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Executive summary 
Information technology is one of the fastest developing areas. Over the past 10 years cloud 

computing has developed rapidly and today it is part of everyday life of most people. The market 

is broadening and now includes a wide range of data transmissions and storage over the internet. 

This has opened the possibility of developing new business models for IT suppliers like Atea A/S. 

This report is prepared as a recommendation for Atea on the possibilities of starting to supply 

cloud computing. It focuses on the Danish market for Cloud servers.  

The internal analysis showed that Atea has several strengths such as a major market share within 

their operating field, a loyal customer base, a strong financial business, and close strategic 

partners within their supply chain. Among the weaknesses, a high staff turnover was identified 

together with the fact that Atea is currently not a market leader within cloud technology. 

Furthermore, there were an indication of a decreasing customer loyalty (Net Promotor Score). 

The external analysis identified a number of opportunities for Atea within the market of cloud 

technology. Firstly, the trend of increasing digitization pushes a demand for more cloud products. 

Secondly, the economic recovery from the financial crisis and an increasing consumer confidence 

could also lead to a higher demand.  The direct threat is the rival companies, but also changes in 

Danish legislation could open the marked for more international cloud providers and thereby 

strengthen the competition.  

In conclusion, my recommendations for Atea would be to develop a strategy for implementing 

cloud as a business model together with a strategic partner. Atea have a high share of the Danish 

IT market, and is an attractive partner for a large, international company. By retailing cloud 

products from an experienced cloud supplier Atea get the technical knowledge in return together 

with the possibility of a fast implementation process in the Danish market.  
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1. Problemafklarende del 

1.1. Indledning: 

Markedet for informations- og kommunikationsteknologi er under hastig udvikling. Tidligere blev 

markedet betegnet som markedet for informations teknologi (IT), men den hastige teknologiske 

udvikling, har medført at markedet er blevet bredere og kommunikation er inkluderet, da megen 

IT infrastruktur netop indebærer kommunikation som eksempelvis LYNC og IP telefoni. 

Informations og kommunikations teknologi (ICT) indeholder mange elementer og kræver en 

nærmere definition. ICT består groft sagt af alt, hvad der har en IP adresse. Det en den digitale 

teknologi, der allerede findes som hjælper virksomheder, private og organisationer til at bruge 

information.  

Gennem denne afhandling vil jeg fokusere på den del at ICT, som vedrører outsourcing af server 

ydelser, betegnet Cloud Computing eller cloud.  ICT markedet har med tiden ændret sig fra at være 

en produkt forretning, hvor hardware og software købes og sælges videre, over til mere 

komplekse produkter og ydelser, hvor selve integrationen og opsætning af hard- og software er 

der indtjening er. Spørgsmålet for mange leverandører er derfor, hvordan fremtidens 

forretningsmodel skal se ud. 

 

Cloud computing cannot be sufficiently understood as a standalone phenomenon in the IT market, 

but rather as a core ingredient of a larger transformation of the IT industry – and all other 

industries using IT. 

Kilde: Steiner Søsterby, CEO Atea ASA. Atea ASA annual report 2013  

  

Cloud computing kaldes også ”skyen” og skal betragtes som en model at levere IT på. Cloud 

computing er ikke en teknologi, men en forretningsmodel som forbinder brugerne/kunderne med 

”skyen”. Hermed får kunderne adgang til IT-ressourcer fx software, serverkapacitet, der ofte 

prissættes og leveres efter behov ”On demand”. Cloud kan ses som en IT-ressource der deles 

mellem flere lejere, og kan sammenlignes med fx et kontorlandskab, hvor flere lejere deler 

udgiften om til de store investeringer som bygninger, kantine og reception. Cloud leveres til 
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kunderne over internettet, og kan erstatte investeringstunge aktiver som datacentre eller 

serverpark med software. Basalt set er består cloud at forskellige IT-tjenester solgt og leveret ved 

hjælp at internettet som en service. Gode eksempler på cloud er produkter som Gmail og Google 

typisk til konsument markedet, hvor Azure, Salesforce og Amazon er eksempler på Cloud 

produkter på Business to Business. 

 

Markedet for Cloud er i vækst.  Ca. 38 % af danske virksomheder brugte i 2014 (IT-anvendelse i 

danske virksomheder 2014) i større eller mindre grad Cloud, mod en andel på 29% i 2013 og 24% i 

2012, dvs. en vækst på 36%. Samtidig er danskerne sammen med brugerne i de nordiske lande 

samt Holland de mest ivrige bruger af IT i Europa1. Det amerikanske IT analyseinstituttet Gartner 

forudsiger, at i 2015 vil 80% Fortune 1000 benytte en eller anden form for cloud2.   

 

Cloud er interessant for en virksomhed som Atea, i det de allerede leverer mange forskellige IT 

ydelser som en service, og denne forretning står for mere en 40% at omsætningen genereret i 

serviceforretningen.   

 

1.2. Problemidentifikation: 
Til inspiration, og for at få konkretiseret og identificeret hvilke problemer jeg ser på markedet 

tager jeg udgangspunkt i Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen 19933. Min tilgang til problem 

identifikation og tolkning, vil være ved hjælp af den kreative proces gennem divergent og 

konvergent tænkning. Jeg vil forøge at ”åbne op” og fremkomme med de mulige problemstillinger 

jeg ser inden for det valgte emne/tema.  Udfordringerne med at se, hvad der oplevers som et 

problem og prioritering af dette er altid svært. Forskellige personer vil se forskelligt på 

problemstillinger samt prioritere forskelligt i vigtigheden af et problem. Der findes ingen nem 

metode til valg af, og prioritering af potentielle problemer. 

                                                           
1 Tabeller om virksomheders IT-udgifter 2014 www.dst.dk 
2 www.Gartner.com 
3 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 68 

http://www.dst.dk/
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1. 3. Foreløbig problemformulering: 
Atea ønsker at have en vækst deres omsætning med 10% om året. Et område hvor der ses store 

muligheder er cloud.  Hvordan kan Atea differentiere sig fra andre udbydere og blive den fortrukne 

leverandør af cloud tjenester i Danmark?  

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

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

markedsplanlægning. 

 Hvordan har ændringer i makromiljøet påvirket branchen.  

 Hvilke faktorer giver aktørerne på det danske marked for cloud, udfordringer med hensyn 

til afsætning af deres produkter? 

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

ændringer i rivaliseringen blandt udbyderne 

 Hvilke positioneringsmuligheder har Atea i forhold til konkurrenterne. Kan Ateas Stærke og 

robuste relationsmanagement tænkes ind som en måde at positionere sig på i markedet? 

 

1.4. Afgrænsning: 

Da formålet med dette HD afgangsprojekt er at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer 

i vidensfeltet markedsplanlægning og strategisk markedsplanlægning, vil det kræve en afgræsning 

således at læseren har overblik i, hvad der kom med og, hvad som ikke kom med i dette 

afgangsprojekt (Divergent minus Konvergent). Mit primære fokus vil være BTB markedet og jeg 

fravælger derfor mulighederne for at tilbyde cloud ydelser til det private BTC segment. Jeg 

afgrænser mig fra afsætning af cloud tjenester på andre markeder end det danske, og vil derfor 

ikke analysere de muligheder som der kunne være uden for landets grænser. Cloud tjenester på 

software, ERP, CRM systemer er fravalgt i denne rapport 

 

På markedet for cloud findes der et submarked af komplementærer produkter. Alle som har 

adgang til en cloud tjeneste har brug for et device, et netværk og noget software til at styre 

operativ systemerne med, på de devices tjenesten tilgås med. I dette HD afgangsprojekt har jeg 

for nærværende fravalgt at analysere dette submarked.  
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1.5. Udsigts og Betragtningsniveau: 
Det sete afhænger af øjnene der ser-  Sådan lyder en velkendt talemåde, om det udbredte 

fænomen, at mennesker ikke erkender og ser verdenen på samme måde. Derfor er det væsentligt 

i en opgave som denne, at få fastlagt udsigts og betragtningsniveauet.  

 

Betragtningsniveauet i denne opgave skal ses som værende intern konsulent/ansat hos 

problemejeren Atea og værende på strategisk niveau. Problemfelt og udformning af opgaven er 

udført af mig selv uden problemejeres medvirken eller påvirkning. Derfor vil opgaven henvende sig 

direkte til Atea, og skal ses som indeholdende gode råd og vejledninger til, hvordan Atea evt. kan 

iværksætte initiativer til at støtte om deres overordnede vækst strategi.  

Betragtningsniveauet betyder, at det er valgt at undlade at oversætte de mange engelsksprogede 

begreber, som benyttes inden for forretningsområdet og på CBS, til dansk. Forkortelser er 

suppleret med den fulde tekst på engelsk i parentes. Hvor det er relevant er begreberne også 

beskrevet på dansk. 

 

Jeg er ansat i virksomheden, men arbejder ikke i det daglige med opgaven konkrete område. 

Derfor vil jeg på et vist niveau være involveret i Atea, men mener ikke det burde give sig udslag i 

min objektivitet. Opgaven indeholder informationer som Atea betragter som værende fortrolige af 

konkurrencemæssige hensyn. Dette mener jeg ikke har svækket opgaven, da jeg ikke har fået nej 

til at få adgang til den informationen jeg har ønsket. 

 

1.6. Problemløsningsmetode: 
Den videnskabsteoretiske tilgang til analysen baserer sig på den ”analytisk-syntetiske” metode.  

Med denne metode vil det være muligt, at indkredse det overordnede brede perspektiv til en eller 

flere problemstillinger. Metodens hierarkiske og deduktive proces baserer sig på en divergent 

tilgang, hvor man først åbner emnet bredt ved en kreativ proces, eksempelvis brainstorm4. 

