af, at eldrevne biler ikke på nuværende tidspunkt udgør en 

trussel for olieindustrien med et udsigtsniveau på 3 år. Desuden har FDM
89

 foretaget beregninger, 

som indikerer, at prisen vil væres ens uanset, om der anvendes el eller fossilt brændstof til fremdrift 

af bilen, hvilket indikerer at der ikke opnås en økonomisk gevinst ved at anskaffe en elbil.  

Med afsæt i omkostningerne forbundet med et givent antal kørte kilometer viser disse beregninger, 

at der er taget udgangspunkt i prisen på en opladning
90

 og hvor langt der kan køres på en opladning, 

holdt op imod, hvor langt der kan køres på en optankning i en brændstofdrevet bil.  

Der er også foretaget en udregning vedrørende samfundsgevinsten ved et reduceret CO2 udslip. 

FDMs artikel henviser til, at en af forudsætningerne for regnestykket er, at der benyttes dansk 

strøm. 

 Ud fra en generel betragtning, er der i Danmark ikke en særlig CO2-venlig måde at producere 

strøm på, idet alle elkraftværkers turbiner bliver fremdrevet af damp frembragt af vand opvarmet af 

kul, hvilket medfører en indirekte CO2 udledning, som er medtaget i førnævnte beregninger. FDM 

påpeger at elbiler implicit, har en større CO2 udledning end miljøvenlige diesel- og benzinbiler, idet 

størstedelen af den danske produktion af elektricitet, kommer fra kulkraftværker. Med mindre 

elbilen oplades fra strøm genereret af vindmøller, forurener elbilen marginalt mere end benzin- og 

dieselbiler. 

Analysen af de teknologiske faktorer, som påvirker olieindustrien analyseres til at elbiler ikke på 

nuværende tidspunkt kan påvirke efterspørgslen efter brændstof, idet en elbil på nuværende 

tidspunkt ikke kan betragtes som værende et substituerende alternativ til fossilt brændstofdrevne 

biler, grundet høje anskaffelsesomkostninger, samt en kort rækkevidde og usikkerheder om 

batteriets levetid. Herudover synes miljøgevinsterne at være uklare
91

. 
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2.7 Industrianalyse - Porters Five Forces92  

Modellen identificerer de faktorer, som påvirker rivaliseringen blandt udbyderne i olieindustrien. 

For at anvende modellen, er det en forudsætning, at udbyderne opererer på markedsvilkår i et åbent 

system, hvor samspillet med omverdenen indgår. Modellen består af fem ”forces”, som tilsammen 

påvirker konkurrenceintensiteten og derved kampen om profit. 

De fem ”forces” defineres som følgende: konkurrenceintensiteten, adgangsbarrierer, 

leverandørernes forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke og truslen fra substituerende 

produkter.  

Ved anvendelse af modellen skal der tages højde for, at den kun giver et øjebliksbillede af 

konkurrencesituationen. Derfor skal man være opmærksom på ikke at lægge analysen til grund for 

langsigtede strategier, idet de fleste industrier er mere eller mindre dynamiske, hvilket medfører en 

konstant ændring i de fem ”forces”. 

2.7.1 Truslen fra nye udbydere 

Truslen fra nye udbydere på det danske marked analyseres til at være lav grundet et højt 

investeringskrav, som er forbundet med etablering af et landsdækkende stationsnetværk med 

tilhørende kompetencer inden for logistik, administration, kontraktforhandlinger med raffinaderier 

samt investeringer i grunde og omkostninger forbundet med etablering af tanke, butik, vaskeanlæg 

etc. 

Ovenstående medfører høje etableringsomkostninger, for at kunne penetrere det danske marked for 

transportbrændstof. Et højt omkostningsniveau er generelt gældende for nye udbydere ved 

etablering i olieindustrien
93

. 

Udbuddet af service- og automatstationer er relativ høj i storbyområderne, hvilket gør det svært for 

en ny udbyder at finde en optimal placering i relation til befolkningsdensitet og indfaldsveje til 

storbyerne.  
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Der skal desuden indhentes tilladelse fra den pågældende kommune til at bygge- og etablere et 

salgssted til salg af brændstof. Hvis dette område i forvejen har service- eller automatstationer, kan 

det være svært at få en tilladelse for en ny udbyder, såfremt pågældende myndighed vurderer at det 

geografiske område er mættet af service- såvel som automatstationer. 

2.7.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Raffinaderiernes forhandlingsstyrke analyseres til at være lav, da olien udbydes til markedspris på 

det danske marked, hvilket medfører at aktørerne køber olien til samme pris uanset, hvilket 

raffinaderi olien kommer fra. 

Statoil og Shell er de eneste to aktører i Danmark, som kan forsyne hele det danske marked med 

brændstof. Begge aktører kan kun afsætte olien til vejledende markedspris, hvilket medfører at 

Shell og Statoil udbyder olien til samme pris til de øvrige distributør i industrien olien afsættes til, 

hvorfor konkurrence på prisen ikke er aktuel for de to aktører, da en prisændring blot vil medføre at 

de øvrige udbydere vil skifte leverandør. Dette medfører, at hvis en udbyder ønsker at skifte 

olieleverandør, kan dette gøres uden nævneværdige switching costs. 

Statoil Refining er beliggende i Kalundborg med fordelingscentre i Ålborg og Hedehusene. På 

Sjælland kan Statoil forsyne service- og automatstationer uanset, hvem aktøren er. Det betyder, at 

Statoil ofte leverer brændstof til sine konkurrenter, herunder Shell og Q8.   

Shells raffinaderi er beliggende i Fredericia og forsyner fortrinsvis aktører i Jylland. Det medfører, 

at Shell fortrinsvis forsyner Statoils stationer i Jylland såvel som øvrige konkurrenter for at 

nedbringe distributionsomkostningerne.  

Tankanlæggende er konstrueret med henblik på at kunne betjene de øvrige udbydere ved at 

udbyderne selv kan bestemme iblandingen af additiver. I praksis betyder det, at når tankvognen fra 

en given udbyder tanker, kører chaufføren sit tankkort igennem ved pumpen, hvorved iblandingen 

af de foruddefinerede additiver påfyldes sammen med brændstoffet. 

2.7.3 Truslen fra substitutter 

Med afsæt i hidtidige analyser, konkluderes det, at der ikke er nogen substituerende produkter til 

fossile brændstoffer til fremdrift af køretøjer inden for afgangsprojektets scope på tre år. Dog skal 
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det nævnes, at den teknologiske udvikling peger i retning af, at man på lang sigt vil kunne benytte 

sig af elektricitet, brint eller gas til fremdrift af biler og mindre lastbiler. 

I større byer med en veludviklet offentlig infrastruktur, vil køretøjer drevet af fossilt brændstof 

kunne substitueres af eldrevne busser, tog og metro. Endvidere kan hybrid- og eldrevne lastbiler, 

substituere fossilt brændstofdrevne lastbiler, særligt gældende i byzoner grundet stigende miljøkrav 

i disse.  

2.7.4 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kundernes forhandlingsstyrke analyseres til at være høj, dog under forudsætning af, hvilken 

branche kunderne befinder sig i samt kundens geografiske placering, idet placeringen af service-, 

truck- eller automatstationer er en væsentlig parameter for valg af udbyder for de udvalgte 

kundesegmenter.  

Førnævnte skal ses i relation til rutenetværk, udlandskørsel og krav til servicestationerne 

vedrørende personlige fornødenheder. Forstået således, hvis eksempelvis en professionel 

transportør har en kørselsrute mellem Kolding og Esbjerg hver dag, men den ønskede udbyder ikke 

har en station i denne del af landet, vil kundens forhandlingsstyrke være begrænset, da et skifte til 

en anden udbyder vil være forbundet med væsentlige switching costs, idet der nu skal køres længere 

for at tanke sin bilflåde. 

Servicestationer til firmabil segmentet findes i et større antal blandt udbyderne, og disse 

imødekommer kundernes forventning om at kunne købe retail produkter, vaske sin bil og gøre brug 

af toilet. Grundet det store udbud af servicestationer i Danmark, medfører dette en høj grad af 

valgfrihed for kundesegmentet, hvilket medfører en forhandlingsstyrke, som dog stiger i takt med 

kundens købspotentiale. 

2.7.5 Rivalisering blandt aktørerne i industrien 

Markedet for transportbrændstof vurderes til ikke at være attraktivt for en kommende ny udbyder, 

såfremt denne udbyder ønsker at konkurrere på landsplan med Shell og Statoil, idet etablering vil 

være forbundet med signifikante faste og variable omkostninger i form af investering i raffinaderi, 

fordelingscentre og distributionsnetværk.  
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Markedet analyseres til at være mættet i relation til en kommende ny udbyder af fossile 

brændstoffer i Danmark. Det kan forventes, at konkurrencen vil stige grundet udviklingen i 

automatstationer, idet antallet af disse vil stige i forhold til servicestationer. Automatstationer 

kræver mindre plads og en eventuel kommende udbyder, vil kunne udbyde olien til 

konkurrencedygtige priser grundet lavere variable omkostninger forbundet med personale og 

administration.  

Branchen vil på kort sigt ikke opleve stigende krav til produktudvikling, idet der på kort sigt ikke er 

reelle substituerende produkter til fossilt brændstof. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke er lav, idet en kommende ny udbyder frit kan vælge 

leverandør, idet Shell og Statoil er i stand til at forsyne det danske marked. Kundernes 

forhandlingsstyrke vil generelt være lav, men det antages, at det omhandlende kundesegment vil 

have en vis forhandlingsstyrke grundet deres store købspotentiale, og denne volumen er interessant 

for Statoil og Shell. Forfatterne har valgt ikke at behandle complementors særskilt i analysen, idet 

det er åbenlyst, at et stigende antal biler, lastbiler og varebiler vil komplementere afsætningen af 

brændstof.  

2.8 Analyse af købscentret 

Egen tilvirkning har bidraget til at identificere købscentret i virksomhederne i de omhandlende 

kundesegmenter, som består af flere forskellige personer med forskellige interesser, herunder: 

 Gatekeepere 

 Influenter 

 Beslutningstagere 

2.8.1 Gatekeepere 

For at definere rollerne i købscentrene hos de omhandlende kundesegmenter, er der foretaget desk 

research for at identificere de personer i organisationerne, der vil indtage rollerne som ovenstående. 

En gatekeeper kan defineres som et individ i en organisation eller en organisatorisk funktion, 

herunder procurement, marketing eller HR. Gatekeepere kan ligeledes være individer, som har til 

formål at begrænse antallet af irrelevante henvendelser til relevante afdelinger.  
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Disse har til formål at spare tid for at sikre, at særligt relevante informationer tilgår den respektive 

beslutningstager i organisationen. I vores bestræbelser på at kommunikere med virksomhederne 

inden for det omhandlende kundesegment, har vi identificeret gatekeeperne som værende 

receptionister, personlige assistenter, afdelingsledere og koordinatorer. 

2.8.2 Influenter 

En influent er en meningsdanner, som optræder såvel eksternt som internt i forhold til 

kundesegmentet. Influenter vil være at finde i PR-, HR- og marketingafdelinger, og disse har til 

formål at påvirke strategiske beslutningstagere i virksomheden, således at beslutningerne stemmer 

overens med den pågældende virksomheds forretningsgrundlag.  

Eksternt kan influenterne eksempelvis være brancheorganisationer. Disse personer er identificeret 

som værende projektledere og mellemledere. Forfatterne har fundet frem til, at influenter er at finde 

i sourcing og procurement afdelinger. 

2.8.3 Beslutningstagere 

Beslutningstagere er de personer, som træffer den endelige beslutning eller bringer denne videre til 

den egentlige købsfunktion, hvor de faktiske kontrakter forhandles.  

Beslutningstagerne er identificeret som værende Chief Procurement Officers og Chief Financial 

Officers. 

For videre bearbejdning af ovenstående beslutningstagere, er der udarbejdet en spørgeramme, som 

har til formål at identificere potentielle kunder inden for det omhandlede kundesegment
94

. 

2.9 Muligheder 

Brændstofudbydere bidrager til udledning af CO2 i store mængder, hvilket aktørerne er bekendt 

med. Derfor fokuserer de på at blive bedre til at udvikle og optimere brændstof for at imødekomme 
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sociokulturelle trends. Dette medfører et fokus på, at personbiler, varebiler og lastbiler skal 

reducere CO2 udslippet, som er en af årsagerne til den globale opvarmning. 

Den øgede tilsætning af biobrændsler har i 2011 resulteret i, at miljøet blev sparet for ca. 300.000 

tons CO2. Omregnet til personbiler svarer dette til udledningen fra 90.000 biler
95

. 

Bio 95 var det første energirigtige brændstof på markedet, hvilket er blyfri 95 benzin tilsat 5% 

bioethanol. Dog er dette brændstof udviklet med første generations bioethanol, som stammer fra 

afgrøder, der kunne være anvendt i forbindelse med fødevareproduktion. Det kan derfor diskuteres, 

om dette er etisk korrekt.  

Flere udbydere i olieindustrien har indgået samarbejde med Inbicon, som producerer anden 

generations bioethanol. Inbicon er et biomasse raffinaderi, beliggende i Kalundborg, som 

udelukkende forsker i biomasser og afsætter disse på det globale marked. Udviklingen af biomasse 

er komplekst og derfor har Statoil i 2011, opkøbt størstedelen af Inbicons årsproduktion af anden 

generations bioethanol, svarende 5.000.000 liter. Hele industrien i Danmark, vil kunne drage nytte 

af Inbicons kompetencer, med henblik på at udvikle brændstof indeholdende bæredygtige 

biobrændsler.  

Udviklingen i de politiske såvel som de sociokulturelle faktorer peger i retning af en vis form for 

konsensus i at yde en indsats for at reducere CO2 udslippet. Dette understøttes af bilproducenternes 

downsizing af motorer, som kører længere på en liter brændstof, samt en planlagt omlægning af 

registreringsafgiften med henblik på at lette afgiften for miljøvenlige køretøjer.  

Afsætningen af diesel i industrien er i 2011 vækstet med 148.000 m
3
. Et stigende brændstofforbrug 

indikerer en positiv udvikling i makro- og mikroøkonomiske forhold, idet baggrunden for et øget 

brændstofforbrug kan udledes ved et øget kørselsbehov, som indikerer et stigende salg af køretøjer 

og derved økonomisk fremgang. 

Statistisk set har efterspørgslen efter diesel været stigende, og dette medfører en åbenlys mulighed 

for Statoil at tage andel i denne vækst. 
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Idet branchen konsolideres, kan det ikke udelukkes, at der vil være muligheder for vækst på 

baggrund af opkøb af konkurrenter. 

2.10 Trusler 

Udviklingen har peget i retning af en konsolidering, idet en del virksomheder inden for 

olieindustrien er blevet opkøbt eller har konsolideret sig for at imødekomme udviklingen i 

markedet.  

Shell, har opkøbt Metax
96

, som er et fuldautomatisk lavpris koncept, og har senere omdøbt disse 

stationer til Shell Express, da Shell ikke selv havde et decideret automatstationskoncept. Opkøbet 

havde til formål at opnå synergi mellem automatstationerne og Shell brandet. 

Desuden har Shell, som led i deres positioneringsstrategi på automatstation markedet, ligeledes 

opkøbt en større del af YX-energi automatstationerne. YX brandet blev udfaset og ændret til Shell 

Express og er derved fuldt integreret i Shells stationsnetværk
97

. 

Den generelle udvikling i automatstationsmarkedet vil tvinge udbyderne til at overveje strategivalg 

i relation til udviklingen i markedet. Derfor udledes det, at aktørerne vil agere ens i forhold til at 

opnå markedsandele inden for low-cost stationsmarkedet.  