                                                           
4 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 69 
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Formålet er, at tilvejebringe de mange delproblemstillinger eller nuancer i tilgangen til afdækning 

af det opstillede problem - for herefter at problemafgrænse ved en konvergent 

indsnævringsproces via analyser eller en induktiv proces (empirisme). Den analytiske tilgang er 

baseret omkring begrebernes lovmæssighed, forklaring, forudsigelighed og kontrol - også kaldes 

kausalt deterministisk metode – positivistisk tilgang5.  

 

Fordelen herved er tiltroen til de mange analytiske og empiriske metoders forklaringskraft. 

Antagelsen om fuld viden om markedet er imidlertid ikke realistisk i denne opgave, hvilket kræver 

en vis grad af intuition og korrektion af den kulturelle dimension for at skabe en holistisk tilgang til 

analysen6. Hertil kommer, at de forudgående antagelser om fx fuld konkurrence, uafhængige 

variable og det rationelle menneske hovedsageligt er teoretiske begreber, som ikke altid eksisterer 

fuldt ud i virkeligheden.7  

Analyser vil ofte basere sig på en normalvidenskabelig tilgang ud fra et eksisterende paradigme. 

Dette kan medføre fejlslutninger i krisetider, hvor grundvilkår eller paradigmet i sig selv ændres. 

Hertil kommer en socialkonstruktivistisk tilgang, hvor helheden kan forklares ud fra individet ved, 

at individet danner rammen om helheden, at viden er kulturelt og historisk betinget 

(socialkonstruktivismen). Det antages i denne opgave, at den valgte problemstilling udgør selve 

kernebeslutningsplatformen for Ateas beslutning om at deltage aktivt på markedet for cloud 

tjenester. Med de valgte analyser tilvejebringes via en deduktiv proces en belysning af 

problemstillingens enkelte elementer. Analyserne vil indeholde den bedste mulige viden på 

området inklusiv fortroligt kildemateriale fra Atea A/S. Analyserne bidrager til belysning og 

forståelse, men ikke nødvendigvis komplet løsning af problemstillingen. De anvendte modeller og 

tilhørende empiri bidrager til at underbygge fortolkninger og kvalificerer intuitionen ved at bidrage 

til en partiel forståelse af problemstillingens elementer. Hertil anvendes modeller, hvor 

forklaringen er en analogislutning baseret på modeller og sekundære analyser. Med 

begrænsningen i den analytiske tilgang kan anvendes en hermeneutiske / fænomenologisk tilgang 

til forståelsen af den generelle sammenhæng (holistisk), som de enkelte analytiske delanalyser 

                                                           
5 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 149 
6 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 76 
7 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 77 
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samlet set kan bidrage til – også kaldet ”det fortolkende paradigme”8. Forståelsen af 

datamaterialet sker således gennem en proces, hvori betydningen af de enkelte datasegmenter 

bestemmes af datamaterialets overordnede og umiddelbare betydning9. Den delvise subjektive 

tilgang betyder, at der ikke findes ”en” løsning, men flere tilgange, der forstærker 

forklaringsværdien. En faldgruppe ved den hermeneutiske cirkel er, at opgaveskriveren kan 

komme til overfortolke datamaterialet10. Tilgangen til analyse af Ateas mulige indtrænger på det 

danske markedet for cloud er ikke baseret på en brændende platform, som kan skyldes en disrupt 

begivenhed, men baseret på ”et gældende systems rammer”. ”Presset” er en insideout proces 

drevet af ønsket om vækst på 10% målt på Ateas omsætning. Med dette udgangspunkt er der tale 

om et ”alt andet lige”, hvor analyserne baseres på den nuværende ”ligevægt” baseret på 

hændelser, hvorudfra der søges forklaringer og forudsigelser. Omgivelserne såsom fx ændring af 

den danske bogføringslov, kan ændre eller påvirke ”ligevægtspunktet”. Konkluderende kan det 

tilføjes, at den Analytiske-syntetiske tilgang er den overvejende analytiske tilgang, men at 

modeller har begrænsninger11, der fordrer en mere holistisk tilgang med udgangspunkt i mindre 

modellerbare (empiriske ”beviselige”) forklaringer. 

 

1.7 Opgavens struktur: 
Som det fremgår af figur 1 er opgaven opbygget af en intern og ekstern analyse, som herefter 

bruges som input til at understøtte strategivalget.  Den interne analyse gennemgår opdragsgivers 

(Atea) interne styrker og svagheder, baseret på en vurdering af Ateas finansielle nøgletal, en 

vurdering af Ateas performance ud over de finansile nøgletal samt analyse af Ateas værdikæde. 

Den eksterne analyse del analyseres markedet i Ateas omverden og de muligheder og trusler der 

omgiver Atea.  

 

Analyserne danner udgangspunkt for en SWOT hvor de fundne interne styrker og svagheder 

(Kernekompetencer) samles med de fundne eksterne trusler og muligheder (Succesfaktorer), og 

                                                           
8 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 147 
9 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 122 
10 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 147+149 
11 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 77 
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der konkluderes her på. SWOT analysen operationaliseres herefter i en SWOT matrix – TOWS 

analyse. Formålet med TOWS vil være at komme videre fra SWOT og se om der fx er svagheder der 

kan ændres til eller styrke, eller en trussel kan ændres til en mulighed. Derved virker TOWS som en 

strategiudvikling baseret på de emner der er fundet i SWOT analyse12. TOWS er valgt blandt de 

mange forskellige operationelle modeller der findes med henblik på udvikling af en strategi, som fx 

GE Matrix eller Boston Consulting Groups Business Portfolio Matrix13, da de nævnte modeller ikke 

har nok fokus at kæde de eksterne trusler og muligheder med Ateas interne styrker og svagheder.  

Opgaven er vægtet således, at den anvendte fordeling mellem opgavens analyse del (interne og 

eksterne analyse) og beslutningsdel (Strategiske muligheder og anbefalinger) afspejler 

væsentligheden i forhold til opgavens problemformulering. Behandlingsdybden af analysen og 

beslutningsdel er styret efter hvor væsentlig den enkelte faktor vurderes af opgaveskriver til at 

være for løsning af de opstillede problemer i opgavens problem formulering.   

  

                                                           
12 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 158 

13 Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix -- A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 59 
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Figur 1. Opgavens opbygning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 11 

 

1.8. Nærmere præcisering af udvalgte centrale modeller og teorier. 
Afgangsprojektet er bygget op omkring D. Aaker og D. McLoughlins struktur omkring Strategic 

Market Management14, med egne tilføjelser. Fokus i dette afgangsprojekt er den strategiske 

analyse (både den interne og eksterne) samt de resultaterne der frem kommer fra den strategiske 

analyses output, der anvendes i afsnittet ”strategiske muligheder og anbefalinger”. Til supplement 

er anvendt teorier og modeller ud over dem som D. Aaker og D. McLoughlin anvender i deres bog.  

1.8.1 udvalgte teorier, Intern analyse: 

Den interne analyse er en præsentation af problemejer og opdragsgiver Atea. Analysen afsluttes 

med en vurdering af den interne del af SWOT analysen, styrker og svagheder (SW analyse). 

Afsnittet vil beskæftige sig med de variable som er kontrollerbare for Atea, og være set i forhold til 

Ateas konkurrenter. 

 

                                                           
14 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 11 
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I den interne analyse gennemføres desuden en analyse af Ateas værdikæde, på baggrund den 

struktur som Micheal Porter gennemgår i bogen ”Competitive advantage” 1985.  

 

1.8.2. udvalgte teorier, ekstern analyse: 

Den eksterne analyse beskæftiger sig med faktorer der kan påvirke Ateas muligheder og være en 

potentiel trussel i fremtiden.  

 

Til at gennemføre den eksterne analyse på makroniveau, har jeg valgt PESTLE (Political—

Economic-Socio Cultural-Technological-Legal-Environment) modellen. PESTLE er en overbygning af 

den velkendte PEST model og beskæftiger sig med følgende eksterne faktorer: Politiske, 

Økonomiske, Sociokulturelle, Teknologiske, Lovmæssige og Miljømæssige. PESTLE er valgt da 

omverdenen er mere fokuseret på de miljømæssige faktorer samt at jeg finder er er indikationer 

på at lovgivningen kan påvirke Ateas muligheder på markedet, og PEST modellen bl. a har været 

kritiseret for ikke at være tilstrækkeligt dækkende. Modellen giver indblik i de makroøkonomiske 

faktorer (muligheder og trusler) som kan forventes at påvirke Ateas afsætning, men idet der er 

tale om makro økonomiske faktorer, har Atea meget ringe mulighed for at påvirke disse.   

 

Abells ”three dimensional business definition” model anvendes med henblik på at definere Ateas 

forretningsområder ud fra en forståelse af Ateas kunder. Modellen er en model til at afgrænse det 

markedet man ønsker at agere på. De tre dimensioner der afdækkes af modellen er; 

Kundefunktion (Hvilken brugsfunktion hos kunden afhjælper produktet); Kundegruppe (Hvilke 

kundesegment tilhører kunden) samt teknologier (Hvilke teknologier kan kunden anvende for at 

dække sit behov) 15.   

 

Kundeanalysen gennemføres med udgangspunkt i D. Aaker og McLoughlins rammer for ”the scope 

of customer analysis”. Kundeanalysen er opbygget omkring 3 dele. Hvordan er 

kundesegmenteringen, hvad er kundernes motivation til at købe, og til sidst hvad er kundernes 

”unmet needs”16 

                                                           
15 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 87 
16 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 26 
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Et væsentligt output af den eksterne analyse vil være identificering af Ateas KSF (Key-Succes-

Factors), både strategic necessities og strategic strenghts17, med henblik på at kunne vurdere 

hvordan Atea står i konkurrencen på markedet.  

 

Sustainable Competitive Advantage (SCA) skal ses som et supplement til Key Success Factors (KSF). 

Hvor KSF er nødvendige aktiver og kompetencer for at kunne konkurrer i markedet er SCA et 

strategisk aktiv eller en kompetence som gør Atea i stand til at have en fordel i forhold til sine 

konkurrenter18.  

1.9. Kilder og kildekritik 
 

For at udarbejde brugbare svar på de udvalgte problemstillinger vil der være behov for 

tilvejebringelse af data. Det er tilstræbt af det anvendte data til analyserne har en så høj grad af 

validitet og reliabilitet som muligt.   

 

Dette afgangsprojekt er udarbejdet ved hjælp af informationer om IT branchen samt sekundære 

kvantitativ data. Da opgaven er afgrænset til der danske marked er det primært dansk udarbejdet 

analyser og statistikker som er benyttet. Primær kilde er Danmarks Statistik, da de hvert år 

udarbejder en meget udførlig oversigt over anvendelsen af IT i Danmark i publikationen ”IT-

Anvendelse i Danmark”. Danmarks Statistik har også leveret markedsdata til at anslå markedets 

størrelse og der er brugt Marketline, for at få et overblik over de internationale spillere på det 

danske marked.  Af sekundær kvantitativ data er desuden anvendt spørgeskema udsendt til Ateas 

kunder. 

 

I opgaven er benyttet data fra udenlandske analyse bureauer, med speciale i IT branchen til at 

støtte mine antagelser om markeds fremtidige udvikling. Internettet har også været brugt som 

                                                           
17 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 73 
18 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 135 
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kilde til baggrundsdata, samt interview med kolleger med teknisk viden indenfor cloud. Da 

størstedelen af data som benyttes er sekundære kvantitativ data vil kan udfordringen være om 

data på dækkende vis spejler den egentlige betydning af det undersøgte problem og om data rent 

faktisk måler det som er intentionen (validitet)19. Samtidig er det væsentligt at den anvendte data 

kan gentages og at samme resultater opnås (reliabilitet). Det er ikke på baggrund i de anvendte 

tekniker til at frembringe data, fundet indiakationer på at dette ikke er tilfælde. Data anvendt i 

opgaven betegnes som have en høj grad af reliabilitet.  

  

Det er målet at anvende data gennem opgaven, som har en kvalitet og pålidelighed, der medfører 

at de kan understøtte de tagne valg og beslutninger. Derfor er forsøgt at tage høje for de fejlkilder 

datakilderne kan være behæftet med.  

 

Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i den teoretiske viden som er erhvervet gennem 2 års 

studier på HD Marketings management gennem det gennemgående pensum samt videnskabelige 

artikler, der understøtter den anvendte teori. Til supplement er anvendt uddybende 

baggrundsinformation som i sekundærer kilder som internetsider, artikler, årsrapporter og 

brancheanalyser.  

 

 

 

  

                                                           
19 Faarup, PK & Hansen, K: Markedsanalyse i teori og praksis: s. 29 
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2. Analysedel 

2.1 Intern analyse: 

Dette afsnit fokuserer på en analyse af de interne faktorer i Atea. Afsnittet skal lede hen mod en 

identificering af Ateas organisatoriske styrker og svagheder. Desuden vil Ateas assets (strategiske 

aktiver) og competencies (kompetencer) blive identificeret for at vurdere, om disse er 

tilstrækkelige og dækkende for Ateas udfordringer i den nuværende markedssituation.  

 

Et meget væsentligt element i Strategisk udvikling er, at Ateas aktiver og kompetencer kan 

understøtte den valgte strategi20. Strategiske aktiver i er ikke aktiver i bogføringsmæssig forstand, 

som kan opgøres i en monetær værdi, men derimod en strategisk ressource, som fx et brand navn, 

hvor Atea står stærkere relativt til en konkurrent21. Ateas kompetencer er exceptionelt gode, fx 

procurement (indkøbsfunktion), som er et væsentligt strategisk element for Atea22. Dette afsnit er 

bygget op omkring kapitlet ”Internal analysis” af David Aakers23 

 

Atea er leverandør af IT infrastruktur og system integration i de nordiske samt baltiske lande. Atea 

opererer på BTB markedet samt det offentlige markedet. Atea har ca. 17% markedsandele i 

regionen, og beskæftiger mere en 6500 medarbejdere samlet i de mere end 90 kontorer, hvor 

Atea er repræsenteret. Atea ASA omsatte i 2014 for mere end 24,5 mia. NKR. Målt på omsætning, 

er Sverige det land, hvor Atea har den omsætning med 8,89 mia. NKR, herefter kommer Danmark 

og Norge med næsten ens omsætning på 6,5 mia. NKR. Resten af omsætningen kommer fra 

Finland (1,7 mia. NKR) samt de baltiske lande (700 mio. NKR).  

 

Virksomheden Atea kom for alvor på landkortet i 2006 ved en fusion af de største leverandører af 

IT infrastruktur og systemintegration, i henholdsvis Norge, Danmark, Sverige og Finland. Selve den 

oprindelige virksomhed Atea blev grundlagt i 1968 og blev noteret på den norske børs i Oslo i 

1985.  

 

                                                           
20 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 191 
21 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 7 
22 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 7 
23 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 99 
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Atea koncernen har opnået den størrelse den har i dag dels gennem organisk vækst, men især via 

opkøb og fusioner af selvskaber med kompetencer og forretningsmodeller, som er kompatible 

med Ateas.  

 

2.1.1 Finansiel performance: 

Atea koncernen er et aktieselskab noteret på den Norske børs (Atea ASA). Atea er en del af det 

norske aktie index OSBEX. Atea aktien er i 2015 næsten steget 25% i kursværdi siden årsskiftet 

2014/15, og kurs stigning har været mere end det bagvedlæggende OSBEX index, der i samme 

periode har set en stigning på 12%24.  Største enkelt aktionær er Systemintegration ApS (24,1%), 

som ejes og ledes af danskeren Ib Kunøe, der også besidder posten som bestyrelsesformand i Atea 

ASA. Atea koncernens langsigtede strategier er til dels påvirkeret af investorerne på Børsen, dels af 

en indflydelsesrig storaktionær. Det skal imidlertid bemærkes, at ingen aktionær i Atea ejer aktier 

nok til at have vetoret på generalforsamlingerne, samt at der ikke er forskel på aktiernes 

stemmeandel, idet selskabet kun opererer med en aktietype og ikke med eksempelvis a- og b- 

aktier. Atea gruppen er ikke ejet af en kapitalfond, hvilket er tilfældet med flere af Ateas 

nærmeste konkurrenter, som eksempelvis KMD25 i Danmark og Dustin AB26 i Sverige. 

 

Ateas nuværende finansielle mål er at give et højt afkast til sine aktionærer, og målet er at 70% af 

det årlige generede frie cashflow skal tilbage til aktionærerne i form af dividende. Atea planlægger 

at udbetale et afkast på 6,5 NKR pr aktie i 2015, hvilket er en forrentning af aktionærernes indskud 

på 10%. Denne finansielle strategi har været med til at øge de professionelle investorers interesse 

for Atea aktien, og dermed været med til at få kursen til at stige væsentlig mere end det 

bagvedliggende aktieindex. 

  

                                                           
24 Disse tal er opgjort pr. 20. maj 2015. 
25 Ejes af Advent International 
26 Ejes af Altor 
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Ateas finansielle mål for koncernen 2014: 

1. Organic growth in excess of market growth of 7.7% in constant currency vs. 5.6% est. market 

growth* 

2. Achieve 20%+ market share through organic growth and selective acquisitions expand market 

share to est. 17%. 

3. Growth in profit margin Adj. EBITDA27 % margin grows to 3.9%, up from 3.6% in 2013 

4. Strong cash conversion: Free Cash Flow in line with Net Income. Free cash flow equals 131% of 

Net Income 

5. High annual dividend payout, based on cash flow generation. Cash dividend of NKR 6.50 

proposed to be paid in 2015 (vs. NKR 6.00 in 2014) 

Kilde: http://www.atea.com/Documents/.com/Reports/Atea_Q414_Presentation.pdf 

 

Når et selskab er noteret på børsen, kan man godt sige at aktiekursen, til dels, er et udtryk for den 

tillid markedet har i ens strategi. Atea nuværende finansielle mål kræver, at der hvert år bliver 

genereret en stor positiv pengestrøm fra driften, og at der måske ikke konsolideres så meget til 

evt. fremtidige investeringer.  

 

Nedenstående er Ateas officielle regnskabstal og performance fra 2014, som er seneste 

offentliggjorte regnskabsår. Når en børsnoteret virksomhed melder de finansielle nøgletal ud til 

markedet, ligger meget af fokus på, hvad investorerne på børserne som udgangspunkt ser som 

værende målerpunkte på ”how is business doing” 28, nemlig omsætning, EDITDA (resultat før 

renter, skat og afskrivninger), EBIT (resultat før renter) samt pengestrøm fra driften.  

  

                                                           
27 EBITDA (et selskabs driftsresultat før driftsafskrivninger og goodwillafskrivninger.) 
28 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 101 
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Figur 2. Officielle nøgletal Atea ASA 

 

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 

Omsætning  kr  17.131   kr  20.227   kr  20.930   kr  22.096   kr  24.588  

EBITDA  kr       675   kr       871   kr       822   kr       800   kr       958  

EBIT  kr       474   kr       651   kr       558   kr       355   kr       584  

Pengestrøm  kr       527   kr    1.046   kr       812   kr       874   kr       959  

Alle tal er i norske kr i mio.  