Truslen for Statoil er at udviklingen peger i retning af en afvikling af servicestationer til fordel for 

low-cost automatstationer, hvor reduktion i omkostninger samt efterspørgsel på et lavere 

serviceniveau med henblik på at afsætte olien billigere end på servicestationerne, udgør en vis 

trussel for Statoil. Dette understøttes af Statoils hidtidige opkøbsstrategi af JET og etableringen af 

1-2-3. Statoil og Shell imødekommer denne udvikling ved henholdsvis at Statoil har frasolgt retail 

delen til canadiske Couche-Tard og Shell har indgået strategisk samarbejde med 7-Eleven. Disse 

strategiske valg tager afsæt i at have fokus på kernekompetencerne, som er distribution af brændstof 

til laveste omkostninger.  
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Udmeldinger fra OPEC med hensyn til justeringer i produktionskapaciteten vil direkte forårsage 

prisændringer på råolie, og dermed Statoils indtjening, idet faldende oliepriser vil medføre en 

reduceret omsætning og således en mindre indtjening. Afgiftsændringer på brændstof vil ligeledes 

påvirke efterspørgslen af såvel benzin og diesel, idet der her er en vis sammenhæng mellem pris og 

afsætning inden for visse kundesegmenter, som dog ikke behandles i dette afgangsprojekt. 

Radikale ændringer i makroøkonomien, herunder en eventuel recession vil påvirke efterspørgslen af 

brændstof, som vil medføre en reduceret tungtrafik samt virksomhedernes investeringslyst. 

Politiske tiltag i form af øgede produktionsomkostninger med afsæt i stigende miljøkrav vil 

medføre en stigende pris på brændstof, og idet der er linearitet mellem pris og afsætning, vil 

markante prisstigninger føre til en lavere afsat mængde. 

En trussel Statoil løbende bør forholde sig til, er truslen for at en ny international udbyder finder det 

danske marked attraktivt og etablerer sig. Grundet homogeniteten i produktet og markedsstrukturen 

analyseres det, at ovenstående scenarie direkte vil påvirke Statoils efterspørgsel.  

2.11 Opsummering af eksterne analyser 

Følgende muligheder og trusler er identificeret ved tidligere makro- og mesoanalyser. 

Muligheder Trusler 

 Stigende miljøkrav til fossilt brændstof 

 Positiv udvikling i afsætning af 

transportbrændstof 

 Miljøbevidst holdning hos aftagere 

 Opkøb af konkurrenter 

 Stigende salg af køretøjer 

 Stigende andel af automatstationer 

 Fusionering blandt konkurrenter 

 Moderat økonomisk vækst 

 Svingende oliepris 

 Ændring i afgifter 

 Politiske tiltag 

Figur 11 – Muligheder og trusler for Statoil 
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3. Intern Analyse 

3.1 Performance analyse 

I det følgende afsnit analyseres der på, hvordan Statoil har klaret sig ud fra et økonomisk 

perspektiv. Der tages udgangspunkt i hoved- og nøgletallene fra årsregnskaberne
98

 2009, 2010 og 

2011. 

Hovedtal (mio. kr.) 2011 2010 2009 

Nettoomsætning 12.258 10.762 9.193 

Bruttofortjeneste 1.886 2.094 267 

Resultat før finansielle poster 268 372 220 

Finansielle poster (41) (37) (60) 

Resultat før skat 226 335 159 

Årets resultat 145 521 122 

Samlet aktiver 3.605 4.348 3.705 

Egenkapital 1.300 1.556 1.035 

Investering i materielle anlægsaktiver 126 62 178 

Antal medarbejdere 1.614 1.663 1.672 

Figur 12 – Nøgletal fra Statoils eksterne regnskab og årsrapport - egen tilvirkning 

Analysen har været mulig, idet Statoil er en regnskabsklasse D-virksomhed, hvor omsætningstal er 

offentligt tilgængelige, hvilket bevirker en mere detaljeret performance analyse. 

Nøgletal 2011 2010 2009 

Overskudsgrad 2 % 3 % 2 % 

Afkastningsgrad 7 % 9 % 6 % 

Dækningsgrad 15 %  19 % 1 % 

Egenkapitalens forrentning 9 % 50 % 108 % 

Soliditetsgrad 36 % 36 % 28 % 
Figur 13 – Nøgletals beregninger – egen tilvirkning 

 

 

                                                 

98
 Statoils eksterne regnskab og årsrapport 



53 

 

Overskudsgrad: 

Overskudsgraden fortæller, hvor stor en del af Statoils omsætning der bliver til overskud. Dette 

nøgletal skal ikke tolkes som et effektivitetsmål i sig selv, da det afhænger af, hvor stor Statoils 

omsætning er. Dog kan overskudsgraden og udviklingen i denne give en antydning af, om Statoils 

rentabilitet kan øges, eller om Statoil har et egentligt eksistensproblem. En negativ udvikling i 

overskudsgraden kan have mange årsager, herunder fald i nettoomsætningen. 

Afkastningsgrad: 

Dette nøgletal fortæller noget om Statoils indskudte kapitals effektivitet
99

, uanset hvordan denne 

kapital er finansieret. Såfremt Statoil kan opnå en afkastningsgrad, der er højere end markedsrenten, 

vil denne være rentabel. Såfremt Statoil hovedsagligt er lånefinansieret, vil Statoil være mere 

følsom over for udsving i kapitalmarkederne og dermed være mere udsat i perioder med nedgang i 

indtjeningen.  

Statoil har med en afkastningsgrad på 7 været bedre til at generere profit end konkurrenterne - set 

ud fra dels den indskudte kapital for alle regnskabsperioder og dels en gennemsnitsbetragtning, 

hvor afkastningsgrader er sammenlignet med Statoils konkurrenter. 

Egenkapitalens forrentning 

Nøgletallet fortæller, hvordan Statoils egenkapital ”arbejder”, og om det kunne være mere 

profitabelt at anvende egenkapitalen udenfor Statoil. Da egenkapitalen er forskellen mellem aktiver 

og passiver, vil den i regnskabet angivne størrelse af egenkapitalen afhænge af vurderingen af 

Statoils aktiver.  

Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden anvendes ofte af investorer og långivere til at vurdere risikoen i en virksomhed, 

herunder i lånesituationer. I tilfælde af, at Statoil skulle låne penge, ville långiver alt andet lige anse 
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Statoil (såfremt selskabet har en stor egenkapital), som værende solid, da Statoil vil have en større 

evne til selv at bære et eventuelt tab. 

3.1.1 Sammenfatning af økonomiske forhold 

Samlet set kan det konkluderes, at Statoils økonomi har været svingende med henvisning til årets 

resultat. En stigende nettoomsætning vidner om en øget afsætning inden for Statoils 

forretningsområder. Resultat før finansielle poster har været svingende til følge af investeringer i 

materielle anlægsaktiver, herunder udvidelse af stationsnetværk. 

3.1.2 Udvikling i markedsandele for Statoil 

For at illustrere Statoils evne til at generere markedsandele på diesel, analyseres Statoils afsætning 

af diesel fra 2006 til 2011. Data holdes op imod den samlede afsætning af diesel i Danmark. 

Nedenstående illustration har til formål at identificere de år, hvor Statoil vækster mere end 

totalmarkedet og derved tager markedsandele fra konkurrenterne.  

 

Figur 14 – Udvikling af diesel afsætning for Statoil holdt op imod den samlede afsætning af diesel – egen tilvirkning 
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Opsummering på udvikling i markedsandele 

Som illustreret ovenfor, konkluderes det, at Statoil har tabt markedsandele af diesel, idet det totale 

marked er vækstet med 148.000.000 liter fra 2010 til 2011, hvilket svarer til kr. 914.640.000
100

. For 

denne periode har Statoil haft en mindre vækst end den samlede markedsvækst, hvilket svarer til en 

andel for væksten for Statoil på 11%, eller 17.000.000 liter, som kan omregnes til kr. 105.060.000, 

hvilket er under Statoils generelle markedsandel for diesel på 30%.  

3.2 Statoils marketing-mix 

For at definere Statoils marketing-mix tages der udgangspunkt i McCarthys klassiske 4P analyse, 

som indeholder produkt, priser, placering og promotion. 

Produkter og services 

Produkter: 

 Brændstof 

Statoil tilbyder forskellige typer brændstof, herunder diesel og benzin. Statoils diesel iblandes 7% 

biodiesel, som loven foreskriver. Diesel med tilsat 7% biodiesel reducerer den samlede CO2 

udledning med op til 80g, ud fra en gennemsnitlig betragtning
101

, ifølge Statoil selv.  

Benzinen findes i tre varianter, herunder blyfri 92, blyfri 95 og blyfri 98. Blyfri 95 iblandes enten 

5% 1G bioethanol eller 5% 2G bioethanol. Blyfri 98 er ikke iblandet bioethanol. Statoil kalder selv 

benzinen for Biobenzin, når der iblandes 5% bioethanol
102

. Desuden tilbyder Statoil påfyldning af 

AdBlue rettet mod tungtrafik. AdBlue er et additiv som mindsker emission af skadelige partikler og 

nedbringer udstødningsgasserne. AdBlue leveres også i bulk
103

. 

 Smøremidler 

                                                 

100
 Liter ganget med pris før afgifter og skatter (2011 priser), se Figur 3, side 16  

101
 http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072710516/erhverv/Br%C3%A6ndstof/Diesel.html  

102
 http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072709147/erhverv/Br%C3%A6ndstof/Benzin.html  

103
 Egen tank. 

http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072710516/erhverv/Br%C3%A6ndstof/Diesel.html
http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072709147/erhverv/Br%C3%A6ndstof/Benzin.html
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Statoil udbyder et bredt og dybt sortiment af industrielle smøreløsninger, som er baseret på den 

nyeste forskning inden for smøremiddelsteknologien. Statoil udbyder også et bredt sortiment inden 

for motor- og transmissionsolier. 

Services: 

 Olielevering 

Statoil udbyder automatisk olielevering, som er et fastsat leveringsinterval afpasset kundens behov 

og forbrug. 

 Fjernpejling 

Fjernpejling er en serviceydelse, hvor Statoil kan følge med i kundens oliestand og derved levere 

olie i rette tid og mængde, hvilket medfører, at kunden slipper for at pejle og bestille. 

 Udstyr 

Statoil forestår vedligeholdelse af olie- og dieseltanke til såvel køretøjer, skibs- og bådmotorer, 

maskiner samt oliefyr, som skal holdes fri for vand og urenheder. Servicen har til formål at øge 

driftsikkerhed og levetid af filtre, pumper, dyser, rør og tanke for såvel over- og underjordiske 

installationer. 

 Mobil App 

Mobil App’en indeholder forskellige applikationer, fra trafikinfo til muligheder for samkørsel
104

. 

 Erhvervskort 

Erhvervskortet er et firmakort med mulighed for køb af diverse serviceydelser afhængigt af kundens 

behov
105

. 

 Truckkort 

                                                 

104
 http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334073729703/erhverv/services/Mobilapp.html  

105
 http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072923399/erhverv/StatoilKort/Erhvervskort.html  

http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334073729703/erhverv/services/Mobilapp.html
http://www.statoil.dk/dk_DK/pg1334072923399/erhverv/StatoilKort/Erhvervskort.html
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Truckkortet er et kort rettet mod transportvirksomheder med kørsel i Skandinavien. Kortet har 

mulighed for individualisering med hensyn til mulighed for køb af produkter og serviceydelser
106

. 

 EUROPE card / Routexkort 

Statoil deltager i Routex-samarbejdet, og tilbyder kunden et EUROPE card eller Routexkort
107

. 

Routex-samarbejdet er et strategisk samarbejde mellem udenlandske leverandører af brændstof.  

Med et Routexkort kan der tankes på mere end 18.000 tankstationer, og selvom kunden tanker på 

andre tankstationer, får kunden stadig sin rabat og kredit. Det betyder, at kunden ikke er forpligtet 

til en enkel leverandør i Europa. Der er pt. 4 andre udbydere end Statoil i Routex-samarbejdet, 

herunder Aral, BP, OMW og ENI. 

 Diverse faktureringsmuligheder 

Statoil tilbyder kunderne forskellige faktureringsmuligheder, herunder elektronisk fakturering
108

. 

Priser 

Statoils officielle listepris findes på Statoils hjemmeside. Herudover er der pumpeprisen, som 

ændres afhængig af geografisk område, afhængig af konkurrencen i nærområdet for den enkelte 

tankstation. Dog kan det ses, at der er større sandsynlighed for priskrig, hvis flere konkurrenter er 

samlet inden for et mindre geografisk område. 

Erhvervskundernes rabat består af et beløb pr. liter fratrukket Statoils officielle listepris. Visse 

kunder har prisgaranti, som medfører en garanti om, at hvis rabatprisen er højere end pumpeprisen 

bliver denne prisforskel udlignet. Kunderne opnår desuden rentefri kredit ved køb af brændstof, da 

købet afregnes månedsvis. 
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Placering 

Statoil har 236 servicestationer under eget brand samt 70 automatstationer under 1-2-3 brandet og 

72 automatstationer under JET brandet. Herudover har Statoil 23 truckstationer placeret langs 

motorvejsnettet.  

Statoil har placeret stationerne centralt i forhold til trafik- og befolkningsdensitet, hvilket 

indbefatter placeringer i større byer, på motorveje og indfaldsveje. Dette er en del af Statoils strategi 

om optimal geografisk placering af stationer.  

Automatstationerne tilbyder udelukkende optankning af brændstof til forskel fra servicestationer, 

der har en butik tilknyttet. Kunden kan på servicestationerne vælge at betale i butikken, hvor Statoil 

tilbyder diverse retailprodukter, herunder kaffe, snacks og øvrige FMCG produkter.  

Herudover udbyder Statoil på sine servicestationer et bredt udvalg af deres smøremidler samt 

bilvask. Statoil driver selv butikkerne på servicestationerne. Statoil deltager i Routex netværket og 

har samarbejde med fem øvrige europæiske brændstofudbydere. Herved gives adgang til mere end 

18.000 tankstationer i Europa. 

Promotion 

Statoils promotion strategi kan inddeles i følgende grupper: sales promotion, advertising, sales 

force, public relations og internet. 

Statoil sponsorerer kendte personligheder og organisationer økonomisk. Disse grupper kan inddeles 

i uddannelse, sport og kultur. Desuden lægger de navn til sportslige turneringer, herunder Statoil 

Masters Tennis.  

Aktiveringen af disse sponsorater sker gennem brug af diverse promotionvideoer på internettet, som 

profilerer, at Statoil er kompetent i hele den horisontale værdikæde. Alt sammen bliver promoveret 

via et særskilt microsite
109

.  
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Herudover sponsorerer Statoil det norske fodboldlandshold. Da Statoil er et globalt brand, 

sponsorerer de også et amerikansk fodboldhold for unge, kaldet Houston Dynamos.  

Herudover har Statoil udpeget en række internationale sportsstjerner, som har til formål at 

promovere Statoils kompetencer, særligt inden for miljøvenlige brændstofteknologier. Af disse kan 

blandt andet nævnes Brede Hangeland, fodboldspiller for Fullham, og Beckie Scott, Canadisk 

langrendsskiløber
110

. 

Udover ovennævnte driver Statoil en række talentskoler med tilhørende uddannelses- og 

forskningsinstitutioner, som bidrager til at styrke deres public relations. På disse skoler kan unge 

uddanne sig inden for Statoils forretningsområder. 

 Payoff 

Statoils payoff er ”På vej videre” og er en videreudvikling af det tidligere payoff ”Tank med 

omtanke”. 