Kilde: ATEA ASA Annual report 2014: s. 3 samt egen tilvirkning på baggrund af Annual report 2014-2011 

Omsætningen i Atea ASA har det seneste år været inde i en positiv udvikling, og det seneste år vist 

stærk vækst med en omsætning i seneste regnskabsår på 24.588 mio. NKR. Selvom de 

makroøkonomiske forhold ikke har været de mest gunstige (se afsnit om ekstern analyse) de 

seneste år, og Atea har opereret i et geografisk marked, der har været ramt af finanskrisen, er det 

lykkes at hæve vækst i omsætningen. Væksten er dels organisk, men også et resultat at Ateas 

beviste opkøbsstrategi. I de seneste 5 år er der opkøbt mere en 20 selskaber29 i Norge, Danmark, 

Sverige, Finland og de baltiske lande. I regnskabsåret 2014 udgjorde omsætningen fra de 4 

opkøbte selvskaber 1.008 mio. NKR. Tages deres omsætning ud af de konsoliderede tal opnåede 

Atea en vækst i omsætningen på 7.7% i forhold til omsætningen i 2013. Væksten i omsætning med 

opkøb er på 11.9%30. 

Atea er i stand til at tjene penge samtidig med deres omsætningen viser vækst. Når man ser på 

EBITDA er det efter en lille dyk i periode 2011-2013 tilbage på vækstsporet og i sammenligning 

med 2013 steg EBITDA med 19,7% til 958 mio. NKR.  

 

EBIT viser også vækst og især sammenlignet med tallene fra 2013, hvor EBIT er steget fra 355 mio. 

NKR til 584 mio. NKR.  

 

Atea har trods sine opkøb fremvist en stor evne til at generere likvider til selskabet. I 2014 

formåede Atea at generere 959 mio. NKR fra driften, og har de seneste 5 år haft en positiv 

                                                           
29 http://www.atea.com/main-menu/About-Atea/History/Mergers--Acquisitions/ 
30 http://www.atea.com/Documents/.com/Reports/Atea_Q414_Presentation.pdf 

http://www.atea.com/main-menu/About-Atea/History/Mergers--Acquisitions/
http://www.atea.com/Documents/.com/Reports/Atea_Q414_Presentation.pdf
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pengestrøm fra driften. Atea nuværende strategi giver en positivt tilvækst til selskabets likvider, og 

ved afslutningen af 2014 havde Atea 582,8 mio. NKR i frie midler stående på bøgerne.  

 

For at analysere tallene for Atea i dybden vil følgende regnskabs analyse tage udgangspunkt i Du 

pont modellen, og analysere på de underlæggende nøgletal for at få et indblik i Ateas 

omkostningsstruktur og rentabilitet i virksomheden31. I følgende afsnit vil jeg kigge på tallene for 

Afkastningsgrad, Overskudsgrad, Egenkapitalens forrentning og Soliditetgrad, der er udregnet på 

bagrund af Atea ASAs officelle årsrapporter i analyse perioden 2010-2014. 

 

Figur 3. Udregnede nøgletal til regnskabsanalyse efter Du Pont metoden. 

 

Udregnede nøgletal 2010 2011 2012 2013 2014 

Afkastningsgrad 7,0% 8,5% 8,3% 7,2% 7,6% 

Egenkapitalens 

forrentning 4,7% 6,0% 5,2% 2,7% 4,0% 

Fremmedkapitalens 

forrentning 2,3% 1,8% 1,9% 1,8% 2,3% 

Overskudsgraden 2,8% 3,2% 2,7% 1,6% 2,4% 

Soliditetsgraden 34,8% 37,9% 38,5% 31,6% 28,1% 

Aktivernes 

omsætningshastighed 1,8 gange 2,0 gange 2,1 gange 2,0 gange 1,9 gange 

Kilde: ATEA ASA Annual report 2014: s. 3 samt egen tilvirkning på baggrund af Annual report 2014-2011 

 

  

2.1.1.1 Afkastningsgrad: 

Afkastningsgraden er et udtryk for forholdet mellem årets resultat af den primære drift (EBITDA) 

og den samlede investerede kapital, også kaldet den samlede aktivmasse32. Afkastningsgraden 

kaldes også på engelsk for Return On Assets (ROA)33 eller EBITDA marginen.  

                                                           
31 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 223 
32 Afkastningsgrad=(Overskud primær drift * 100)/Samlet aktivmasse = ROA 
33 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 100 
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Afkastningsgraden benyttes groft sagt til at vurdere om virksomheden leverer et fornuftigt afkast 

at den investerede kapital, og derfor kan afkastningsgraden sammenlignes med markedsrenten, 

der er en god reference til brug for en vurdering af Ateas afkastmæssige niveau. I denne analyse 

har jeg valgt at sammenligne Ateas afkastningsgrad med den gennemsnitlige rente på en 10 års 

dansk statsobligation. Jeg har valgt en 10 års obligation, da min vurdering skal sammenlignes med, 

hvad der kunne opnås ved en alternativ investering i, hvad man kan definere som et sikkert papir.  

 

I årene 2010-2014 har renten for en dansk 10 års statsobligation været på et gennemsnit på 

1,74%. Gennem perioden har renten været faldende til et niveau ved udgangen af 2014 på 

0,56%34. Ateas afkastningsgrad har i samme periode været gennemsnitlig på 7,7% og i seneste 

regnskabsår var afkastningsgraden på 7%, hvilket er det laveste afkast i analyseperioden. 

Udviklingen i perioden har været svingende, og i det bedste år (2011) havde Atea en 

afkastningsgrad på 8,5%. Samlet set ligger afkastningsgraden noget over markedsrenten, hvis man 

bruger en 10 års statsobligation som udtryk for dette, og Ateas afkastningsgrad vurderes som 

værende stabil og god.  

 

2.1.1.2 Egenkapitalens forrentning: 

Afkastningsgraden udtrykker rentabiliteten af den samlede investerede kapital uden hensyntagen 

til, hvordan denne kapital er fremskaffet. Afkastningsgraden er derfor et udtryk for både 

forrentningen af Ateas egenkapital (dette afsnit) og fremmedkapital (se afsnit om 

fremmedkapitalens forrentning). For at give et bedre indblik i Ateas reelle rentabilitet har jeg 

udregnet tal for Ateas forrentning af egenkapitalen35.  Tallet giver et overblik over rentabiliteten af 

såvel de driftsmæssige, som de finansielle dispositioner Atea har gennemført i analyseperioden. 

Egenkapitalen forrentning har gennem hele perioden været over niveau set i forhold til 

afkastningsgraden og var i 2014 på 4,0%, hvilket er en klar forbedring i forhold til 2013, hvor den 

var 2,7%. 

 

                                                           
 
34 Danmarks statistik- statistikbanken.  
35 Egenkapitalens forrentning=(Resultat før skat * 100) /Egenkapital 
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2.1.1.3 Fremmedkapitalens forrentning: 

For at få et bedre overblik over, hvordan Ateas reelle rentabilitet ser ud, har jeg valgt at udregne 

fremmedkapitalens forrentning. Hvor afkastningsgraden, som beskrevet ovenfor, giver et overblik 

over Ateas samlede rentabilitet, så giver opsplitning i henholdsvis egenkapital og fremmedkapital 

et billede af, hvor Atea tjener sine penge. Gældsmassen er inklusiv hensatte forpligtelser, da jeg 

betragter disse som gældsforpligtelser, hvor forfaldstiden er ukendt.  I hele analyse perioden har 

Atea forrentet fremmedkapitalen lavere end afkastningsgraden (ROA). Fremmedkapitalen har ikke 

de store udsving, som det fremgår af figur 3 og ligger de fleste år omkring 2%, med det største 

afkast i 2014 og 2011 på 2,3%. Når fremmedkapitalens forrentning er lavere end 

afkastningsgraden i hele den undersøgte periode, så kan man sige, at Atea har tjent penge på at 

finansiere sin drift via fremmed kapital. Dette giver god mening, da en stor del af gældsmassen 

består i en hensættelse til aktionærerne, fordi Atea er et aktieselskab. 

 

2.1.1.4 Overskudsgraden: 

Overskudsgraden36 er et udtryk for, hvor god Atea er til at tjene penge. Overskudsgraden er et 

udtryk for hvor stor del af omsætningen, som resterer efter afholdelse af de nødvendige 

driftsudgifter. Hvor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning siger noget om Ateas 

rentabilitet, giver overskudsgraden et indblik i Ateas indtjeningsevne.  

 

Overskudsgraden har været relativt stabil gennem hele analyseperioden, og har ligget på et 

overskudsgrad mellem 1,6% (laveste overskudsgrad i 2013) til 3,2% i 2011 som de ses i Figur 3. I 

regnskabsåret 2014 var overskudsgraden 2,4%, hvilket er en forbedring i forhold til 2013 på 1,6%. 

Som nævnt var overskudsgraden i 2013 den laveste i perioden. De to forhold som kan påvirke 

overskudsgraden er dækningsgraden og udviklingen i de faste omkostninger 

(kapacitetsomkostninger). I året fra 2013 til 2014 var Ateas dækningsbidrag faldet en smule fra 

24,1% til 23,3%. Ateas omkostninger er i samme periode steget en smule. Største udgift post efter 

vareforbrug er løn til medarbejdere, der i perioden 2013-2014 steg en smule til 3.992 mio Nkr. 

Den direkte årsag til den forbedrede overskudsgrad er umiddelbart svær at pege på. Men da både 

                                                           
36 Overskudsgrad /EBIT=(Overskud før finansielle omkostninger * 100)/omsætning 
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dækningsbidrag og omkostningerne er steget en smule, viser analysen af overskudsgraden at Atea 

har formået at øge deres indtjening mere end stigningen i deres faste omkostninger.    

 

2.1.1.5 Soliditetsgraden: 

Sidst men ikke mindst vil jeg analysere soliditeten i Atea, ved at se på Ateas soliditetsgrad37. 

Soliditeten giver mig et indblik forholdet mellem egenkapital og den samlede aktivmasse. 

Nøgletallet viser, hvor stor en del af Ateas aktiver, som kan gå tabt før Ateas kreditorer vil risikere 

at løbe et tab i tilfælde af en likvidation, som fx ved en konkurs.  

 

Soliditetsgraden er gennem analyse perioden meget stabil (omkring 37%), men falder noget i 2013 

og 2014 til henholdsvis 31,6% og 28,1%. Generelt betragtes en virksomheder med en 

soliditetsgrad 28% som værende meget sikre at investerer i, og soliditetsgrader mellem 25% og 

50% betragtes som værende fuldt ud acceptable og viser at Atea er en virksomhed, hvor der for 

kreditorer er en meget lille risiko. Dette er væsentligt i Ateas kreditvurdering og de 

betalingsbetingelser Atea vil blive tilbudt af sine kreditorer. Samtidig viser nøgletallet for Atea, at 

der er optaget gæld, men Atea er ikke overbelånt. Desuden er det væsentligt, at Atea opretholder 

en rimelig soliditet, således at investorer stadig ser Atea som en sikker investering at købe aktier i.  

 

2.1.1.6 Aktivernes omsætningshastighed: 

For at få et overblik over hvordan Atea tilpasser/udnytter sin kapital vil jeg kort gennemgå 

nøgletallet for aktivernes omsætningshastighed38. Nøgletallet viser forholdet er mellem Ateas 

aktivitetsniveau og den kapital, som er indskudt for at skabe denne aktivitet.  

 

Gennem analyseperioden har tallet ligget meget tæt på 2 gange, og seneste regnskabsår viser et 

marginalt fald til 1,9 gang. At der ikke er større udsving giver et fingerpeg om at Ateas 

forretningsmodel er temmelig konstant, og omsætningen på eksempelvis varelageret ikke har 

ændret sig meget de seneste år. Som nævnt tidligere kommer ca. 58% af omsætningen i Atea fra 

Hardware salg, 22% fra salg af software og resten kommer fra deres serviceforretning som 

                                                           
37 Soliditetsgrad=(Egenkapital * 100)/Samlet aktivmasse 
 
38 Aktivernes omsætningshastighed=omsætning/ aktivmasse=Asset turnover 
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eksempelvis konsulenter. Det skal tilføjes at nøgletallet er meget branchespecifikt, og der ses store 

udsving, hvis man eksempelvis ser på detailhandlen sammenlignet med en serviceforretning, der 

ofte vil have lave omsætningshastigheder som eksempelvis Atea.  

   

2.1.2 Sammenfatning økonomiske forhold: 

På baggrund af overstående analyse kan det samlet set konkluderes at Atea har en sund forretning 

i vækst, og at Atea er kommet styrket gennem finanskrisen med rimelige vækstrater det seneste 

år. Atea har de seneste 5 år haft en vækst i omsætningen på over 40%, hvilket må betegnes som 

meget tilfredsstilende. Atea har som nævnt tidligere et ønske om at have en vækst, der er dobbelt 

så høj som markedet. Analyse instituttet IDC39 forudsagde for året 2013 til 2014 følgende vækst i 

det nordiske marked; 8,5% på hardwaremarkedet, 3,4% på software og 3,4% på service 

forretningen. Atea ligger over dette forecast og havde i 2014 en omsætningsvækst på 11%. Ateas 

forretningsmodel giver et stabilt afkast og Atea formår år efter år at genere et stor pengestrøm, 

der som tidligere nævnt, udbetales som udbyttet til deres aktionærer. Ateas ejerstruktur med en 

bestyrelsesformand, der ejer en væsentlig andel af de samlede aktier, ser jeg som en styrke. Dette 

kunne giver bestyrelsesformanden større incitament til at udøve sit hverv bedst muligt, og 

samtidig kan der være kortere vej fra tanke til handling.  

 

Samtidig har Atea den økonomiske likviditet der skal til for at opretholde den opkøbs strategi, der i 

høj grad har været med til at drive væksten i omsætningen. Væksten i omsætningen er ikke sket 

på bekostning af indtjeningen. Som beskrevet i indledningen, har Atea en fornuftig 

afkastningsgrad og har ligeledes formået at give et højere afkast sammenlignet med alternative 

sikre investeringer.  

 

Soliditeten i Atea er fornuftig og synes ikke at være under pres. Atea har optaget flere lån over 

analyseperioden, hvilket vi bl.a. så ved ændringen af soliditetsgraden set i forhold til starten af 

analyseperioden. Faldet i 2013 kan tilskrives den ændrede strategi, hvor Atea vælger at optage et 

                                                           
39 Nordic ICT Spending Forecast Update, 2014. International Data Corporation (IDC) er et globalt markedsanalyse 
institut, med fokus specifikt på IT branchen. Deres analyser koster dog penge er ikke offentlig tilgængelige, samt 
beskyttet af copyright.  
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lån på NKR 1200 mio., til deres likvide beredskab så de kan reagere, hvis muligheden for opkøb 

viser sig. Det vurderes at være en styrke at Atea er så godt rustet økonomisk, som det ses i den 

udvalgte analyseperiode på de seneste 5 regnskabsår.  

 

2.1.2 Performancemål ud over profitabilitet: 

En udfordring i strategisk marketing management er at finde en metode til at udarbejde 

performance indikatorer, udover de finansielle nøgletal, som giver validitet og reliabilitet over tid. 

Når performance mål, ud over finansielle nøgletal, skal findes er det væsentligt at fokus er 

nøgletal, der kan kobles sammen med Ateas strategiske aktiver og kompetencer, og nøgletal der 

understøtter de fundne SCAs og som kan relateres til både den nuværende og fremtidige strategi 

(Se afsnittet ”opsamling TOWS – Strategivalg” vedr. strategi anbefalinger for fremtiden).  

 

Et af de vigtigste strategiske aktiver i en virksomhed er selvfølgelig deres kunder. Men vigtigst af 

alt er loyaliteten af ens kunder40. En optimal metode til at belyse dette område, ville være en 

analyse af de kunder, der vælger af skifte fra ens virksomhed og få klarlagt, hvad årsagen var til 

skiftet og hvilke problemer de frafaldne kunder har oplevet41.  

 

Til at belyse Ateas kunders loyalitet har jeg valgt at tage udgangspunkt i Frederick F. Reichhelds 

artikel ”Net Promoter Score”42. Atea gennemfører hvert år en evaluering af deres Net Promotor 

Score (NPS), på baggrund af spørgeskema sendt til udvalgte kunder i samtlige lande, hvor Atea har 

forretning. Målet for undersøgelsen har været at spørge de respektive landes top 200 kunder, 

målt på omsætning (både private og offentlige).  I Danmark er 608 enkelt personer ansat hos 

kunderne blevet spurgt, og der er modtaget 339 svar, hvilket giver en svarprocent på 56,2%43. Det 

skal bemærkes at flere personer i samme virksomhed kan have deltaget. 203 forskellige 

virksomheder er repræsenteret i den senest tilgængelig undersøgelse44, hvor mere en 79% har 

deltaget. Metode og spørgsmål er de samme år til år, hvilket Atea ser som en mulighed for at 

kunne konkluderer og sammenligne udviklingen i NPS år efter år.  

                                                           
40 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 103 
41 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 104 
42 Reichheld, F. (2003), “The one number you need to grow”, Harvard Business Review, Vol. 81 No. 12, pp. 46-54 
43 Se Bilag 2 
44 Senest tilgængelige tal er på baggrund af undersøgelsen fra 2014.  
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I 2014 havde Atea Danmark en NPS score på 8,5% mod 10,9% året før. Gennemsnit for alle 

landene i Atea gruppen var 9,3%, men med store udsving. Bedste NPS score har Atea i Litauen 

med en NPS på 47,3% og laveste score er i Norge med en NPS på minus 11,7%. Det er dog værd at 

bemærke, at de nordiske lande generelt har en væsentlig lavere NPS score end de baltiske lande45. 

Faldet i NPS for Danmark i 2014 er en fortsættelse af den trend, der har været i tallene siden 2012, 

hvor NPS var på 12,8%. 

 

Figur 4. NPS scoren fordelt mellem de forskellige lande 2014 

 

 

Som altid ved statistiske analyser er der en hvis usikkerhed forbundet med analysen af Atea 

Danmarks NPS score for 2014. Dog er har vi et 95% konfidensinterval (95% CI 4-13)46, hvilket 

betyder at jeg med 95% sikkerhed med den udvalgte population vil opnå en NPS score mellem 4 

og 13.    

 

                                                           
45 Se figur 4 
46 Se bilag 2 for de statistiske udregning af usikkerheden.  
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Dog er der store variationer i NPS scoren for Danmark, hvis vi ser på de enkelte kundegrupper. 

Dårligste NPS findes hos kunderne mellem 100-1000 ansatte og kunderne med mere en 1000 

ansatte, som geografisk hører hjemme på Sjælland. Højeste NPS findes hos de offentlige kunder og 

kunder mellem 100-1000 ansatte vest for Storebælt. Dog er svarprocenten fra respondenterne i 

øst væsentlig lavere, så det er svært at konkludere på NPS scorens variation geografisk.  

 

For at NPS scoren skal give sammenhæng i forhold til at måle graden af loyalitet og 

kundetilfredshed, er det væsentligt at sammenlige relative tal og især hvordan udviklingen har 

været over tid47. Det for nærværende ikke været muligt at fremskaffe NPS tal fra Ateas 

konkurrenter, således at en sammenligning på tværs eller et branche gennemsnit kunne beregnes. 