3.3 Forsyningskæde 

 

Figur 15 – Statoils forenklede vertikale forsyningskæde – Egen tilvirkning 

Raffinaderi 

På Statoils raffinaderi i Kalundborg raffineres olien, som bliver landet fra borefelter, primært 

beliggende ud for Norges kyst. Her raffineres olien til benzin, diesel, heavy fuel, smøreolie, 

fyringsolie, marinebrændstof og Jet fuel. Statoil isolerer CO2 fra gassen, når der pumpes olie op fra 
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undergrunden, hvorfor Statoils udledning kun udgør 43% af den gennemsnitlige globale udledning 

pr. tønde olie under produktionen. Statoil selv kalder dette Carbon Capture and Storage
111

. 

Distribution 

Statoils logistikafdeling har til formål at transportere brændstof fra raffinaderiet til 

fordelingscentrene i Hedehusene, Århus og Aalborg. Derfra transporteres brændstoffet videre til 

Statoils service- automat og truckstationer. 

Fordelingscentre 

Fordelingscentrene har til formål at oplagre brændstoffet til videre fordeling til service- og 

automatstationerne i hele Danmark.  

Service-, automat- og truckstationer 

Servicestationer 

Statoils servicestationsnetværk består af 236 tankstationer, der er under Statoil brandet. En 

servicestation defineres ved at kunden har mulighed for at købe brændstof, vaske bil, personlige 

fornødenheder samt retail produkter. 

Automatstationer 

På automatstationer har kunden udelukkende mulighed for at tanke uden tilhørende komplementære 

ydelser. Disse automatstationer udgør 70 tankstationer under 1-2-3 brandet, og 72 tankstationer 

under JET brandet. 

Truckstationer 

Truckstationer er kendetegnet ved at have specielle tankanlæg med særligt indrettede 

parkeringspladser til lastbiler, hvor chaufførerne kan overnatte, tage bad o.l. Disse findes primært 
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langs motorvejsnettet i Europa. Statoil har 23 truckstationer, som er geografisk placeret ved 

motorvejsnettet i Danmark. 

3.5 Styrker 

Set ud fra et finansielt synspunkt er Statoil et velkonsolideret firma med et stabilt niveau i 

soliditetsgrad og egenkapital. Dette er en styrke i forhold til mulige trusler fra omverdenen, blandt 

andet i relation til stigende omkostninger forbundet med ændrede miljøkrav. Her vil Statoil kunne 

geare deres egenkapital og samtidig have nemt ved at optage lån, i form af fremmed kapital til 

yderligere investeringer i såvel ny teknologi som opkøb af konkurrenter.  

Statoil har et bredt og dybt sortiment inden for såvel produkter og services og kan betjene alle 

kundesegmenter, hvor brændstof og smøreolier indgår i driften, herunder Jet fuel, bulk kunder
112

, 

diesel og benzin. På Statoils servicestationer udbydes desuden en lang række convenience varer 

som eksempelvis cigaretter, bake-off, slik, fastfood, etc. Med henblik på at servicere den 

internationale trafik har Statoil truckstationer, som giver mulighed for, at langturschaufførerne kan 

overnatte og drage nytte af personlige fornødenheder, herunder bad og toilet. Truckstationerne er 

strategisk placeret i forhold til tungtrafikken langs motorvejsnettet i Danmark. Endvidere er Statoil 

en del af det internationale Routex samarbejde, hvilket medfører, at der kan tankes på tankstationer 

i Europa, hvor Statoil ikke har egne stationer. Det er således muligt for kunden at tanke overalt i 

Europa med et kort. Routex samarbejdet giver adgang til mere end 18.000 tankstationer i Europa, 

fra udbyderne BP, Aral, ENI og OMW. Kunden opnår sine sædvanlige vilkår lige meget, hvilken 

anden udbyder i Europa kunden tanker hos, det vil sige samme rabatsats på listeprisen. Statoil 

koncernen har 378 service- og automatstationer i Danmark, som er placeret generelt optimalt i 

forhold til trafik og befolkningsdensitet, særligt gældende i storbyområderne. 

Da Statoil har fuld kontrol over den vertikale og horisontale værdikæde, må det antages, at Statoil 

har konkurrencemæssig fordel i forhold til dets konkurrenter, som ikke har samme kontrol over 

værdikæderne. Kontrol over værdikæden medfører, at Statoil i nogle processer vil være 

omkostningsleder, idet der ikke indtræder fordyrende mellemled, hvorved profit skal deles. 
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Statoil har sikret sig optimal geografisk placering af service-, truck og automatstationerne i 

Danmark. Herudover har Statoil placeret deres truckstationer optimalt i forhold til tungtrafikken
113

, 

nær indfaldsveje til storbyerne på motorvejene. Fordelen for Statoil ved at have kontrol over 

værdikæden er, at de kan trække deres kernekompetencer ind i værdikæden, lige fra forskning og 

udvikling af olie, og deres unikke form for opbevaring af olien (tidligere nævnt som Carbon Storage 

& Capture). Dette medfører, at Statoil kan følge olien fra den bliver boret op ud for den norske kyst, 

til den når slutkundens tank. Statoil har desuden fordelingscentre i Kalundborg, Hedehusene, 

Aalborg og Århus og kan således forsyne hele det danske marked og samtidig udnytte 

stordriftsfordele. 

I kampen om kvalificerede medarbejdere, har Statoil et bredt udbud af talentskoler og samarbejder 

med en række norske universiteter med henblik på at tiltrække medarbejdere med de højeste 

kompetencer inden for samtlige af Statoils forretningsområder. 

Statoil har været first mover i forbindelse med iblanding af biobrændsler i benzin og diesel, idet de 

var den første udbyder på det danske marked, som iblandede anden generations bioethanol i 

benzinen. Desuden var Statoil de første på markedet, der introducerede diesel tilsat 7% biodiesel, 

hvilket er en styrke i forhold til stigende miljøkrav og ændrede sociokulturelle trends. Denne 

kernekompetence er i fin tråd med det udvalgte kundesegments CSR profilering i relation til et 

bæredygtigt miljø. Iblandingen af biobrændsler har medført en reduktion i CO2 udslippet, svarende 

til 300.000 tons eller 90.000 biler i 2009 alene. Dette er en styrke i forhold til den generelle 

positionering, som Statoil har forsøgt at indtage i forhold til deres tidligere payoff, ”Tank med 

omtanke”. 

Positionen analyseres til at være en styrke i forhold til Shell, idet Shells positioneringsstrategi tager 

afsæt i at spare brændstof per kørt kilometer. Derved differentierer Statoil sig fra Shell og dets 

nærmeste konkurrenter. Det kan på baggrund af analyse af konkurrenternes marketing-mix 

konkluderes, at Statoil er den udbyder, som positionerer sig i tråd med et stigende generelt fokus på 

et bæredygtigt miljø. 
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3.6 Svagheder 

Omsætningsudviklingen for Statoil har været positiv for hele perioden, dog har Statoil haft et fald i 

bruttofortjenesten og dermed en reduceret indtjening. Dette skal ses i lyset af den stigende 

konkurrence, særligt på automatstationsmarkedet, hvor Statoil ikke har stationer under eget brand, 

hvilket er en svaghed for koncernens samlede positionering i relation til den ønskede positionering 

som det miljøvenlige olieselskab, særligt under henvisning til, at antallet af automatstationer er 

stigende i forhold til udviklingen af servicestationer. Dette er en svaghed, fordi denne udvikling 

svækker Statoils differentieringsstrategi, idet Statoil fokuserer på bæredygtigt miljø og ikke pris, 

som en del i deres promotion strategi. 

JET synes ikke fuldt integreret i Statoil, idet man ikke kan anvende et Statoil betalingskort til 

betaling på JET stationsnetværket, hvilket er en svaghed, da kunden således skal have flere 

kontokort for at udnytte hele Statoils stationsnetværk. 

Statoil synes ikke at have opnået en tilfredsstillende vækst i 2011, idet Shell har taget 74% af 

markedsvæksten inden for diesel, hvilket kan svække Statoils position, særligt i forhold til 

erhvervssegmentet. Af den samlede vækst i 2011 opnåede Statoil kun at tage 11%
114

. Dette er en 

svaghed, idet en faldende omsætning kan føre til en faldende indtjening. Dette vil på lang sigt 

medføre, at Statoil vil ramme nulpunktsomsætningen, hvor de lige akkurat kan få dækket deres 

kapacitetsomkostninger som er store grundet ejerskab over værdikæden. Det medfører, at der stilles 

krav om en høj volumen for at kunne opnå stordriftsfordele. 

Ved frasalget af Fuel & Retail til Canadiske Alimentation Couche-Tard har Statoil givet afkald på 

driften af selve servicestationerne og dermed også fravalgt mulighed for at bestemme 

servicestationernes marketing-mix. Dette vil være en svækkelse i forhold til Statoils integrerede 

markedskommunikation, såfremt de nye ejere ikke finder det interessant at markedsføre værdien af 

CO2 reducerende brændstof. Disse forhold vil dog først kunne gøre sig gældende fra 2019 grundet 

kontraktlige forhold mellem Statoil og Couche-Tard, hvorfor der ikke analyseres yderligere 

særskilt, idet svaghederne forbundet med frasalget ligger uden for opgavens scope på tre år. 
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Statoils opsplitning af Statoil Refining Kalundborg og Statoil Fuel & Retail
115

 vil svække Statoils 

position over for multinationale koncerner og koncerner samt bulk kunder, da det vurderes, at der 

ved denne opsplitning medføres et ringere samspil i værdikæden, som kan påvirke Statoils margin. 

Statoil udbyder i dag ikke alternative energikilder, herunder LPG, el og brint, hvilket kan være en 

svaghed, såfremt efterspørgslen på disse energikilder ændrer sig i takt med en stigende efterspørgsel 

indenfor el-, brint- og gasdrevne personbiler, varebiler og lastbiler. 

3.7 Opsummering af Statoils interne forhold 

Ovenstående analyse har frembragt en kort opsummering af hvordan de interne forhold ser ud for 

Statoil, i relation til videre analysebrug. 

Styrker Svagheder 

 Markedsleder på diesel 

 Strategisk velplaceret i forhold til 

trafik 

 Kontrol over horisontal og vertikal 

værdikæde 

 Routex samarbejde 

 Høj brand equity 

 Velkonsolideret 

 Ingen automatstationer under 

eget brand 

 Reduceret indtjeningsevne 

 Frasalg af Statoil Fuel & Retail 

 Høje faste omkostninger 

 Opsplitning af Refining og Fuel 

& Retail 

Figur 16 – Styrker og svagheder for Statoil 

4. Delkonklusion på interne og eksterne analyser 

4.1 SWOT 

En SWOT analyse er ikke at betragte som en facitliste i sig selv, men er et værktøj, som giver et 

overblik over en given situation og som kan agere et hjælpemiddel, der kan bruges aktivt, når 

styrker, svagheder, muligheder og trusler skal identificeres.  

På baggrund af SWOT analysen bør man derfor lægge en plan for, hvordan man vedligeholder og 

udvikler sine styrker samt hvordan, man minimerer sine svagheder.  
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Herudover skal man nøje overveje, hvordan man udnytter mulighederne i markedet og samtidig får 

analyseret truslerne og minimeret disse. Dette afsnit har til henblik at opsummere resultatet af den 

interne og eksterne analyse samt identificere de udfordringer Statoil står over for på kort og langt 

sigt. 

4.1.1 Opsummering af SWOT 

Opsummeringen er opstillet i punktform i nedenstående matrix, som har til formål at udfærdige en 

TOWS Matrix, hvor interne styrker og svagheder holdes op imod eksterne muligheder og trusler. 

Styrker Svagheder 

 Markedsleder på diesel 

 Strategisk velplaceret i forhold til 

trafik 

 Kontrol over horisontal og vertikal 

værdikæde 

 Routex samarbejde 

 Høj brand equity 

 Velkonsolideret 

 

 Ingen automatstationer under 

eget brand 

 Reduceret indtjeningsevne 

 Frasalg af Statoil Fuel & Retail 

 Høje faste omkostninger 

 Opsplitning af Refining og Fuel 

& Retail 

Muligheder Trusler 

 Stigende miljøkrav til fossilt 

brændstof 

 Positiv udvikling i afsætning af 

transportbrændstof 

 Miljøbevidst holdning hos aftagere 

 Opkøb af konkurrenter 

 Stigende andel af 

automatstationer 

 Fusionering blandt konkurrenter 

 Moderat økonomisk vækst 

 Svingende oliepris 

Figur 17 – SWOT model for Statoil 

4.2 TOWS Matrix 

TOWS analysen har til formål at give et overblik over, hvilke strategiske muligheder og trusler 

Statoil kan realisere med sine styrker samt hvilke muligheder, Statoil ikke bør involvere sig i, 

grundet dets svagheder.  
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 Muligheder Trusler 

  Stigende miljøkrav til 

fossilt brændstof 

 Positiv udvikling i 

afsætning af 

transportbrændstof 

 Miljøbevidst holdning 

hos aftagere 

 Opkøb af konkurrenter 

 Stigende andel af 

automatstationer 

 Fusionering blandt 

konkurrenter 

 Moderat økonomisk 

vækst 

 Svingende oliepris 

Styrker SO ST 

 Markedsleder på diesel 

 Strategisk velplaceret i 

forhold til trafik 

 Kontrol over horisontal 

og vertikal værdikæde 

 Høj brand equity 

 Velkonsolideret 

SO1. Positionerer sig som 

værende miljøbevidst både 

ved raffinering og ved 

opbevaring. 

SO2. Øgede 

indtjeningsmuligheder 

SO3. Øge brand awareness 

og brand identity. 

ST1. Implementere 

automatstationer under 

eget brand 

ST2. Mulighed for opkøb af 

konkurrenter 

ST3. Low-cost strategi. 

ST4. Diversifikation, udnytte 

kernekompetencer til nye 

forretningsområder 

Svagheder WO WT 

 Ingen automatstationer 
under eget brand 

 Reduceret 
indtjeningsevne 

 Frasalg af Statoil Fuel & 
Retail 

 Høje faste omkostninger 

 Opsplitning af Refining 
og Fuel & Retail 

WO1. Forlange en højere pris til 

konkurrenter uden 

raffinaderi. 

WO2. Investering i udvidelse af 

stationsnetværk. 

WO3. Branding strategi over for 

forbrugere. 

WT1. Opkøb af low-cost 

udbyder 

WT2. Etablering af mindre og 

mere lokale 

fordelingscentre 

WT3. Joint venture med 

convenience udbyder. 

WT4. Prisdifferentiering fra 

Refining til andre 

udbydere 

Figur 18 – TOWS matrix, strategiske muligheder for Statoil 

4.2.1 Opsummering af TOWS 

TOWS matricen udarbejdes med henblik på at identificere Statoils strategiske 

udviklingsmuligheder. TOWS matricen fungerer som overbygning på SWOT analysen, idet TOWS 
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matricen kombinerer SWOT modellens faktorer, således at mulige strategiske indsatsområder 

identificeres.  

 

5. Handlingsplan 

5.1 Endelig problemformulering 

Hvordan kan Statoil øge omsætningen med 4% på diesel over en periode over 3 år? 

 Hvor meget skal omsætningen stige, før omkostningerne til promotion strategien er 

finansieret ved den nuværende dækningsgrad? 

 Hvad er de fremtidige cash flows værd i nutidsværdi? 

 Hvilke risici er forbundet med investeringen? 

5.2 Strategivalg 

Med udgangspunkt i de strategiske valgmuligheder, som afspejles i TOWS matricen og i relation til 

problemformuleringen, vil den videre markedsføringsplan tage afsæt i, at Statoil skal udnytte dets 

kernekompetence og således positionere sig som værende miljøbevidste i deres værdikæde. Denne 

strategi findes i tråd med tidligere analyser i makro- såvel som mesomiljøet. Statoil skal derfor 

positionere sig over for det udvalgte kundesegment med henblik på at synliggøre synergi mellem 

Statoil og virksomhedernes grønne CSR profilering. Derfor udarbejdes en markedsplanlægning for 

Statoil med afsæt i promotion komponenterne. 