Ofte betragter virksomhederne detaljerne om deres NPS score som værende af fortrolig og intern 

karakter eller anden metode anvendes som fx European Performance Satisfaction Index (EPSI) 

eller American Customer Satisfaction Index (ACSI)48.   

 

At Atea A/S oplevere et fald i NPS scoren, og samtidig kan se at det er en tendens som er forsat 

siden første måling i 2012, se jeg som en svaghed. Loyalitet og kunde tilfredshed er netop det som 

skal sikre Atea en forsat vækst. Samtidig er et væsentligt element i NPS analysen, hvordan Atea 

kan flytte gruppen med det vurdere sandsynligheden til at anbefale Atea til andre mellem 0-6 og 

7-8.   

 

At Atea A/S i 2014 har en NPS score på 8,5% har jeg i overstående betegnet som en svaghed. 

Omvendt kan det ses af bilag 2 at andelen af respondenter som svarer 8 eller højere, er mere end 

20 % af de samlede respondenter. Det er en styrke at Atea har så mange respondenter, som svarer 

højere end 8, samt at denne andel er relativ konstant. Med andre ord findes der en stor andel af 

Atea gruppens kunder, som gerne vil anbefale Atea til andre. At Atea kan identificere en så stor 

andel, som er tilfredse med Atea, ser jeg som en styrke.  

 

                                                           
47 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s 104 
48 Se fx KMDs årsrapport – kundetilfredshed. http://www.kmd.dk/om--
md/Documents/%C3%85rsrapport.kmd.2014.pdf 

http://www.kmd.dk/om--md/Documents/%C3%85rsrapport.kmd.2014.pdf
http://www.kmd.dk/om--md/Documents/%C3%85rsrapport.kmd.2014.pdf
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At sammenligne på tværs af landegrænser kan give udfordringer, da der kan være kulturelle 

forskelle på hvordan og hvor positivt eller negativt, der vil blive svaret, når en kunde bliver bedt 

om at vurdere, om de vil anbefale Atea til andre på en skala fra et til 10. Typisk ses det i Danmark 

og til dels i Norge og Sverige, at vi svarer mere neutralt og aldrig går til yderligheder som ”0” og 

”10”.  

 

Ud over spørgsmålet om respondenterne vil anbefale Atea til andre, bliver respondenterne bedt 

om at vurdere, og fra en forud defineret liste med 12 områder49, hvor Atea henholdsvis skal 

forbedre sig (spørgsmål til respondenter som svarer fra 0-6 på indgangsspørgsmål) og hvad Atea 

gør bedst (spørgsmål til respondenter som svarer fra 9-10 på indgangsspørgsmål). 

 

I Danmark er de to områder, som får den højeste score i forhold til, hvad kunderne synes, at Atea 

A/S skal forbedre, ”Kvaliteten af servicen” og ”Logistik og Leverance”. De to områder, som 

respondenterne har udvalgt til at være de områder, hvor Atea A/S gør det bedst er henholdsvis 

”Account managers evne til at forstå vores forretning og behov” samt ”bredden og dybden på 

Ateas produkt sortiment”.   

 

Ovenstående afsnit gennemgår, hvad det er Atea kunder i Danmark er utilfredse med, og hvad de 

synes Atea A/S gør godt. At kvaliteten af servicen samt af logistik og leverance ikke lever op til 

kunders forventninger, er noget Atea skal være meget opmærksomme på. Det kan sagtens tænkes 

det kun er en eller måske to touchpunkter/områder kunderne er utilfredse med, og at en stor del 

af kunderne kan konventernes fra ”detractors” til ”promotors”, hvis Atea formår at ændre disse 

områder.   

 

2.1.3. Ateas Værdikæde: 

Som nævnt i afsnittet om finansiel performance, er det lykkes for Atea at have en vækst på mere 

en 40% de seneste 5 år, uden der kan se nogen nedafgående tendens i Ateas evne til at tjene 

penge. Derfor vil jeg forsøge at kigge nærmere på Ateas værdikæde, da denne analyse kan give et 

indblik i nogle at de styrker og svagheder, som skal bruges i den efterfølgende SWOT analyse. Til 

                                                           
49 Se bilag 2for hvilke 12 områder der er udvalgt 
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dette har jeg valgt at tage udgangspunkt i Michael Porters50 værdikæde. Porters værdikæde kigger 

på en virksomhedes primære støtte aktiviteter og de primære aktiviteter. Støtteaktiviteterne er 

dem som er nødvendige for at Atea kan opretholde de primære aktiviteter i virksomheden. Støtte 

aktiviteterne i Atea er fx Virksomhedens infrastruktur og de menneskelige ressourcer. Porters 

værdikæde bliver kritiseret for ikke at egne sig til service firmaer som fx konsulenthuse og 

forsikrings selskaber af bl.a. Chales B. Stabell og Øystein D. Fjeldstad. Deres alternative tilgang er 

the value network51, hvor der kan analyseres på tværs af flere industrier. Dog har jeg valgt Porters 

generiske værdikæde, idet jeg finder, at den bidrager med en række faktorer, som jeg senere kan 

benytte i min SWOT analyse. I nedenstående analyse vil jeg først gennemgå de primære aktiviteter 

og efterfølgende gennemgå støtteaktiviteterne hos Atea for at give en forståelse for deres 

indflydelse på Ateas omkostninger og værdiskabelse. Porters tese er at en virksomhed enten kan 

skabe en fordel i forhold til omkostningerne, der er forbundet med et enkelt led i valuechain (cost 

driver) eller Atea gør tingene i sin value chain anerledes end andre af deres konkurrenter (Drives 

of uniqueness)52. Der tages udgangspunkt i hele Atea koncernens værdikæde, og ikke kun den 

danske, idet jeg mener, at der er mange fælles funktioner på tværs af hele Atea, såsom 

indgående/udgående logistik, der er en styrke for Atea, og som ikke ville komme med i 

betragtningerne, hvis vi valgte at analysere kun den danske del af forretningen.  

  

                                                           
50 Porter, M. (1985): Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance 
51 C. B. Stabell and Ø. D. Fjeldstad: CONFIGURING VALUE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE: ON CHAINS, SHOPS, AND 
NETWORKS. Strategic Management Journal, Vol. 19, 413–437 (1998) 
52 Porter, M. (1985): Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance 
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Figur 5. Porters Værdikæde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Michael Porter: ”Competitive advantage” 1985.  

 

2.1.3.1. Primære aktiviteter: 

2.1.3.1.1 Indgående logistik: 

Ateas indgående logistik styres til dels af et lokalt lande lager/ klargøringscenter og så det store  

fælles lager og klargøringscenter i Växjö, Sverige. Alle lagre er med den seneste teknologi inden for 

håndscannere og andre elektroniske hjælpemidler, som er med til at sikre korrekt varemodtagelse 

og at fragtbreve stemmer overens med det leverede. Atea har ikke bundet kapital i transporten af 

varer til lagrene, og denne funktion er outsourcet. Returnering af varer håndteres også af begge 

logistik centre. Det skulle gerne give ekstra værdi til kunderne, at retursager kan håndteres så 

nemt som muligt, og at der ved hjælp af elektroniske hjælpemidler er procedurer og kontrol at 

retur varer, så korrekte kreditnotaer som eksempel udstedes.  

 

2.1.3.1.2. Produktion/operations: 

Som nævnt i ovenstående afsnit benytter Atea sig af egne klargøringscentre, når mange at deres 
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stor, at der nemt kan håndteres flere computere på en gang, og der opnås economics of scale 
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udpakning og bortskaffelse af emballage.  
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2.1.3.1.3. Udgående logistik: 

Hos Atea Danmark er den indgående og udgående logistik samlet i samme bygning. Fra lageret i 

Danmark håndteres der dagligt mere end 5500 udgående forsendelser. Ved at konsolidere Ateas 

lager og klargørings faciliteter i større enheder opnår Atea en cost driver i economics of scale. 

Omkostningerne ved forsendelse til kunderne forsøges minimeret dels ved volumen kontrakter, 

dels ved daglige auktioner over transport ordrer, når den udgående gods mængde kendes. Der 

afholdes dagligt en auktion, og det firma som kommer med det bedste bud, får dages opgave med 

at klare den udgående transport. Jeg kender ikke til andre virksomheder, som gør det på denne 

måde, så dette må være en proces i værdikæden Atea gør anderledes end konkurrenterne.  

2.1.3.1.4. Marketing og salg: 

På det operationelle niveau styres marketing og salg forskelligt i hvert enkelt land i Atea 

koncernen. På salgssiden har Atea A/S forsøgt at organisere sig, således at deres salgsorganisation 

er tilpasset kundernes ønsker og behov, og at kunderne oplever den størst mulige værdiskabelse i 

forbindelse med kontakten med Atea. På marketingssiden benytter Atea et marketing mix, hvor 

fokus er på pris og promotion. Pris er en meget vigtig parameter for de fleste af Ateas kunder, idet 

IT indkøb fra mange kundes side ses som værende rutine indkøb (MRO Maintenance, Repair og 

Operating surplies)53, men selvfølgelig er der større indkøb, som vil have karakter af projektindkøb 

og dermed kræve mere support fra Ateas side. Tilgangen til markedet er en organisering af salget i 

fire grupper, der hver understøtter sin egen kundegruppe. Til at understøtte MRO indkøbene har 

Atea også en E-shop til at understøtte deres E-commerce. Denne var engang unik, men er 

efterhånden blevet imiteret og forbedret af Ateas konkurrenter54. 