Der vil blive opstillet budget, samt aktivitetsplan for de forskellige elementer indeholdt i promotion 

delen. Efterfølgende foretages der break-even analyse som skal danne grundlag for hvornår den 

forventede profit dækker omkostningerne hensat til promotion strategien, idet dette giver Statoil en 

indikation af fra hvilket tidspunkt Statoil vil generere profit. 

På baggrund af den estimerede omsætningsstigning på 4 % udover den ordinære vækst på 

gennemsnitlig 12 %, beregnes den fremtidige indtjening og disse cash flows tilbagediskonteres til 

nutidsværdi, og den samlede investeringsværdi defineres som investeringens kapitalværdi. Formålet 

med tilbagediskonteringen er at beregne fremtidige indtægter i nutidskroner. 
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Da promotion strategien forløber over tre år, skal der defineres kontrolpunkter for at identificere om 

der skal foretages ændringer i promotion strategien, såfremt den ønskede omsætningsstigning ikke 

opnås.  

Idet der er forbundet væsentlige investeringer som kan henføres til promotion strategien, 

identificeres risici ved de enkelte komponenter som indgår i promotion strategien. Ændringer i 

makro-, meso- og mikromiljøet kan medføre at Statoil skal foretage ændringer eller termineringer af 

promotion mikset, hvilket kan medføre et betydeligt tab for Statoil, hvorfor det er nødvendigt at 

risikovurdere komponenterne særskilt. 

5.3 Målsætning 

For at Statoil kan øge afsætningen af miljøvenlig diesel, er det en forudsætning, at Statoil øger 

præferencegraden over for produktet ved at markedsføre gevinsterne ved, at kunderne profilerer sig 

som værende miljøbevidste ved at vælge Statoil som leverandør af brændstof.  

Da der er i tidligere analyser er konkluderet, at der ikke findes substitutter til fossilt brændstof, 

udledes det, at kunderne ved, hvad brændstof er og til hvilket formål brændstof anvendes.  

Nedenstående skema illustrerer målene for Statoil i relation til den videre markedsplanlægning med 

afsæt i at øge kendskab- og præferencegraden. 
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5.3.1 Taktiske 3-årige promotion mål for Statoil 

Til belysning af promotion mål for Statoil anvendes AIDA modellen. 

AIDA Mål Multinationale 

koncerner
116

 

Koncerner
117

 

 Antal 90 867 

Attention 80% skal have kendskab 

til egenskaberne ved 

Statoils diesel 

72 694 

Interest 45% skal have interesse 

i yderligere information 

om fordelene ved 

Statoils diesel 

41 390 

Desire 35% skal udvise 

købsintension for 

Statoils diesel på 

baggrund af oplysning 

om gevinster 

32 303 

Action 25% skal indgå kontrakt 

med Statoil 

23 217 

Figur 19 - AIDA modellen – egen tilvirkning 

5.3.2 SMART objektiver 

Promotion strategien skal leve op til nedenstående kriterier, idet elementerne fra det strategiske valg 

skal være konkrete, i relation til at være specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske og kunne opnås 

indenfor den fastsatte tidsramme på tre år. 
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SMART Mål 

S (Specific) Indenfor en periode på 3 år skal Statoil have tegnet kontrakter med 23 

multinationale koncerner og 217 koncerner med henblik på at være totalleverandør 

af miljøvenlige brændstoffer. 

M (Measurable) Med afsæt i marketing-mixet skal det måles, hvorvidt kundesegmenterne 

indrapporterer deres CO2 reducerende initiativer, herunder brug af brændstoffer 

tilsat biobrændsler. Herudover skal ovenstående måles i relation til, om den stigende 

miljøbevidsthed afspejler sig i ændringer i kundesegmenternes kommunikations-

strategi, hvilket er ensbetydende med, at Statoil brandet skal integreres i kundernes 

miljøstrategi som beskrevet i CSR delen i årsrapporten. 

A (Ambitious) Udviklingen i omsætningen for Statoil ekskl. promotion strategi har været 

gennemsnitlig 12% om året, i regnskabsperioderne fra 2009 til 2011
118

. Et realistisk 

vækstmål på baggrund af promotion strategien identificeres til at være 4% udover 

den ordinære vækst
119

, hvilket svarer til en samlet omsætningsstigning i de 

kommende tre år på kr. 994.350.713 

R (Realistic) Da det i tidligere analyser er konkluderet, at der ikke findes substitutter til fossilt 

brændstof, vil konkurrencen derfor ikke være præget af substituerende produkter, 

men blot til få andre udbydere, nærmere bestemt Shell og delvist Q8. Derfor er 

målene efter forfatternes opfattelse realistiske og sammenholdt med historiske 

vækstrater for Statoil, findes en omsætningsforøgelse på 4% realistisk. 

T (Timed) Målsætning er afgrænset til 3 år, og da processen er løbende, vil der blive opstillet 

delmålsætninger med henblik på at evaluere markedsplanlægningen og eventuelle 

ændringer i allokering af midlerne hensat til marketing aktiviteter. 

Figur 20 – Smart modellen – egen tilvirkning 
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5.4 Promotion 

5.4.1 Reklame offline 

For at bevare top-of-mind kendskab i de udvalgte kundesegmenter udarbejdes printannoncer til 

indrykning i branchespecifikke aviser og magasiner. Disse aviser og magasiner vil være Børsen og 

Berlingske Business samt en række branchespecifikke blade, herunder SCM magasinet. Formålet 

med disse annoncer er fastholdelse af top-of-mind kendskab til Statoil, som den førende 

miljørigtige brændstofudbyder samt fremføring af Statoils diesel og de CO2 reducerende 

egenskaber. Medierne er valgt på baggrund af de udvalgte kundesegmenter med henblik på at 

påvirke influenter såvel som beslutningstagere, der er læserne af disse blade.  

Foruden almindelige printannoncer kan der suppleres med en såkaldt Advertorial for at gøre brug af 

artikellignende indhold og derved fortælle om Statoils historie. 

5.4.2 Events 

For at skabe omtale og påvirke influenter såvel som beslutningstagere i det udvalgte kundesegment, 

opbygges en lastbil med tilhørende trailer, som skal besøge virksomhederne. Formålet med denne 

lastbil er at vise, hvad Statoil gør for at reducere CO2 udslippet i såvel selve brændstoffet som 

gennem hele værdikæden. Denne lastbil vil sammen med Key Account Managerne besøge 

virksomhederne, hvor medarbejdere kan komme og høre om, hvad Statoil gør for miljøet samt se 

miniaturemodeller af raffinaderier, olieboreplatforme og høre om nogle af Statoils sponsorater. 

5.4.3 Direct marketing 

Forud for lastbilens besøg eller en Key Account Managers besøg, kan der udsendes en direct mail 

til de udvalgte kundesegmenter med henblik på at fortælle om Statoils tiltag for at reducere CO2 

udslippet. I denne vil der ligeledes blive berettet om Statoils diesel, og dennes indhold af 7% 

biodiesel. En direct mail kan målrettes, hvis Statoil kender til virksomhedens bilflådestørrelse, da 

dette giver Statoil mulighed for at lave et regneeksempel på, hvor meget virksomheden kan 

reducere sit CO2 udslip ved brug af Statoils diesel - både som direkte effekt og som afledt effekt. 
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5.4.4 Sales force 

Sælgere uddannes hos den strategiske samarbejdspartner, Inbicon med henblik på at uddanne 

sælgerne i at promote egenskaber, fordele og gevinster ved at anvende Statoils diesel. Inbicon er 

Statoils samarbejdspartner inden for produktudvikling af biodiesel og bioethanol. Ligeledes 

udarbejdes der et regneark, hvor sælgerne kan udregne, hvor meget den enkelte kunde sparer i CO2 

udledning ved at indtaste kørselsbehov for en given periode. 

5.4.5 Internet 

I forbindelse med relancering af Statoils diesel udvikles et microsite, som har til formål at promote 

Statoils miljøskånende aktiviteter særskilt. Kunderne skal have adgang til denne side, så de kan 

beregne deres reduktion af udledt CO2 ved at skifte brændstofleverandør til Statoil. Besøgene på 

micrositet får placeret en cookie på deres computer, som sporer deres færden på internettet og 

aktiverer flashbannere på de udvalgte hjemmesider de besøger, kendetegnet som retargeting. 

5.4.6 Public relations 

Statoil indkalder til pressemøde med henblik på at informere offentligheden om de miljøvæsentlige 

foranstaltninger Statoil foretager sig i deres forsyningskæde
120

. Udvalgte medlemmer af pressen 

inviteres ud til Statoils borefelter samt refining med henblik på, at journalisterne skriver en artikel 

om Statoils core competences, som er en forlængelse af Statoils nuværende positioneringsstrategi, 

”På vej videre”. Da det af tidligere analyser er fremkommet, at miljøbevidsthed generelt er 

gældende i samfundet, kan journalisterne repræsentere dagspressen såvel som fagblade. 

5.4.7 Sponsorering 

Sponsorering af sportsturneringer, herunder co-sponsorat med E-boks af Copenhagen Open 

(Tennis). Udvælgelse af ambassadører i tråd med morgendagens helte
121

, herunder Lars Jakobsen. 

Anfører i Danmarks førende fodbold klub, FC København. 

                                                 

120
 Se 3.3 Forsyningskæde, side 58 

121
 http://www.morgendagenshelter.no/  

http://www.morgendagenshelter.no/
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5.5 Budget 

Promotion omkostninger 2014 2015 2016 

Advertizing 3.857.820 3.857.820 3.857.820 

Events 3.166.667 3.166.667 3.166.667 

Direct Marketing 60.000 60.000 60.000 

Sales force 2.200.000 2.200.000 2.200.000 

Public Relations 250.000 250.000 250.000 

Internet 33.333 33.333 33.333 

Sponsorat 10.800.000 10.800.000 10.800.000 

Diverse 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Total 21.369.834 21.369.835 21.369.836 

Figur 21 –Promotion budget – egen tilvirkning 

5.5.1 Break-even analyse 

Break-even analysen har til formål at illustrere, hvornår den genererede profit fra marketingbidraget 

går i nul. Det vil sige skæringspunktet mellem profit og omkostninger. Punktet før skæringen, 

mellem de to grafer, er omkostninger. Afstanden mellem de to grafer efter skæringspunktet, er 

derfor profit. 

For simplificeringens skyld, har forfatterne valgt, at marketingsbidraget fordeles gennemsnitligt ud 

på kvartalerne for hele perioden.  

Forudsætninger for udregninger af indtjenings- og omsætningsudvikling for promotionsstrategien, 

tages med det forbehold, at oliepriser samt dollarkurs og efterspørgsel vil være uændret. 

Diesel omsætning før skatter og afgifter i 2011 Hele tal 

Afsætning af diesel, liter 974.700.000 

Produktpris før afgifter 6,18 

Samlet omsætning før afgifter & skatter 6.023.646.000 

Omsætningsstigning for perioden 4% 

Markedsføringsbidrag (64.103.460) 

Ændret indtjening udover ordinær vækst 131.055.430 

Profit til følge af promotion strategi 66.945.970 

Figur 22 – Beregningsgrundlag for promotion strategi – egen tilvirkning 
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Beregningsgrundlaget for nedenstående illustration er på grundlag af en gennemsnitlig 

omsætningsstigning på 4% akkumuleret fra år 2014 til 2016, begge år inklusiv. 

Omsætningsstigningen henføres til afsætningen af diesel alene. Statoils omsætning på diesel for 

2011 er på kr. 6.023.646.000. Dette tal er udregnet ved at aflæse Statoils markedsandel på diesel 

holdt op imod det totale salg af diesel i Danmark.  

Herved kan det udregnes, at Statoil afsætter 974.700.000 liter
122

 diesel i Danmark. En 

gennemsnitlig omsætningsstigning på 4% vil føre til en profitforøgelse på baggrund af 

promotionsstrategien til kr. 131.055.424. Marketingbidraget estimeres til at være på kr. 64.103.460 

fordelt gennemsnitligt på perioden. Forudsætningerne for break-even punktet er en uændret 

dækningsgrad, som er aflæst i Statoils årsrapport. Idet bruttofortjenesten også indeholder retail 

produkter
123

, som må antages at have en højere dækningsgrad end brændstof, hvorfor 

nulpunktsomsætningen kan ændre sig. Dette er ikke taget med i beregningerne, da forfatterne 

forudsætter at retail produkter i nogen grad komplementerer brændstof, hvorfor der ikke tages højde 

for eventuelle ændringer i indtjeningen på grund af stigende salg af retail produkter. Radikale 

ændringer i såvel det eksterne som det interne miljø kan ligeledes påvirke break-even punktet. Sales 

break-even rammes i Q4 år 2015. 

 
Figur 23 – Break-even analyse – egen tilvirkning 

                                                 

122
 Bilag 12.0 - Markedsføringsbudget 

123
 Bilag 1.0 

Markedsførings 
bidrag (AC)  
64.103.460 

Profit  
131.055.424  

 -

 20.000.000,00

 40.000.000,00

 60.000.000,00

 80.000.000,00

 100.000.000,00

 120.000.000,00

 140.000.000,00

2014
Q1

2014
Q2

2014
Q3

2014
Q4

2015
Q1

2015
Q2

2015
Q3

2015
Q4

2016
Q1

2016
Q2

2016
Q3

2016
Q4

K
r.

 i
 h

e
le

 t
a

l 

Tid 



75 

 

5.6 Tilbagediskontering af cash flows 

For at beregne nutidsværdien af marketinginvesteringen tilbagediskonteres indtægterne til 

nutidsværdi for markedsføringsplanens periode på 3 år. Forrentningskravet til investeringen er 

bestemt til 15%. Kalkulationsrenten bestemmes ud fra vurderingen af risikoen ved investeringen, 

samt den risikofri rente på eksempelvis obligationer. 

Forrentningskrav Procent 

Kalkulationsrente 15% 

Investering (anskaffelse pris) Beløb i hele kr. 

Opbygning af lastbil 7.500.000 

Indtjening Beløb i hele kr. 

Bruttofortjeneste (gennemsnitlig pr. år) 43.685.141 

Løbende markedsføringsomkostninger Beløb i hele kr. 

Advertizing 3.857.820 

Events 666.667 

Direct Marketing 60.000 

Key Account Managers 2.000.000 

Salgstræning 200.000 

PR 250.000 

Internet 33.333 

Sponsorat 10.800.000 

Diverse Reklame- & Mediebureau 1.000.000 

Total 18.867.820 

Figur 24 – Inddata til investeringscasen 
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    ∑   
                  eller 

K0 = -7.500.000*(1+15%)^0 + -12.198.922*(1+15%)^-1 + 73.152.315*(1+ 15%)^-3 

Termin År 0 År 1 År 2 År 3 

Omsætningsforøgelse (4%)  50.598.626 245.572.000 698.180.087 

Initiel investering (7.500.000)    

Omkostningsbase  (43.929.727) (213.205.611) (606.159.951) 

Løbende markedsføringsomkostninger  (18.867.820) (18.867.820) (18.867.820) 

Terminens cash flow (7.500.000) (12.198.921) 13.498.570 73.152.315 

Kalkulationsrenten 15% 15% 15% 15% 

Diskonteret Cash flows (7.500.000) (10.607.758) 10.206.858 48.098.835 

K0 (akkumuleret diskonteret cash flows) 40.197.835    

Figur 25 – Investeringskalkule på baggrund af det opstillede scenarie – egen tilvirkning 

5.6.1 Opsummering på investeringskalkule 

Idet K0 > 0 for hele investeringensperioden på 3 år med en positiv nutidsværdi på kr. 40.197.935, er 

investeringen fordelagtig, hvorfor Statoil anbefales at investere i promotion strategien. Cash 

flowene fra investeringen er tilbagediskonteret til en positiv kapitalværdi med en kalkulationsrente 

på 15%. 

5.7 Kontrol på baggrund af budget og cash flows 

Kontrolpunkter er udarbejdet med henblik på at sikre en løbende og effektiv evaluering af 

markedsføringsplanen. Denne kan samtidig fungere som et internt værktøj for Statoil til at foretage 

ændringer i promotion strategien, såfremt omsætningsmålene ikke bliver opnået. 

Tid Parameter Handling 

Kvartalsvis Omsætningsstigning ifølge budget Revurdering af planlagte aktiviteter jævnfør promotion 

plan, se side 74. 

Halvårligt Evaluering af løbende 

markedsføringsaktiviteter 

Hvis promotion aktiviteterne ikke stemmer overens med 

Statoils integrerede marketing kommunikation, 

terminernes disse. 

Årligt Bruttofortjeneste på baggrund af  

promotion strategi 

Ved fald i bruttofortjeneste, reduceres promotion 

aktiviteter. 

Figur 26 – Kontrolpunkter på baggrund af cash flows – egen tilvirkning 
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Da Statoil befinder sig i en industri, som kan påvirkes af ændringer i makro, meso og mikromiljøet, 

skal ændringer i disse identificeres med henblik på at analysere påvirkningen af Statoil.  

 
Kontrolpunkter Makro Interval Metode 

Politiske beslutninger Løbende Alle nye love, som påvirker industrien, bliver overvåget og 

nærstuderet i statstidende, og hver lov analyseres med henblik 

på at identificere eventuelle konsekvenser for Statoil 

Samfundsøkonomisk udvikling Kvartalsvis Overvågning af udviklingen i BNP. Herudover overvåges 

udviklingen i ledighed samt eksportudviklingen i Europa med 

henblik på at monitorere tungtrafikken  

Sociokulturelle trends Årligt Overvågning af holdninger til olieindustrien på de sociale 

medier og det generelle mediebillede for at identificere 

holdningsændringer til industrien 

Teknologisk udvikling Løbende Trinvise og radikale ændringer i raffineringsprocesser samt 

udviklingen af biomasse overvåges med henblik på at 

identificere nye forretningsområder for Statoil 

Kontrolpunkter Meso Interval Metode 

Konkurrencesituation Kvartalsvis Overvågning af konsolideringen samt løbende vurdering af 

truslen fra nye udbydere 

Complementors Halvårligt Overvågning af den kørende bilpark samt salget af lastbiler og 

varebiler med henblik på analyse af fremtidig afsætning af 

diesel 

Kontrolpunkter Mikro Interval Metode 

Udviklingen i antallet af 

kundesegmenterne 

Årligt Indsamling af data fra Danmarks Statistik med henblik på at 

identificere udviklingen i målgruppen for promotion strategien 

Figur 27 – Kontrolpunkter på baggrund af makro-, meso-, og mikromiljø – egen tilvirkning 

5.8 Aktivitetsplan 

Nedenfor illustreres Statoils aktivitetsplan for promotionsstrategien over 3 år. Aktivitetsplanen har 

til formål at overskueliggøre, hvornår de forskellige aktiviteter starter og slutter. 

  



Statoils 3-årige aktivitetsplan

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Pris

Reklame offline 11.573.460,00kr.   

Berlingske Business 6.425.460,00kr.      

Børsen 5.148.000,00kr.      

Events 8.708.333,33kr.     

Multinationale Koncerner på Sjælland 1.583.333,33kr.      

Multinationale Koncerner på Fyn 791.666,67kr.         

Multinationale Koncerner i Jylland 791.666,67kr.         

Koncerner på Sjælland 2.375.000,00kr.      

Koncerner på Fyn 1.583.333,33kr.      

Koncerner i Jylland 1.583.333,33kr.      

Direct Marketing 180.000,00kr.         

Produktion og udsendelse 180.000,00kr.         

Sales Force 6.600.000,00kr.     

Kundebesøg 6.000.000,00kr.      

Sambesøg hos Inbicon 600.000,00kr.         

Public Relations 750.000,00kr.         

Presseevent 750.000,00kr.         

Internet 100.000,00kr.         

Microsite 100.000,00kr.         

Sponsorat 32.400.000,00kr.   

Ambassadør aktiviteter 32.400.000,00kr.   

2014 2015 20163-årig aktivitetsplan

78
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5.9 Risikovurdering 

Risikovurderingen har til formål at identificere, hvilke elementer i den operationelle plan, der er 

irreversible og reversible, forstået på den måde at belyse, hvilke elementer i planen som kan ændres 

på kort eller langt sigt. Ændringer i promotion strategien kan være nødvendige i tilfælde af, at 

omgivelserne i Statoils miljø ændrer sig på såvel makro, meso og mikro niveau. Faktorerne, som 

kan påvirke industrien er tidligere analyseret og vil ikke blive behandlet yderligere i dette afsnit. 

Aktivitet Risiko Reversibilitet 

Annoncer Lille Idet Statoil ikke binder sig for længere end et kvartal ved 

annoncering i medierne, jævnfør den operationelle plan, er 

omkostningerne til dette reversible.  

Events Stor Lastbilen udgør en væsentlig del af budgettet. Når først 

investeringen er foretaget i lastbilen, er denne irreversibel, og 

afskrivningen på den vil være stor, hvorfor Statoil vil lide tab i 

form af den investerede kapital til lastbilen, såfremt denne 

aktivitet skal termineres 

Direct Marketing Ingen Kan stoppes fra dag til dag, og aktiviteten kan ikke henføres til 

væsentlige omkostninger 

Sales Force Mellem Såfremt der ikke opnås det forventede cash flow i investerings-

casen til dækning af omkostninger hertil, kan salgsstyrken 

reduceres inden for 3 – 6 måneder.  

Public Relations Lille Da der ikke er indgået kontrakt med hverken mediebureauer eller 

personale, som kan henføres til aktiviteten, kan denne termineres 

øjeblikkeligt, og omkostningen er derfor reversibel 

Internet Lille Etablering af microsite vil oppebære en engangsinvestering, som 

vil være tabt i tilfælde af, at denne del i den operationelle plan 

termineres. Risikoen analyseres til at være lille, idet den henførte 

omkostning er af mindre betydning i relation til det samlede 

promotion budget 

Sponsorat Stor Sponsoratet af tennisturneringen og ambassadørkontrakten med 

Lars Jacobsen er af et års varighed og er derved irreversibel indtil 

udløb af kontrakten efter et år. Denne post udgør en anseelig andel 

i budgettet, hvorfor risikoen vurderes til at være stor 

Figur 28 – Risiko elementer på baggrund af promotion miks – egen tilvirkning 
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6. Konklusion 

Markedet for brændstof i Danmark defineres som værende et oligopol marked, grundet et mindre 

antal udbydere sammenholdt med en ringe præferencegrad. Da brændstof generelt fremstår som 

værende et homogent produkt, er det en udfordring for udbyderne at påvirke efterspørgslen på 

baggrund af andet end pris og beliggenhed.  

Den markedsform som Statoil konkurrerer under har særlige karakteristika, som ikke er at finde 

under monopolistisk konkurrence. Ved denne markedsform opstår der en særlig indre afhængighed 

blandt udbyderne, hvilket medfører, at hvis en af de såkaldte oligopolister fristes til at sænke prisen 

for at vinde markedsandele, vil de øvrige oligopolister sænke prisen tilsvarende, da de ellers ikke 

ville få afsat brændstof.  

Dette forhold skal Statoil være opmærksom på i relation til hele marketing-mixet. Ændrer Statoil 

deres marketing-mix radikalt og som følge heraf opnår signifikante vækstrater, må et modtræk fra 

konkurrenterne forventes. Et eksempel på dette er Shells FuelSave koncept, som kunderne har taget 

til sig, hvilket har medført, at Shell har taget størstedelen af industriens vækst i 2011. Derfor er det 

nu relevant for Statoil at foretage et modtræk for at tilbageerobre deres position i det danske marked 

som markedsleder inden for afsætningen af diesel.  

Markedet for Statoil er defineret ud fra tre dimensioner, herunder kundegrupper, teknologier og 

funktioner. Statoil har et bredt og dybt sortiment inden for brændstoffer og smøreolier og henvender 

sig således til mange forskellige kundegrupper ved at kunne imødekomme kundegruppernes 

forskellige efterspørgsler ved hjælp af Statoils udbudte teknologier.  

På baggrund af ovenstående analyseres Statoils - på nuværende tidspunkt - største vækstpotentiale 

at være at øge afsætningen af diesel, dels fordi Statoil er markedsleder og dels at kundegrupperne 

inden for det udvalgte segment vokser. Kundegrupperne defineres som værende koncerner og 

multinationale koncerner med lovpligtig offentlig CSR rapport. CSR rapporten har blandt andet til 

formål at synliggøre, hvordan virksomhederne efterlever deres samfundsansvar.  

Flere elementer kan indgå i CSR rapporten men oplagt er det, grundet den generelle 

miljøbevidsthed i samfundet, at offentliggøre, hvorledes de enkelte virksomheders foranstaltninger 
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til at nedbringer CO2 udledningen opnås. En virksomhed, der fremstår som ansvarsbevidst i relation 

til samfundet, styrker sit brand og kan derved øge sine konkurrencemæssige fordele. 

På baggrund af strukturerede interviews, som tager afsæt i den udarbejdede spørgeramme, indikeres 

det, at der er en vis præferencegrad over for brændstoffer, som er miljøvenlige. Derfor skal Statoil 

forsøge at differentiere sig fra sine øvrige konkurrenter ved at indtage positionen som værende den 

mest miljøbevidste brændstofudbyder. 

Konkurrencen i markedet for diesel er intensiveret grundet et stigende antal automatstationer og 

dermed flere udbydere af diesel, hvorfor denne udvikling er en trussel for Statoil. Statoil har dog 

truffet foranstaltninger til at imødegå denne udvikling ved etablering af 1-2-3 og opkøb af JET. 

Udfordringen for Statoil synes at være at brande 1-2-3 og JET under Statoil brandet i relation til at 

være miljøbevidst. Ligeledes peger markedet i retning af, at der i fremtiden vil være flere 

automatstationer som positionerer sig på pris alene, hvilket er en trussel mod Statoil, idet Statoil 

oppebærer signifikante faste omkostninger ved at have eget raffinaderi, hvorfor en høj volumen er 

nødvendig. 

Shell udgør den største konkurrencemæssige trussel for Statoil indenfor inden for det udvalgte 

kundesegment, idet Shell har en nuværende markedsandel på 22%, som er markant stigende, idet 

Shell har opnået 74% af den samlede markedsvækst, holdt op imod Statoil, der kun opnåede 11 % 

af den samlede markedsvækst fra 2010 til 2011.  

Med afsæt i problemet for Statoil - i relation til at opnå en tilfredsstillende vækst - udarbejdes en 

promotion strategi på baggrund af interne og eksterne analyser, som har identificeret Statoils 

strategiske muligheder. Promotion strategien er estimeret til at kunne bidrage positivt til Statoils 

vækst med 4% udover den gennemsnitlige ordinære vækst på 12%, som Statoil har opnået fra 2009 

til 2011.  

Omsætningsstigningen beregnes til at kunne generere et akkumuleret afkast for perioden på kr. 

131.055.430. Dette beløb svarer til, at afkastet ved en omsætningsstigning på kr. 994.350.713. Cash 

flowene er udregnet kvartalsvis og er efterfølgende lagt sammen til tre perioder. Periodernes 

samlede cash flow er blevet tilbagediskonteret til nutidsværdi på baggrund af kalkulationsrenten. 

Kalkulationsrenten er bestemt til 15%, hvilket afspejler den risiko Statoil løber ved at investere i 



82 

 

promotion strategien. Nutidsværdien er beregnet til at have en positiv kapitalværdi på kr. 

40.197.835, hvorfor Statoil anbefales at initiere promotion strategien. 

7. Perspektivering 

Idet Statoils omverden og konkurrencemiljø samt kundernes efterspørgsel er dynamisk, kan 

forudsætningerne for konklusionen anses for at være dynamisk, hvilket medfører, at Statoil løbende 

skal være opmærksom på ændringer der kan medføre, at Statoil skal agere strategisk for at kunne 

imødekomme potentielle trusler. Statoil skal løbende evaluere promotion strategien med afsæt i 

konkurrentanalyser og ændringer i de sociokulturelle faktorer.  

Konkurrentanalyserne har til formål at identificere modtræk fra konkurrenterne i form af 

bandwaggon effekt, som vil reducere Statoils payoff ved promotion strategien. Samfundets 

generelle holdning til miljø og den globale opvarmning, i relation til CO2 udslip kan på langt sigt 

ændre sig, hvis forskningen peger i retning af, at den globale opvarmning ikke kan henføres til CO2 

udledning. Dette forhold vil medføre et reduceret fokus på brændstoffer tilsat biobrændsler, 

hvorved Statoil skal evaluere promotion strategien.  

Den teknologiske udvikling af køretøjer, som ikke fremdrives af fossilt brændstof, må antages på 

langt sigt at kunne udgøre en trussel for Statoil, hvorfor Statoil løbende skal evaluere denne 

udvikling. Radikale ændringer på brændstofafgifterne og ændringer af afgifter på komplementære 

ydelser til brændstof, herunder personbiler, lastbiler og varebiler, vil kunne påvirke afsætningen af 

brændstof positivt og negativt. 

Med afsæt i TOWS matricen, har Statoil flere muligheder for strategivalg, i tilfælde af at promotion 

strategien ikke giver forventet pay off. Herved kan Statoil til hver en tid vælge en af de øvrige 

strategier fra TOWS analysen, idet disse strategier ligeledes kan bidrage til vækst for Statoil. 
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Bilag 1.0 

 

 

Kilde: Energinoter 8. maj 2012, side 37 

 

 

 

 



2000 20,3 23,4 10,6 14,9 11,4 14,5 3,4 1,5

2001 20,2 24,2 11,2 14,4 10,5 14,2 3,5 1,6

2002 19,3 23,9 11,9 14 11,5 14,1 3,6 1,7

2003 19,6 23,7 11,9 13,8 12,3 13,1 3 2,5

2004 21,6 23 12,1 14,2 11,7 12,5 2,4 2,5

2005 22,4 22,7 14,9 12,1 11,3 12,1 2,5

2006 22,1 23,7 14,4 13,7 11,9 11,6 2,6

2007 22,8 23,1 14,8 14 10,9 11,8 2,6

2008 22,8 22,1 15,8 13,5 10,5 12,5 2,9

2009 22,5 23,4 14,3 11,3 13,8 12 2,7

2010 26 22,8 15,3 12 12,3 11,6

2011 25,5 24,3 15,1 12,7 11,8 10,6

Kilde: Energinoter 8. maj 2012, side 33

Bilag 2.0 - Markedsandele for udbyderne

DK-

Benzin
Jet

Uno-X 

Energi 

inkl. YX

Statoil 

inkl. 1-2-3
Q8OKShell Øvrige



www . e o f . d k 33www . e o f . d k

M A R k E D S A N D E L E  2 0 0 0 - 2 0 1 1

Benzin: 2000 19,2 16,4 15,9 15,6 18,5 7,1 5,1 2,3
 2001 19,1 15,6 15,5 15,5 19,3 7,1 5,6 2,3
 2002 19,0 14,7 14,9 15,7 20,1 7,2 5,8 2,6
 2003 19,1 13,8 14,6 16,8 20,2 6,0 7,8 1,8
 2004 19,4 16,3 14,0 17,3 20,3 5,1 7,2 0,6
 2005 19,5 16,6 13,5 17,1 26,1  7,2 0,1
 2006 19,9 17,3 13,1 17,3 24,9  7,4 0,1
 2007 19,9 17,5 12,9 17,0 25,6  7,1 0,0
 2008 20,1 18,0 12,7 14,7 26,4  7,7 0,5
 2009 23,0 18,2 12,8 12,0 24,9  7,6 1,4
 2010 22,2 25,9 12,6 12,2 25,0   2,0
 2011 20,9 25,4 12,0 13,4 25,5   2,8
         