 

”Jeg oplever ofte kunder som har søgt varen på Dustin.dk og derefter sender deres søgning til mig, 

fordi de ikke kan finde det på Ateas webshop”. Hans Henrik Hedegaard, Atea SMB. 

 

Jeg ser det som en svaghed at Ateas webshop ikke er den markedsdominerende, og at Ateas E-

commerce aktiviteter ikke er på niveau med deres konkurrenter. Udfordringen, som jeg ser det, er 

at Atea ikke har valgt at fokusere, men i stedet vil det hele, og derfor tilbyder hele sit enorme 

                                                           
53 Ross Brennan et al. (2013). Business to Business marketing: s. 36 
54 Konklusion på baggrund af Ateas egen interne kundetilfredshedsundersøgelse af E-shoppen  gennemført i 2013.   
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sortiment på E-shoppen. Dette medfører, at der i dag er mere end 500.000 varer på Ateas E-shop, 

men ikke specielt gode søgefunktioner.  

 

På koncern niveau er virksomheden er fokuseret på at facilitere møder med kunder, teknologiske 

leverandører og virksomhedens egne konsulenter, for at drøfte morgendagens teknologi og nye 

mulige løsninger. 

 

“Atea is conscious of the fact that the key to success lies in robust and permanent relationships 

with customers and suppliers. The company therefore focuses on facilitating meetings among 

customers, technology suppliers and the company's own consultants, in order to discuss the 

technology of tomorrow and new possible solutions.” 

Kilde: ATEA ASA ANNUAL REPORT 2014 s. 19.  

 

Atea forsøger at kommunikere til sine kunder gennem flere marketingskanaler. Kommunikationen 

er fokuseret omkring de ting og parametre, som Atea gør andeledes i forhold til sine konkurrenter, 

og hvor det er Atea som samarbejdspartner differentierer sig fra andre på markedet. En vigtig del 

af denne satsning er Ateas magasin ”Atea - Ahead”55. Dette gratis magasin udkommer 4 gange 

årligt, og det promoveres som et magasin for professionelle. Tilgangen er artikler med et 

redaktionelt udseende, der gerne skulle styrke kundernes opfattelse af Atea som en 

værdiskabende samarbejdspartner. Både magasinet og Ateas hjemmeside bruger reference 

historier, til at understøtte sine budskaber. Magasinet ser jeg som værende en måde at 

differentiere sig fra konkurrenterne, hvor reference historierne ses benyttet af flere konkurrenter. 

Atea er også synlig på flere sociale medier som fx Facebook og Link-in, med det formål at skabe 

trafik til bl.a. Ateas E-shop.  Dog tvivler jeg på at der dette initiativ skaber megen trafik, da Atea 

som nævnt i indledningen primært har fokus på BtB markedet, og gerne vil afsætte store 

volumener til den professionelle IT indkøber.    

 

                                                           
55 http://atea.dk/om-atea/ateas-it-magasin-ahead.aspx 
 

http://atea.dk/om-atea/ateas-it-magasin-ahead.aspx
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2.1.3.1.5. Service og eftersalg: 

Atea har stort fokus på service af sine tilbudte produkter. Desuden har Atea deres eget 

kompetence center, hvor kunderne kan købe standardkurser eller virksomhedsspecifikke kurser, 

med henblik på uddannelse i netop de produkter, som virksomheden lige har købt. Et godt 

eksempel herpå kunne være indkøb af et nyt styresystem som fx Windows. For at virksomhederne 

kan opnå de fulde værdiskabende effekter af investeringen, sender de ofte brugere og 

medarbejdere fra den interne IT support på kursus i de nye produkter. Atea her derved mulighed 

for at skabe mere værdi for kunderne og differentiere sig fra konkurrenterne, som ikke kan tilbyde 

samme kursus og kompetence udbyggende faciliteter for deres kunder.  

 

En vigtig parameter for Ateas kunder er at begrænse den tid, hvor der er fejl eller nedbrud på 

deres IT infrastruktur. Atea har et omfattende netværk af servicebiler, som kan nå rundt 

geografisk i de fleste landfaste områder af Danmark. For at sikre deres service teknikkere har de 

korrekte reservedele og at service bilerne er så opdaterede med reservedele som muligt, bliver 

alle service teknikkernes biler fyldt op på deres privat adresse om natten. Dette gøres for at sikre 

så høj geografisk dækning som muligt, når der kun findes et lager i Danmark, der er placeret på 

Sjælland. Denne opfyldning og dækning af Danmark er en måde hvorpå Atea adskiller sig fra sine 

konkurrenter.  

 

2.1.3.2. Støtte aktiviteter/sekundære: 

Støtte aktiviteterne er som nævnt i indledningen de aktiviteter, som skal være til stede for, at de 

primære aktiviteter kan finde sted. 

 

2.1.3.2.1 Indkøb (Procurement):  

Denne funktion er en af de vigtigste for Atea i det marked de befinder sig i. Indkøb skal selvfølgelig 

sørge for både de primære og sekundære støtteaktiviteter og indkøb af fx de væsentligste direkte 

indkøb forbrugsvarer, kontorudstyr og også indirekte indkøb som fx leasing af biler til 

serviceteknikkere og medarbejdere med eksterne roller56. Indkøb har stor indflydelse på det 

sortiment, der er tilgængeligt og arbejder meget sammen med salg og marketing om, hvilke 

produkter som skal købes ind til fx en kampagne. Hele Atea koncernen har en stor 

                                                           
56 Informationsguide, Marketing management 2014-2015. Academic Books: s. 178-180 
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indkøbsvolumen, da der indkøbes samlet til hele gruppen. En væsentlig del af økonomien i salget 

af IT hardware er gennem de såkaldte ”Kick-Back” aftaler med de forskellige IT producenter. Kick-

Back aftaler er en rabat, der udløses i form af en kreditnota, når Atea har solgt over et vist antal af 

produkter fra én producent. Ofte er dette en trappe ordningen så rabatsatsen bliver højere jo 

mere, der sælges. Kick Back kan give op til flere % i ekstra rabat. Derfor er det væsentligt, at 

indkøb dels er god partner til at forhandle kick back aftalerne på plads, og dels at der fra centralt 

hold i koncernen koordineres, hvad der skal købes ind, så gældende rabatstrukturer udnyttes 

optimalt. Det er en cost driver for Atea, at indkøb kan få bedre rabatter og dermed en højere 

dækningsbidrag. Som en del af den primære aktivitet indkøbs opgave, er også opkøb af andre 

virksomheder, der med deres strategiske aktiver og kompetencer passer ind i Ateas overordnede 

strategi. En central funktion i Atea på tværs af landene, er afdelingen for opkøb og fusion, Merger 

& Acquisition. Denne afdeling giver værdi idet deres opgave primært er at sikre at muligheder i 

markedet bliver opsøgt, og at Atea får de rigtige virksomheder i deres pipeline når muligheden er 

til stede.   

 

2.1.3.2.2 Produkt og teknologiudvikling: 

Porters definition af produkt og teknologi udvikling er meget bred, da Porter mener, at teknologi 

benyttes i enhver aktivitet i værdikæden57. For Atea har jeg valgt at se på de teknologier, som er 

med til at sikre værdi for kunderne. Jeg vil se på, hvordan Atea bruger teknologien til at sikre 

kvalitet i deres leverancer og så høj produktivitet som muligt.  

 

Et eksempel på dette er, at Atea er certificeret efter DS/EN ISO 9001. Dette er en 

kvalitetsstyringsstandard, som opstiller klare definitioner af processer, værdier, løbende 

overvågning af kvalitetsledelse og effektiv styring af disse, samt et framework til en struktureret 

kundedialog58. Standarden er med til at sikre at kvaliteten sikres gennem hele Ateas organisation, 

både i produktforretningen og service forretningen. Atea er desuden certificeret efter gældende 

internationale standarder for data og informationssikkerhed, som ISO 27001. Dette giver kunderne 

en værdi, at Atea lever op til branchen højeste sikkerhedsstandarder, og at kunderne ikke behøver 

at undersøge, hvilke parametre Atea ikke lever op til i en evt. udbudsrunde.  

                                                           
57 Informationsguide, Marketing management 2014-2015. Academic Books: s. 178 
58 http://www.ds.dk/da/raadgivning/kvalitetsledelse/ 
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Atea forsøger at bruge de nyeste metoder inden for Big Data, og Business Intelligence (BI) til at 

understøtte deres forretningsgange. Atea er brugt som referencekunde af IBM til deres BI værktøj 

”Cognos”59, der næsten uden forsinkelser kan kortlægge, hvordan udviklingen er i Atea 

økonomisk, og samtidig gør Atea i stand til at korrelere store datasæt, men hvor output sker med 

det samme. Dette gør Atea i stand til at reagere hurtigere og gennemførerelativt avancerede 

analyser af deres forretning med større præcision og opnå resultater hurtigere end deres 

konkurrenter i samme branche.  

 

Atea har aktivt valgt 10 strategiske partenere60, som man ønsker et aktivt, gensidigt samarbejde 

med. De strategiske partnere findes både på hardware siden som eksempelvis HP, Lenovo, EMC 

samt på software siden med firmaer som fx Microsoft. Samarbejdet med de strategiske partnere 

sker på kundesiden, men også på teknologisiden, hvor Atea via sine tætte relationer med sine 

strategiske partnere har adgang til en utrolig stor viden, og samtidig kan understøtter sine kunders 

nye projekter ved at indgå et joint venture med de udvalgte partnere. Atea forsøger derved at 

differentiere sig fra konkurrenter ved at tilbyde sine kunder adgang til den nyeste teknologi via 

deres samarbejde med markedsledende strategiske partnere. Det giver værdi til kunderne, at der 

kan trækkes på viden og kompetencer, ikke bare fra Ateas og det geografiske område, som firmaet 

opererer indenfor, men næsten fra hele verden, da alle de strategiske partnere er globale 

markedsledere. Dette skulle betyde, at Ateas kunder kan omsætte investeringen i IT og IT 

infrastruktur til forretningsmæssige mål.  