Diesel: 2000 27,8 21,1 18,4 18,7 8,3 1,7 0,0 4,1
 2001 27,9 20,6 18,6 18,0 9,7 1,8 0,0 3,4
 2002 28,8 21,0 18,4 17,3 10,8 1,7 0,1 1,8
 2003 28,7 21,5 17,4 17,6 11,6 1,7 1,0 0,6
 2004 26,1 24,1 15,6 18,0 12,5 1,6 1,6 0,4
 2005 23,5 26,5 14,3 18,1 15,0  1,8 0,7
 2006 23,6 25,8 14,6 18,1 15,0  1,9 0,9
 2007 21,9 26,3 14,8 18,8 16,1  2,0 0,0
 2008 21,8 25,1 15,0 17,6 17,8  2,3 0,4
 2009 21,6 28,0 14,4 14,8 17,9  2,5 0,8
 2010 19,2 30,9 14,6 15,1 17,8   2,4
 2011 21,7 30,0 14,5 15,6 17,0   1,2 
        
Total: 2000 23,4 20,3 14,5 14,9 10,6 3,4 1,5 11,4
 2001 24,3 20,3 14,2 14,4 11,2 3,5 1,6 10,5
 2002 23,9 19,3 14,1 14,0 11,9 3,6 1,7 11,5
 2003 23,7 19,7 13,1 13,8 11,9 3,0 2,5 12,3
 2004 22,9 21,5 12,5 14,2 12,1 2,4 2,5 11,9
 2005 22,7 22,4 12,1 14,1 14,9  2,5 11,3
 2006 23,8 22,1 11,6 13,7 14,3  2,6 11,9
 2007 23,1 22,8 11,8 14,0 14,8  2,6 10,9
 2008 22,1 22,8 12,5 13,5 15,8  2,9 10,4
 2009 24,2 23,9 12,4 11,5 15,2  2,9 9,9
 2010 22,8 26,0 11,6 12,0 15,3   12,3
 2011 24,3 25,5 10,6 12,7 15,1   11,8

Shell incl. 
Shell Express

Statoil Fuel og Retail
incl. 123*

Q8
incl. F24

Uno-X** Ok*** Dk - Benzin*** JET* øvrige

* I 2010 skiftede Statoil navn til Statoil Fuel og Retail. Jet er i 2010 overtaget af Statoil Fuel og Retail. **I 2009 skiftede HydroTexaco navn til Uno-X 
*** DK-benzin er i 2005 overtaget af OK 

MARkEDSANDELE TOTAL 2000-2011
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% Shell incl. Shell Express Statoil Fuel og retail incl. 123* q8 incl. F24 Uno-X** OK*** DK-Benzin*** jET* øvrige

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Antal Andel

FORD 21.285 12,45%

VOLKSWAGEN 19.911 11,65%

AUDI 13.694 8,01%

CITROEN 12.046 7,05%

PEUGEOT 11.093 6,49%

MERCEDES-BENZ 11.077 6,48%

OPEL 10.963 6,41%

BMW 10.813 6,32%

TOYOTA 9.979 5,84%

FIAT 8.427 4,93%

RENAULT 6.290 3,68%

VOLVO 5.428 3,17%

SKODA 3.953 2,31%

HYUNDAI 3.588 2,10%

NISSAN 3.084 1,80%

HONDA 2.731 1,60%

MAZDA 2.702 1,58%

SUZUKI 2.160 1,26%

ALFA ROMEO 1.590 0,93%

KIA 1.555 0,91%

SAAB 1.160 0,68%

SEAT 1.005 0,59%

CHEVROLET 929 0,54%

MITSUBISHI 730 0,43%

CHRYSLER 366 0,21%

SUBARU 195 0,11%

JEEP 108 0,06%

DODGE 72 0,04%

SSANGYONG 21 0,01%

IVECO 5 0,00%

Øvrige 4.004 2,34%

TOTAL 170.964

Kilde: De Danske Bilimportører / www.bilstatistik.dk

Bilag 3.0 - Personbilpark pr. 10-03-2013

Mærke
Bestand

Bestand - Pr. mærke

Bestand

Personbiler

Bestand pr. 10-03-2013

Hele landet

FMK-kode: Firma

Vægt mellem 0 og 3500 kg



Antal Andel

FORD 16.381 15,21%

VOLKSWAGEN 13.977 12,98%

CITROEN 9.246 8,59%

MERCEDES-BENZ 8.935 8,30%

AUDI 8.920 8,28%

BMW 8.152 7,57%

PEUGEOT 7.801 7,24%

OPEL 7.551 7,01%

RENAULT 5.146 4,78%

TOYOTA 3.916 3,64%

VOLVO 2.661 2,47%

FIAT 2.475 2,30%

HYUNDAI 2.469 2,29%

SKODA 2.321 2,16%

NISSAN 1.606 1,49%

MAZDA 1.006 0,93%

KIA 909 0,84%

ALFA ROMEO 701 0,65%

SEAT 551 0,51%

HONDA 466 0,43%

SAAB 279 0,26%

CHEVROLET 274 0,25%

SUZUKI 189 0,18%

MITSUBISHI 136 0,13%

CHRYSLER 103 0,10%

SUBARU 71 0,07%

JEEP 38 0,04%

SSANGYONG 23 0,02%

DODGE 14 0,01%

IVECO 5 0,00%

Øvrige 1.356 1,26%

TOTAL 107.678

Kilde: Danske Bilimportører / www.bilstatistik.dk

Bilag 3.1 - Firmabilbestand, diesel pr. 10-03-2013

Drivkraft: Diesel

Vægt mellem 0 og 3500 kg

Mærke
Bestand

Bestand - Pr. mærke

Bestand

Personbiler

Bestand pr. 10-03-2013

Egne områder: Alle

FMK-kode: Firma



Antal Andel

VOLKSWAGEN 43.245 18,82%

TOYOTA 27.384 11,91%

FORD 25.241 10,98%

MERCEDES-BENZ 21.628 9,41%

CITROEN 17.232 7,50%

OPEL 16.849 7,33%

PEUGEOT 16.561 7,21%

FIAT 13.424 5,84%

RENAULT 10.780 4,69%

IVECO 8.851 3,85%

NISSAN 7.892 3,43%

HYUNDAI 2.819 1,23%

SUZUKI 2.346 1,02%

KIA 2.028 0,88%

MITSUBISHI 1.803 0,78%

SEAT 1.688 0,73%

MAZDA 1.109 0,48%

HONDA 967 0,42%

BMW 912 0,40%

AUDI 892 0,39%

VOLVO 809 0,35%

CHRYSLER 602 0,26%

JEEP 536 0,23%

CHEVROLET 504 0,22%

SSANGYONG 471 0,20%

SKODA 359 0,16%

DODGE 288 0,13%

SUBARU 133 0,06%

ALFA ROMEO 29 0,01%

SAAB 17 0,01%

Øvrige 2.435 1,06%

TOTAL 229.834

Kilde: De Danske Bilimportører / www.bilstatistik.dk

Bilag 3.2 - Varebilpark pr. 10-03-2013

Mærke
Bestand

Bestand - Pr. mærke

Bestand

Varebiler

Bestand pr. 10-03-2013

Hele landet

FMK-kode: Firma

Vægt mellem 0 og 3500 kg



Antal Andel

VOLVO 10.433 24,59%

MERCEDES-BENZ 7.037 16,58%

IVECO 3.649 8,60%

RENAULT 984 2,32%

NISSAN 132 0,31%

VOLKSWAGEN 123 0,29%

FORD 111 0,26%

TOYOTA 105 0,25%

DODGE 56 0,13%

CHEVROLET 28 0,07%

FIAT 25 0,06%

OPEL 12 0,03%

CITROEN 7 0,02%

PEUGEOT 6 0,01%

MITSUBISHI 4 0,01%

SAAB 2 0,00%

ALFA ROMEO 0 0,00%

AUDI 0 0,00%

BMW 0 0,00%

CHRYSLER 0 0,00%

HONDA 0 0,00%

HYUNDAI 0 0,00%

JEEP 0 0,00%

KIA 0 0,00%

MAZDA 0 0,00%

SEAT 0 0,00%

SKODA 0 0,00%

SSANGYONG 0 0,00%

SUBARU 0 0,00%

SUZUKI 0 0,00%

Øvrige 19.346 46,47%

TOTAL 42.060

Kilde: De Danske Bilimportører / www.bilstatistik.dk

Bilag 3.3 - Lastbilpark pr. 10-03-2013

Mærke
Bestand

Bestand - Pr. mærke

Bestand

Lastbiler

Bestand pr. 10-03-2013

Egne områder: Alle

Vægt større end 3500 kg



Opgørelse for elproduktion i Danmark 2011 Note Enhed
Danmark i 

alt
Andel

Elproduktion (bruttoproduktion inkl. egetforbrug) 1 GWh 35.040 10,52%

Ellevering til nettet (netto ab værk) 2 GWh 33.210 9,97%

Kraftvarmeproduktion 3 TJ 107.739 32,35%

Import af el 4 GWh 11.728 3,52%

Eksport af el 4 GWh 10.410 3,13%

Nettab i transmissionsnet (AC og DC) 5 GWh 934 0,28%

Indenlandsk produktion til videresalg GWh 32.275 9,69%

Nettab i distributionsnettet 6 GWh 1.680 0,50%

Forbrug (salg an transmission) GWh 34.528 10,37%

Forbrug (salg an distribution) GWh 33.594 10,09%
Slutforbrug (salg an forbruger) 7 GWh 31.914 9,58%

Specifikation af netto elproduktion

El fra landbaserede vindmøller GWh 6.360 19,15%

El fra havvindmøller GWh 3.405 10,25%

El fra vandkraft og solceller GWh 18 0,05%

El fra biobrændsler GWh 3.025 9,11%

El fra affald GWh 1.502 4,52%

El fra naturgas GWh 5.776 17,39%

El fra olie GWh 255 0,77%
El fra kul GWh 12.870 38,75%

Emissioner til luft hidrørende fra el- og kraftvarmeproduktion

CO2 (Kuldioxid - drivhusgas) 8 ton 17.443.013 99,77%

SO2 (Svovldioxid) ton 3.351 0,02%

NOx (Kvælstofilter) ton 15.885 0,09%

CH4 (Metan - drivhusgas) ton 10.931 0,06%

N2O (Lattergas - drivhusgas) ton 240 0,00%

NMVOC (Uforbrændte kulbrinter ) ton 2.199 0,01%

CO (Kulilte) ton 7.576 0,04%

Partikler ton 553 0,00%

Brændselsforbrug til el- og kraftvarmeproduktion - opgjort i mængde

Kul ton 5.350.029 41,46%

Olie ton 153.655 1,19%

Naturgas, inkl. raffinaderigas 1000 Nm3 1.498.570 11,61%

Biobrændsler ton 2.807.141 21,75%
Affald ton 3.095.511 23,99%

Brændselsforbrug til el- og kraftvarmeproduktion - opgjort i brændværdi

Kul TJ 130.515 48,27%

Olie TJ 6.319 2,34%

Naturgas, inkl. raffinaderigas TJ 59.098 21,86%

Biobrændsler TJ 41.685 15,42%
Affald TJ 32.780 12,12%

Restprodukter fra el- og kraftvarmeproduktion

Kulflyveaske ton 569.057 35,66%

Kulslagge ton 62.134 3,89%

Gips ton 147.631 9,25%

Øvrige afsvovlingsprodukter (TASP) 9 ton 69.006 4,32%

Bioaske ton 73.613 4,61%

Slagge (affaldsforbrænding) ton 576.360 36,12%
RGA (røggasaffald) 10 ton 97.822 6,13%

Specifikation af CO2-emissioner

A: CO2 fra el og kraftvarme (affald regnes ikke CO2-neutralt) 8 mio. ton 17,4 23,10%

B: CO2 fra el og kraftvarme (affald regnes CO2-neutralt) 8 mio. ton 16,2 21,50%

C: CO2-ækvivalenter fra el og kraftvarme (affald regnes CO2-neutralt) 8, 11 mio. ton 16,5 21,92%

D: CO2 fra el (affald regnes ikke CO2-neutralt. Allokering ved 125 % varmevirkningsgrad) 8 mio. ton 12,9 17,11%

E: CO2 fra el (affald regnes CO2-neutralt. Allokering ved 125 % varmevirkningsgrad) 8 mio. ton 12,4 16,37%

Specifikation af SO2- og NOx-emissioner. Samlede tal for el- og kraftvarmeproduktionen

SO2 fra anlæg ≤ 25 MWelektrisk 1000 ton 1,8 4,64%

SO2 fra anlæg >25 MWelektrisk 1000 ton 1,6 4,07%

Samlet udledning af SO2. Ikke korrigeret for udlandsudveksling 1000 ton 3,4 8,71%

NOx fra anlæg ≤ 25 MWelektrisk 1000 ton 7,3 18,89%

NOx fra anlæg > 25 MWelektrisk 1000 ton 8,6 22,40%

Samlet udledning af NOx. Ikke korrigeret for udlandsudveksling 1000 ton 15,9 41,29%

Kilde: Energinet / www.energinet.dk

Bilag 3.4 - Opgørelse over elproduktion i Danmark 2011



Antal ansatte 2009 2010

I alt 28.252  31.455  

0 4.905    5.311    

1 3.944    4.728    

2-9 11.062  12.689  

10-19 3.848    4.068    

20-49 2.649    2.815    

50-99 906       887       

100-999 851       867       

1.000 og derover 87         90         

Kilde: Danmarks Statistik

Bilag 3.5 - Koncerner i Danmark efter 

koncernstørrelse (fuldtidsansatte)



År Andel Liter Andel Liter Andel Liter Andel Liter Andel Liter Andel Liter Andel Liter Total (liter)

2006 23,6 695.964.000   25,8 760.842.000    14,6 430.554.000  18,1 533.769.000  15 442.350.000  1,9 56.031.000  0,9 26.541.000  2.949       2.949.000.000        

2007 21,9 699.048.000   26,3 839.496.000    14,8 472.416.000  18,8 600.096.000  16,1 513.912.000  2 63.840.000  0 -                3.192 3.192.000.000        

2008 21,8 669.260.000   25,1 770.570.000    15 460.500.000  17,6 540.320.000  17,8 546.460.000  2,3 70.610.000  0,4 12.280.000  3.070 3.070.000.000        

2009 21,6 680.400.000   28 882.000.000    14,4 453.600.000  14,8 466.200.000  17,9 563.850.000  2,5 78.750.000  0,8 25.200.000  3.150 3.150.000.000        

2010 19,2 595.392.000   30,9 958.209.000    14,6 452.746.000  15,1 468.251.000  17,8 551.978.000  -                2,4 74.424.000  3.101 3.101.000.000        

2011 21,7 705.033.000   30 974.700.000    14,5 471.105.000  15,6 506.844.000  17 552.330.000  -                1,2 38.988.000  3.249 3.249.000.000        

Samlet vækst 2010 - 2011 (liter) 148.000.000    

Statoils vækst 2010 - 2011 (liter) 16.491.000      

Statoils andel af vækst 11%

Shells vækst 2010 - 2011 109.641.000    

Shells andel af vækst 74%

Kilde: Energinoter 2006 til 2011, samlet dieselforbrug i Danmark.

Bilag 4.0 - Udbydernes markedsandele på diesel

Total 

(mio. m3)

Shell incl. Shell Express Statoil Fuel & Retail incl. 123 Q8 incl. F24 Uno-X OK Jet Øvrige



Bilag 5.0 

§ 1. Loven har til formål at fremme anvendelsen af bæredygtige biobrændstoffer til landtransport med 

henblik på at bidrage til opfyldelsen af Danmarks internationale klimaforpligtelser. 

Jf. § 3. Enhver virksomhed har pligt til at sikre, at biobrændstoffer udgør mindst 5,75 pct. af virksomhedens 

samlede årlige salg af brændstoffer til landtransport målt efter energiindhold, jf. dog stk. 2. Virksomheden 

kan alene medregne biobrændstoffer, der overholder krav til biobrændstoffers bæredygtighed fastsat i 

medfør af § 4. Forpligtelsen skal være opfyldt ved udgangen af hvert kalenderår. 

Stk. 2. Ved opgørelsen af en virksomheds forpligtelse efter stk. 1 anses bidraget til opfyldelse af 

forpligtelsen efter stk. 1 fra biobrændstoffer fremstillet på basis af affald, restprodukter, celluloseholdige 

materialer, der ikke er beregnet til fødevarer, og lignocellulose for at være dobbelt så stort som bidraget fra 

andre biobrændstoffer1. 
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Regeringen vil føre en ny transportpolitik med klare målsætninger. Det skal være attraktivt 
for flere danskere at bruge den kollektive transport, det skal være billigere at købe en 
energirigtig bil og vi skal investere i nye veje og jernbaner, der giver vækst. 

Et centralt virkemiddel består i at sikre, at der købes biler, der forurener mindre. Der er i 
særlig grad brug for at begrænse forureningen i byerne, hvor sundhedsskaderne fra 
forurening er størst. 

Der er også brug for at begrænse stigningen i biltrafikken ved at få flere til at vælge den 
kollektive trafik, som er blevet voldsomt fordyret og busdriften er mange steder, også i 
yderområderne, blevet forringet. Der er ligeledes brug for at få mere gods over på bane og 
skib.  

Regeringen vil derfor: 

• Fremsætte forslag til en provenuneutral reform af afgifterne på personbiler, der 
understøtter ovennævnte. Fritagelsen af elbiler for registreringsafgift forlænges til 
2015 

• Fremlægge en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, 
el-biler mm. som omfatter infrastruktur mm.  

• Fremsætte forslag om en kilometerbaseret afgift på lastbiler, hvis provenu bruges 
på at gøre den kollektive trafik billigere og på investeringer i den kollektive trafik. 

• Regeringen vil videreføre og udvide brugen af halvoffentlige selskaber til 
finansiering af større infrastrukturprojekter. Det skal afdækkes, hvornår det er 
økonomisk fordelagtigt at anvende offentlig-privat partnerskab (OPP) til løsning af 
offentlige infrastrukturprojekter, og i hvilket omfang det kan skabe råderum til 
andre investeringer.  

• I det omfang der frigøres midler i eller til Infrastrukturfonden, vil regeringen 
arbejde for, at 2/3 af disse bruges til kollektiv trafik, herunder letbaner, og cykling 
og 1/3 til veje mv. Det svarer til fordeling af midlerne ved den oprindelige grønne 
transportaftale fra 2009. Regeringen ønsker at elektrificere større dele af 
jernbanenettet og arbejde for togforbindelser med væsentlig lavere rejsetid både 
indenlandsk og til og fra udlandet. 

• Regeringen vil fremsætte forslag om en betalingsring i Hovedstadsområdet. 
Regeringen vil sikre en høringsfase og inddragelse af alle relevante interessenter. 
Betalingsringen indføres for at nedbringe trængslen i og omkring 
Hovedstadsområdet. Indtægterne, som forventes at udgøre ca. 2 mia. kr., 
anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik i og omkring Hovedstadsområdet.  
Betalingsringen vil reducere biltrafikken, sikre bedre fremkommelighed på vejene 
og dermed spare borgere og virksomheder for kostbar tid, som i dag spildes i køer. 
Desuden vil en betalingsring reducere luftforureningen og vejtrafikkens negative 
virkninger på sundheden.  

Cykling er et billigt, sundt og forureningsfrit transportmiddel. Det er en vigtig prioritering 
for regeringen at fremme cyklismen. 

• Regeringen vil sikre, at der fortsat vil være cykelpuljer, som kommunerne kan søge 
til cykelprojekter, herunder nye cykelbyprojekter.  

• Regeringen vil undersøge, om der kan gennemføres ændringer af færdselsloven til 
gavn for cyklismen 

c019tl
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Bilag 5.1 - Regeringsgrundlag



Bilag 5.2 
 

Norge  

I Norge beskattes biler ved køb af bil (registreringsafgift). Den gennemsnitlige afgift er ca. 14.000 € 

(godt 100.000 DKK). Beskatningen er baseret på tre ele-menter: vægt, effekt og CO2-emissioner. Alle 

tre elementer er progressive.  

Vægtskat. 

NOK pr. kg 

egenvægt  

Første 1150 

kg  

1151-1400 

kg  

1401-1500 

kg  

Over 1500 kg  

Sats  35,67  77,74  155,51  180,85  

  

Effektskat. 

NOK pr. kW  

Første 65 kW  66-90 kW  91-130 kW  Over 130 kW  

Sats  55,10  481,00  1.297,33  2.702,77  

  

CO2 skat. 

NOK pr. g 

CO2/km  

Første 120 

g/km  

121-140 

g/km  

141-180 

g/km  

181-250 

g/km  

Over 250 

g/km  

Sats  -609  725  731  1.704  2.735,00  

  

Biler, der kører på E85 (blanding af benzin og ethanol) får en skattereduktion på 10.000 NOK. 

Hybridbiler får en reduktion i vægten (vægten af batteriet og el-motoren) og en reduktion i effekten 

(effekten af el-motoren).  

Der gives endvidere begunstigelse ved, at der ikke betales afgift (eller, at afgif-ten er reduceret) på 

alternative drivmidler. Fritaget for energiafgift er: Naturgas (CNG), biogas, autogas (LPG), brint samt 

ethanoldelen ved iblanding. E85 er ligeledes afgiftsfritaget – også for benzindelen. Endelig betales der 

halv diesel-afgift på biodiesel. Alle alternative drivmidler er endvidere fritaget for CO2-afgift (også 

gas). CO2-afgiften på benzin svarer til ca. 360 NOK/ton og for die-sel 230 NOK/ton. Det er således 

væsentligt mere end de danske CO2-afgifter.  

Den gennemsnitlige udledning af CO2 fra nye biler i Norge på 153 g CO2/km i 2009 er lavere end EU's 

gennemsnit. Niveauet i Norge er dog højere end i Dan-mark, hvor CO2 udledningen fra nye biler 

udgjorde ca. 139 g CO2/km i 2009. Finansministeriet i Norge angiver dog, at afgiftssystemet baseret på 

CO2-udledning ikke er omkostningseffektivt, da omkostninger pr. reduceret ton CO2 ligger på mellem 

2000 og 10.000 NOK. Til sammenligning udgør kvoteprisen omtrent 155 NOK pr. ton CO2.   
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Bilag 7.0 - Spørgeramme 
 

I hvor høj grad finder du en reduktion i CO2-udslippet væsentligt, i forhold til et fremtidigt bæredygtigt 

miljø?  

5______ 4_____ 3_____ 2_____ 1_____ 

5 = Meget enig, 1 = Meget uenig 

 

Under forudsætning af at CO2-udslippet blev reduceret med 10% ved brug af Statoils diesel, hvor meget 

måtte prise relativt stige? 

1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____ 9____ 10____ 

1 = 1%, 10 = 10% 

 

Hvor vigtigt er det for din virksomhed at synliggøre en CSR politik med henblik på indsatser rettet mod 

reduktion af CO2-udledning? 

5______ 4_____ 3_____ 2_____ 1_____ 

5 = Meget vigtig, 1 = Ikke vigtig 

 

Er du bekendt med stigende lovkrav omkring en øget iblanding af bioethanol i fossile brændstoffer, med 

henblik på nedbringelse af CO2-udledning? 

Ja_____ Nej____ 

 

Vidste du at Statoil er markedsleder indenfor iblanding af bioethanol ved samarbejdet med Inbicon? 

Ja____ Nej____ 

 

I hvor høj grad er du enig i at en grøn CSR profil vil styrke din virksomheds brand og eventuelt skabe en 

konkurrencemæssig fordel? 

5______ 4_____ 3_____ 2_____ 1_____ 

5 = Meget vigtig, 1 = Ikke vigtig 
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Kilde: http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=25067854 
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Bilag 10.0 

 

Fra råolie til råstyrke    

Vores mål er at kunne tilbyde brændstoffer, der får dig fra A til B på den mest økonomiske og 

miljøskånsomme måde.    

 

Når du tanker hos Statoil, kan du være sikker på, at vi konstant stræber efter at reducere CO2-udledningen i 

vores produktionsprocesser, så du får markedets mest skånsomme brændstoffer.    

 

Grønne olietønder  

Verdensbefolkningen er storforbruger af olie. Globalt set forbruger vi 84 millioner tønder olie om dagen. 

Det er mere end 13 milliarder liter – hver dag!   

 

Og fordi brændstofproduktion i sig selv genererer CO2-udledning, skal miljøhensynet begynde, mens olien 

stadig er i undergrunden. Hos Statoil er vi fast besluttet på at bruge så lidt energi som muligt, når vi pumper 

olien op til overfladen. På det norske grundfjeld er Statoils CO2-udledning kun 43 % af den gennemsnitlige 

globale udledning pr. tønde under produktionen.   

 

Kulstoflagring 

Et vigtigt bidrag til CO2-reduktionen sker tidligt i produktionsprocessen. På vores oliefelt Sleipner isolerer vi 

CO2 fra gassen og opbevarer den i geologiske reservoirer. Det kaldes CCS – (Carbon Capture and Storage)  

 

• Faktisk har denne teknologi alene mulighed for at kunne reducere den globale CO2-udledning med 20 % 

inden år 2050.  

 Transport af brændstof  

Sundhed, sikkerhed og miljø er første prioritet, når vi transporterer brændstof til tankstationerne og vores 

forretningspartnere.    

 

Når vi transporterer brændstof, bestræber vi os på at anvende biobrændstof, hvor det er muligt, for at 

reducere vores egen CO2-udledning. Vi har endda en række tankvogne, der kører på ren biodiesel.   

 

• Vi opfordrer vores chauffører til at køre fornuftigt for at reducere CO2-udledningen, og mange af vores 

tankvogne har fået installeret en anordning, der gør, at de ikke kan køre over 80 km/t.  

 

• De tankvogne, vi bruger til transport af brændstof, bliver i øjeblikket opgraderet med udstyr, der 

forbedrer sikkerheden yderligere. 

  

Biobrændstof og additiver  

De fleste af vores brændstoffer har det maksimalt tilladte indhold af biobrændstof i henhold til gældende 

produktspecifikationer og lovkrav.    

 

Normalt tilsættes vores brændstoffer 5-7 % biobrændstof i raffineringsprocessen eller på vores depoter.   



 

Selektiv brug af brændstofadditiver der lever op til vores anskaffelses- og bæredygtighedsbestemmelser 

(link), betyder, at din bil får en renere motor og behøver mindre vedligeholdelse. Dette forbedrer både 

forbrændingsprocessen og reducerer udledningen af skadelige stoffer.  

    

Tips til, hvordan du kan køre fornuftigt  

 

Du tænker måske på, hvad du kan gøre for at reducere CO2-udledningen. Vi anbefaler, at du altid vælger 

det mest miljøskånsomme brændstof og i øvrigt kører fornuftigt. På den måde kan du gøre en stor forskel.   

  



År Beløb

2013 6.023.646.000         

2014 6.746.483.520         

2015 7.556.061.542         

2016 8.462.788.927         

År Beløb

2013 6.023.646.000         

2014 6.797.082.146         

2015 7.801.633.543         

2016 9.160.969.014         

År Beløb

2013 -                             

2014 50.598.626              

2015 245.572.000            

2016 698.180.087            

12 % omsætningsforøgelse om året

4 % forøgelse

Omsætningsforøgelse ved fuld implementering

Bilag 11.0 - Målsætninger



Bilag 12.0 - Budget
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Advertizing

Printannoncer Børsen 1.070.910 1.070.910 1.070.910 1.070.910 1.070.910 1.070.910 6.425.460

Printannoncer Berlingske Business 858.000 858.000 858.000 858.000 858.000 858.000 5.148.000

Events

Opbygning af trailer til lastbil 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 7.500.000

Messedeltagelse 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 2.000.000

Direct marketing

Udsendelse af Direct mail 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 180.000

Sales force

Ansættelse af to Key Account Managers 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000

Salgstræning hos Inbicon 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000

Public relations

Journalister med forplejning til borerigs og refining 250.000 250.000 250.000 750.000

Internet

Etablering af microsite 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 100.000

Sponsorat

Sponsering af Lars Jacobsen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000

Sponsering af E-boks Open 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 30.000.000

Diverse

Omkostninger til reklame- og mediebureau 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000

Total 5.173.000 5.385.910 5.423.000 5.385.910 5.173.000 5.385.910 5.423.000 5.385.910 5.173.000 5.385.910 5.423.000 5.385.910 64.103.460

Fremskreven omsætning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Omsætning før promotion 1.686.620.880 1.686.620.880 1.686.620.880 1.686.620.880 1.889.015.386 1.889.015.386 1.889.015.386 1.889.015.386 2.115.697.232 2.115.697.232 2.115.697.232 2.115.697.232

Gennemsnitlig dækningsgrad 13,18% 13,18% 13,18% 13,18% 13,18% 13,18% 13,18% 13,18% 13,18% 13,18% 13,18% 13,18%

Bruttofortjeneste 222.296.632            222.296.632            222.296.632            222.296.632            248.972.228            248.972.228            248.972.228            248.972.228            278.848.895            278.848.895            278.848.895            278.848.895            3.000.471.020         

Fremskrevet omsætningsstigning 0% 0% 1% 2% 2% 3% 3% 5% 5% 7% 9% 12% 4%

Omsætningsforøgelse -                             -                             16.866.209               33.732.418               37.780.308               56.670.462               56.670.462               94.450.769               105.784.862            148.098.806            190.412.751            253.883.668            994.350.713            

Beregnet bruttofortjeneste på omsætningsforøgelse -                             -                             2.222.966                 4.445.933                 4.979.445                 7.469.167                 7.469.167                 12.448.611               13.942.445               19.519.423               25.096.401               33.461.867               131.055.424            

Kilder:

http://berlingskemedia.dk/sites/default/files/berlingske_prisliste_2013_print.pdf

http://img.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/gAnnonce.pdf_files/6_file_1054.pdf

Gennemsnitlig dækningsgrad i regnskabsperioden: 13,18 %

Forudsætninger for udregninger af indtjenings- og omsætningsudvikling for promotionstrategien, tages med det forbehold at oliepriser samt dollarkurs og efterspørgsel vil være uændret.

Beregnet bruttofortjeneste er lineært fremskrevet, men med afsæt i Sales Response Modellen, figur 6.2, Marketing Communication, ISBN 978-0-273-721-38-3.

Diesel liter (Statoil) 974.700.000             

Produktpris før afgifter (2011) 6,18

Samlet omsætning før afgifter & skatter6.023.646.000          

Udledt af markedsandele fra Energinoter 8. maj 2012 - Samlet olieforbrug i Danmark

2014 2015 2016

http://berlingskemedia.dk/sites/default/files/berlingske_prisliste_2013_print.pdf
http://img.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/gAnnonce.pdf_files/6_file_1054.pdf


Bilag 13.0 – Interview med Jesper Sloth, B-t-B Salgsdirektør i Statoil. 

 

Man kan sige at hvis man tager B-t-B markedet i det hele tager, så er der mange brancher indenfor 

B-t-B. Det betyder også at der er forskellige parametre indenfor B-t-B. Hvad der er vigtigt for den 

enkelte branche, sådan som transport hvor det er rigtig vigtigt at man ligger centralt rigtigt med 

tankmulighederne på transportvejene i Danmark men også ned gennem Europa, så man ligger 

korrekt der, for det er alt for dyrt at køre efter brændstof, dér hvor vi har Routex og de andre har 

deres, OK har DKV og Q8 har IDS, hvor vi har samarbejdet med BP, Aral og de der. Vi har en 

sikret parkeringsplads i Padborg, fordi når man kører med gods der har stor værdi er det rigtigt 

vigtigt at parkere de rigtige steder, for der tømmes jeg ved ikke hvor mange trailere, det kan løbe op 

i mange millioner kr. Det er klart en parameter og vi har fået mange kunder ind fra 

medicinalindustrien på grund af vi har bygget denne parkeringsplads, og der er også nogle der har 

flyttet deres gods fra Nordtyskland til Padborg fordi den er bedre sikret denne her plads end de 

andre pladser de ellers bruger til opbevaring. Pladsen her har det hele, du bliver fotograferet når du 

kører ind og fotograferet når du kører ud. Jeg ved ikke om forsikringerne er blevet mindre fordi vi 

har denne plads, men man har i hvert fald kunnet påvirke forsikringerne til at sige man skal bruge 

de her sikre parkeringspladser. Nu er det den første i Danmark, og om der kommer flere? Det er jeg 

næsten sikker på at der gør, for der kommer jo en stor transportvej når Femern broen kommer op, 

man kan godt forestille sig at der kommer til at ligge noget dernede. Transportmarkedet har også 

ændret sig fra at det var danskere der selv kørte lastbiler, der er ikke længere nogle danskere der 

kører lastbilerne, så chaufførerne er tyskere, rumænere og polakker. Det betyder at det er 

speditionsselskaberne som har vind i sejlene i dag og det gør så også at det stiller øgede krav til 

brændstofleverandøren at man skal kunne varetage handlingen af de her kort i forhold til de 

mennesker der bruger dem, med kortsikkerhed og transaktionssikkerhed og hvordan det er sat op 

med selve de økonomiske parametre som selskaber. Hvis vi kan tilbyde noget som er nemt at 

overskue for de her chauffører og selskaber, og der kan vi godt hejse flaget og sige at vi er meget 

langt fremme. Vi er klart størst indenfor B-t-B.  

Shell er den næste udbyder og klart vores største konkurrent. Q8 og OK ligger meget lige og så er 

der Uno-X som ligger noget længere nede, men de har alligevel 8 % så det er en væsentlig slat. Man 

kan sige at B-t-B markedet det handler meget om de her kort og tilgange, og så er der også hele 



bulk forretningen som er hjemmetanke, som der også er mange der benytter sig af. Det er ikke kun 

de store selskaber der har hjemmetanke, mange vognmænd har faktisk også hjemmetanke, fordi de 

ikke ligger særlig centralt godt i forhold til hvordan de kører og skal tanke deres vogne. Tidligere 

havde mange håndværkere også tanke, men det er en uddøende race. Der er rigtig mange miljøkrav 

som skal overholdes, så færre og færre ønsker at have disse hjemmetanke. Typisk går man ind og 

laver en afskrivning på 10 år hvis det eksempelvis er Statoil der skal være med i det samarbejde, så 

binder man ligesom lidt hinanden, og hvis man går ind og overtager fra en anden leverandør så 

overtager man typisk det nuværende udstyr. Det er sådan en forhandling der. Men det er også nogle 

parametre det der. Så har vi også nogle miljøaftaler til de kunder som har egen tank, så tilsikrer vi at 

vi leverer olien korrekt og giver dem sådan et certifikat på at alle forhold er i orden. Det er vores 

chauffører som har det her certifikat med og som tilsikrer at alle de her forhold er i orden. Man kan 

sige at vi har en ekstra uddannelse koblet på de her chauffører, så de holder et ekstra vågent øje. Det 

er også et parameter som vi tilbyder, hvor stor værdi det har ved jeg ikke, det har stor værdi hvis 

man skal have fat i kommunen og er ude i nogle licitationer hvor man går meget op i miljø. Så har 

det faktisk påvirket at man kan fremvise sådan en at man har samarbejdet med Statoil om at man 

har tilsikret brændstofførslen korrekt, så det er også et parameter. 

Det man kan sige er at pris og beliggenhed har stor betydning. Nummer et er faktisk beliggenhed. 

Det er også fordi det stort set er de samme rabatter. Det er jo det samme man i ovnen, og der er en 

vis margin på det her produkt, alt afhængig af de omkostninger du har for at få det frem til kunden, 

hvilket jo er forskelligt selskaberne igennem. Der er nogle selskaber de har sælgere og nogle 

selskaber har ikke sælgere, nogle selskaber har bemandede stationer, det har Statoil, nogle selskaber 

har ikke bemandede stationer.  Nu kan du tage sådan et selskab som Haahr, som så henvender sig til 

den private del, han har jo ingen omkostninger, han skal bare skifte priserne på skiltet og så skal han 

have hældt noget i tankene. Så på den måde hvor vi har rigtig mange medarbejdere og vi har en 

anden omkostningsgrad end Haahr har.  

Interviewer:  

I har ikke fået JET ind over B-t-B? 

Jesper:  



Nej ikke endnu, vi ejer jo også JET og 1-2-3. 1-2-3 er faktisk lagt ind under JET, men ikke sådan at 

du ikke kan bruge Statoil kortet på 1-2-3, du kan jo ikke bruge dit kort på JET men kan godt på 1-2-

3. Der bliver færre 1-2-3, men der er stadig over 50.  

Interviewer: 

Hvilke øvrige parametre er der? 

Jesper:  

Det er jo netop som vi snakkede om, at hvis vi skal overtage noget udstyr eller vi skal stille noget 

udstyr til rådighed, så har vi en afskrivningsperiode på 10 år, så vi kan smøre hinanden lidt ind i den 

der. Men ellers er der jo nogle faktorer på udstyret som fjernpejling, så det er os der styrer de her 

tanke, sådan at kunden ikke selv skal sørge for dem. Og han kan følge med i dem hele tiden.  

En anden parameter er det der hedder webfuel, hvor kunden også får et password så han kan gå ind 

og se hvem der tanker hvad og hvornår, og det er også et rigtig stærk parameter også i forhold til 

svind og sådan nogle ting. Man kan også lægge alarmer ind på det her, hvis man nu kun skal tanke 

diesel og så lige pludselig nogle der tanker benzin eller hvis man ikke kører i weekenderne så er der 

nogle der tanker i weekenderne, så vil der poppe en alarm op til indehaveren om at der er sket de 

her ting. 

Vi har også sådan lidt en gråzone hvor virksomhederne kan tilbyde et Statoil kort til deres 

medarbejdere uden firmabil, faktureringen skal så bare ske til virksomheden. Vi kan ikke sige nej til 

at en virksomhed får et Statoil kort, hvis de ønsker det, men det er ikke noget vi sådan jagter på 

nogen måde. Men hvis virksomheden bestiller nogle kort over deres CVR nummer, så får de lov til 

at købe dem.  

Interviewer: 

Gør I noget vedrørende retail produkterne overfor erhvervskunderne? 

Jesper: 

Vi tilbyder til erhvervskunderne sådan noget der hedder kaffekop, hvor man kan erhverve sig den til 

en ret billig penge, så kan man tanke kaffe for 0 kr. hele året. Det får man til en favør pris når man 

handler med Statoil. Så er vi ved at lancere denne her brochure, men det er jo også fordi vi er ved at 



lancere nogle nye koncepter hvor man kan spise sundt og billigt, også når man tanker, med 

forskellige nye nyheder. Der er vi så ude med 10 stationer nu hvor vi kan lave burgere, vi kan lave 

pizzaer, vi kan lave smoothies og frisksmurte sandwich og sådan nogle ting.  

Interviewer: 

Er det vigtigt for btb? 

Jesper: 

Ja det er det faktisk, og for sælgere. Jeg vil sige at denne her store vognmand som kører gennem 

europa, han har slet ikke råd til at spise de her. Det er håndværkere, altså det er danskere der spiser 

de her ting, sælgere der kører rundt og så er der reduceret pris på eksempelvis vask, jeg mener det er 

35 % rabat. Det her er med maden er faktisk kun Statoil der kan det, for 7-Eleven er jo inde i Shell 

og Q8 er ved at flytte til sverige, de er ved at lukke hele biksen. Så efterhånden er der faktisk kun 

Statoil tilbage på det danske marked lige om lidt, hvor man kan få de her forskellige ting. Det 

kommer selvfølgelig an på den enkelte virksomhed, for man skræddersyer tilbuddene til den enkelte 

virksomhed man henvender sig til. Altså en entreprenør der graver nogle motorveje, der er det 

allervigtigste parameter at vi kan komme derud med mobile tanke og vi vil komme derud, selvom 

det kun er med 1000 liter, vi vil selvfølgelig gerne smide en hel bil fuld hvis vi kan det, det er 30 

kubik, men for dem er det så vigtigt at vi gerne vil køre, så der er der så nogle andre parametre der 

træder i kraft. Metrobyggeriet, vi har nogle italienere vi leverer olie til herinde, de skal bare kunne 

ringe, alt er panik med italienere, det kender vi jo alle til, der har vi sat nogle fjernpejlere på de her 

mobile tanke, og det er så begyndt at køre meget bedre nu for de skal bare have. Der er prisen så 

meget anderledes, når vi skal kunne være der hele tiden.  

Interviewer: 

Er prisen en mindre faktor for dem? 

Jesper: 

Ja, de skal bare have olie. Absolut.  

Interviewer: 

Hvad med de helt store kunder? 



Jesper: 

DSB, hvis vi skal nævne den helt store. Der er det pris. 

Interviewer: 

Hvad er en stor kunde? 

Jesper: 

I Statoil har vi 1.2 mia. liter brændstof på btb. 150.000 kubik, det er en stor kunde. Det er 150 mio. 

liter brændstof. 

Interviewer: 

Hvilke kundestørrelser har du at gøre med? 

Jesper: 

Jeg har med kunder at gøre fra 5 mio. liter ned til 400.000 liter. De er delt op i tre segmenter, vi har 

de strategiske kunder hvor vi har nogle Account Managere der styrer, så har vi nogle mellemstore 

kunder der typisk ligger mellem de der 5 mio. liter og 400.000 liter, og jeg har 6 mand. Det er så 

distriktsopdelt i landet, Key Account Managerne der er det lige meget med distrikter, de har deres 

egne brancher, hvor vi har alle brancher og så er det opdelt lokalt. Så har vi også vores 

telefonsælgere som hedder Inside Sales, som sælger fra de her 400.000 liter og nedefter, hvor vi 

typisk ikke har folk ude. 

Interviewer: 

Er det ikke kun Shell der har lykkedes at skabe en lille præferencegrad med deres V-Power? 

Jesper: 

Shells brændstof er bare manipulation. Shell sammenligner deres diesel produkt med et produkt der 

ikke indeholder enzymer og additiver, så de sammenligner ikke engang med Statoils diesel produkt, 

for det er fuldstændig det samme, men de sammenligner det uden additiver. Så er det klart, så får de 

fordelen. Man kan sige at det ikke er helt rent.  



Bilag 14.0 - Spørgeramme 
Udfyldt af Lars Adrian Møller, Team Leader, Procurement, Novo Nordisk A/S 

I hvor høj grad finder du en reduktion i CO2-udslippet væsentligt, i forhold til et fremtidigt bæredygtigt 

miljø?  

5______ 4_x__ 3_____ 2_____ 1_____ 

5 = Meget enig, 1 = Meget uenig 

 

Under forudsætning af at CO2-udslippet blev reduceret med 10 % ved brug af Statoils diesel, hvor meget 

måtte prisen relativt stige? 

1____ 2____ 3____ 4_x__ 5____ 6____ 7____ 8____ 9____ 10____ 

1 = 1%, 10 = 10% 

 

Hvor vigtigt er det for din virksomhed at synliggøre en CSR politik med henblik på indsatser rettet mod 

reduktion af CO2-udledning? 

5______ 4_____ 3_____ 2_x__ 1_____ 

5 = Meget vigtig, 1 = Ikke vigtig 

 

Er du bekendt med stigende lovkrav omkring en øget iblanding af bioethanol i fossile brændstoffer, med 

henblik på nedbringelse af CO2-udledning? 

Ja_____ Nej_x_ 

 

Vidste du at Statoil er markedsleder indenfor iblanding af bioethanol ved samarbejdet med Inbicon? 

Ja_x_ Nej____ 

 

I hvor høj grad er du enig i at en grøn CSR profil vil styrke din virksomheds brand og eventuelt skabe en 

konkurrencemæssig fordel? 

5______ 4_____ 3__x_ 2_____ 1_____ 

5 = Meget vigtig, 1 = Ikke vigtig 



Spørgeramme 
Udfyldt af Fredrik Tervin, COO Procurement, Interdan Bil A/S 

 

I hvor høj grad finder du en reduktion i CO2-udslippet væsentligt, i forhold til et fremtidigt bæredygtigt 

miljø?  

5__x__ 4_____ 3_____ 2_____ 1_____ 

5 = Meget enig, 1 = Meget uenig 

 

Under forudsætning af at CO2-udslippet blev reduceret med 10 % ved brug af Statoils diesel, hvor meget 

måtte prisen relativt stige? 

1____ 2____ 3_x__ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____ 9____ 10____ 

1 = 1%, 10 = 10% 

 

Hvor vigtigt er det for din virksomhed at synliggøre en CSR politik med henblik på indsatser rettet mod 

reduktion af CO2-udledning? 

5______ 4_____ 3_____ 2_x__ 1_____ 

5 = Meget vigtig, 1 = Ikke vigtig 

 

Er du bekendt med stigende lovkrav omkring en øget iblanding af bioethanol i fossile brændstoffer, med 

henblik på nedbringelse af CO2-udledning? 

Ja_____ Nej_x_ 

 

Vidste du at Statoil er markedsleder indenfor iblanding af bioethanol ved samarbejdet med Inbicon? 

Ja_x_ Nej____ 

 

I hvor høj grad er du enig i at en grøn CSR profil vil styrke din virksomheds brand og eventuelt skabe en 

konkurrencemæssig fordel? 

5______ 4_____ 3____ 2__x__ 1_____ 

5 = Meget vigtig, 1 = Ikke vigtig 



Spørgeramme 
Udfyldt af Frank Mengel, Country Manager, Berendsen A/S 

 

I hvor høj grad finder du en reduktion i CO2-udslippet væsentligt, i forhold til et fremtidigt bæredygtigt 

miljø?  

5__x__ 4____ 3_____ 2_____ 1_____ 

5 = Meget enig, 1 = Meget uenig 

 

Under forudsætning af at CO2-udslippet blev reduceret med 10 % ved brug af Statoils diesel, hvor meget 

måtte prisen relativt stige? 

1____ 2____ 3_x__ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____ 9____ 10____ 

1 = 1%, 10 = 10% 

 

Hvor vigtigt er det for din virksomhed at synliggøre en CSR politik med henblik på indsatser rettet mod 

reduktion af CO2-udledning? 

5______ 4_____ 3__x__ 2____ 1_____ 

5 = Meget vigtig, 1 = Ikke vigtig 

 

Er du bekendt med stigende lovkrav omkring en øget iblanding af bioethanol i fossile brændstoffer, med 

henblik på nedbringelse af CO2-udledning? 

Ja__x__ Nej___ 

 

Vidste du at Statoil er markedsleder indenfor iblanding af bioethanol ved samarbejdet med Inbicon? 

Ja_x_ Nej____ 

 

I hvor høj grad er du enig i at en grøn CSR profil vil styrke din virksomheds brand og eventuelt skabe en 

konkurrencemæssig fordel? 

5______ 4__x__ 3____ 2_____ 1_____ 

5 = Meget vigtig, 1 = Ikke vigtig 
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