 

2.1.3.2.3. Menneskelige ressourcer: 

Mange af Ateas processer i deres værdikæde er bygget op omkring de menneskelige ressourcer i 

Atea. Som nævnt i ovenstående afsnit, har Atea et solidt partnernetværk bestående af 10 førende 

globale partnere indenfor forskellige områder af Ateas produktportefølje. Partnerskaber er 

gensidige og udover at være strategisk partner, kan Atea som leverandør rates forskelligt af sine 

samarbejdspartnere, fx sølv, guld eller platin partner. Niveauet af partnerskabet er til dels styret af 

                                                           
59 ftp://public.dhe.ibm.com/software/uk/itsolutions/businessconnect2013/dk_pdf/Cognos_presentation_08-10-
2013_ver_2.pdf 
60 Atea ASA annual report 2014: s. 12  
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omsætningen af deres produkter, dels hvor mange medarbejdere, som er ansat i Atea med de 

rette produktcertificeringer.  

 

”People are at the core of Atea” (Steinar Søsteby, CEO Atea ASA)61 

 

Atea har haft udfordringer med en høj personaleomsætning. I IT branchen er der tradition for en 

relativt høj personaleomsætning (13,5%)62. Hos Atea ligger personaleomsætningen over 20%63, 

hvilket er endnu højere end branche niveauet. Udover at det kan være forbundet med 

udfordringer at finde medarbejdere med de rette kompetencer til erstatning for dem, som har 

forladt Atea, er det også forbundet med store økonomiske udgifter, hver gang der skal skiftes 

medarbejdere. Atea har siden 2014 forsøgt at imødegå denne udvikling med initiativet ”The Place 

to be (TP2B)”. Ateas vision har i mange år været ”The Place to Be – For kunder, partnere og 

medarbejdere”. Under forkortelse TB2B, blev der i Atea Danmark igangsat et projekt med fokus på 

nedbringelse af personaleomsætningen. HR blev løftet op som en del af direktionen ved 

ansættelse at en ” Human Capital Strategic Officer” i 201464.  At Atea har en høj 

personaleomsætning ser jeg som værende en svaghed, dette medfører dels en stor omkostning, 

dels et tab af kompetencer og viden om interne processor og kultur.  

 

I Atea håndteres de menneskelige ressourcer lokalt i hvert enkelt geografisk område. I Atea 

Danmark varetages af stabsfunktionen af ”people and culture”. Ud over at have fokus på initiativet 

TB2B, er det People and Culture, der står for nyansættelser og udvikling af Ateas medarbejdere. Et 

vigtigt KPI65 for Atea i denne sammenhæng er deres placering på listen over attraktive IT 

arbejdsplaser i Danmark, når IT studerende skal vælge en arbejdsplads. Atea ligger ikke særligt 

højt på listen, som toppes af internationale selskaber som Google (nr. 1) og Microsoft (nr. 2). Atea 

er dog en af årets højdespringere i 2015 med en placering som nr. 30, mod en placering i 2013 

som nr. 4266.   

                                                           
61 Atea ASA annual report 2014: s. 13 
62 Personaleomsætning, personalestatistik 2010: s. 4. Udgivet af Dansk Arbejdsgiverforening. 
63 Tal gældende for Atea, Danmark. Intern analyse, people and culture.  
64 http://www.computerworld.dk/art/231774/omstrukturering-derfor-rydder-atea-bossen-op-i-butikken 
65 Key performer indicatror 
66 http://universumglobal.com/rankings/denmark/student/2015/it/ 
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Det er ikke unikt at have denne form for HR afdeling. Der hvor Atea differentierer sig fra 

konkurrenterne og tilfører værdi er, at HR er løftet op på direktions niveau, og at HR ses som et 

strategisk vigtigt redskab i processen med at nå sine vækst mål.  

 

2.1.3.2.4. Virksomhedens infrastruktur.  

Atea er geografisk delt mellem de 4 nordiske lande samt de baltiske stater. Hovedkvarteret er 

placeret i Oslo. Som nævnt i indledningen har hvert enkelt land meget selvbestemmelse, men flere 

ressourcer deles såsom et fælles logistik og klargøringscenter samt debitor/kreditor bogholderi og 

procurement i Riga.  Empowerment er en del af Ateas DNA.  

 

“There’s no perfect model, but we believe—and I believe as CEO—that in the end, we get more out 

of everything—from people to capital, from decisions to processes —when we trust people who are 

close to the action to exercise dynamic decision-making skills in their work.” Steiner Søsteby – CEO 

Atea ASA67.  

 

At Atea har valgt at de geografiske segmenter har så meget selvbestemmelse, vil jeg vurdere til at 

give værdi til Ateas kunder. Mange af kundernes beslutninger er meget decentraliserede, så evnen 

til at kunne tage de korrekte beslutninger lokalt, er med til at understøtte Ateas nuværende vækst 

strategi.  

 

At Atea har valgt nearshoring68 af flere at deres fælles stabsfunktioner er en måde at differentiere 

sig for konkurrenterne. Flere af Ateas konkurrenter har fx valgt at have et fælles kreditor/debitor 

bogholderi offshore i lande som eksempelvis Indien. Det er svært at give en objektiv vurdering af, 

hvilke af de to alternativer til lønmæssig billigere løsninger, som er den bedste, men min vurdering 

er at nearshoring kulturelt giver færre udfordringer end, hvis Atea havde valgt en mere traditionel 

infrastruktur som mange af de Amerikanske, multinationale selskaber. De baltiske landes mindset 

er trods alt mere lig den måde vi tænker og udfører vort arbejder på i de nordiske lande.      

                                                           
67 ATEA ASA Annual report 2014: s. 13 
68 Afledt af ”offshoreing”. Betyder at flytte støtteaktiviteter til et land i nærheden af hvor virksomheden er aktiv, 
således at den økonomiske gevinst suppleres med andre fordele som fx samme tidszone.  
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2.2. Styrker og svagheder: 
Dette afsnit er en opsummering på den interne analyse, og vil på baggrund af analysen af dels de 

finansielle og ikke finansielle performancemål, identificere de interne styrker og svagheder, der er 

identificeret hos Atea A/S.  

 

 

Styrker: 

Atea har gennem de sidste 5 år vist stor vækst på omsætningen, samtidig med deres nuværende 

forretningsmodel gør dem i stand til at genere en positiv pengestrøm fra driften. Atea har et 

fornuftigt fundament til at bygge deres nuværende succes videre på. Finanskrisens eftervirkninger 

har Atea klaret fornuftigt, og Ateas mål om en vækst dobbelt den forudsagte på markedet er 

blevet opfyldt. Samtidig har Atea øget sine markedsandele. Atea har en finansiel styrke, der giver 

dem en større handlefrihed, hvis mulighederne for opkøb viser sig. Atea er et aktie selskab, der er 

noteret på børsen i Oslo. Der er ingen, som har aktiemajoritet, men dog er ejeren af 22% af Ateas 

aktier bestyrelsesformand i selskabet, hvilket kan være med til at gøre beslutningsprocesserne 

kortere.  

 

Ateas produktsortiment er både bredt og dybt. Som udgangspunkt har Atea taget et aktivt valg 

ved at samarbejde tæt med 10 strategiske partnere, både om produktudvikling og innovation, 

samt samarbejde ud mod kunderen.  
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Ateas størrelse giver, ud over en finansiel styrke, også mulighed for at have nogle fysiske rammer 

og en infrastruktur der giver stordrifts fordele gennem hele Portes værdikæde. Fokus for Atea er 

kontinuerligt at nedbringe omkostningerne, og hermed skabe værdi til sine kunder gennem 

billigere produkter.  

 

Svagheder: 

Kundeloyaliteten i Atea er faldende. Dette kan være en indikation på at Atea ikke opfylder 

kundernes behov og ikke lever op til de krav kunderne stiller til en leverandør af IT infrastruktur. 

Trods igangsætning af flere forskellige initiativer er udvikling ikke vendt, og den manglende 

kundeloyalitet kan have en indvirkning på Ateas vækst muligheder i fremtiden.  

 

E-shoppen hos Atea er ikke markedsledende og Ateas E-commerce aktiviteter understøtter ikke 

ønsket om at være ”the place to be”. Hvis ikke Atea ændrer deres tilgang til E-commerce, kan 

dette forhindre Atea i at bibeholde deres markedsdominerende position, målt på markedsandele.  

 

Atea er ikke markedsledende på cloud. Denne svaghed kan være hæmmende for Ateas 

muligheder for i fremtiden at kunne have vækst på dette produktområde, hvis ikke de er first 

movers, og kunderne har tilliden til Atea kan levere.  

 

En stor del af Ateas indtjening kommer fra deres serviceforretning og fra salg af konsulentbistand. 

Den relativt høje personaleomsætning set i forhold til andre i branchen, kan på sigt påvirke Atea i 

en negativ retning, da både service og især konsulentforretningen kræver særlige kompetencer, 

der ofte er omkostningstunge og ikke de nemmeste stillinger få rekrutteret medarbejdere til.  

 

 

2.3. Ekstern analyse: 

2.3.1. PESTLE: 

Til at belyse de faktorer og trends der omgiver Ateas aftager marked for Cloud anvendes PESTLE 

modellen. Ifølge denne er omverdenen omgivet af 6 faktorer; Politiske, Økonomiske (Economic), 

Sociokulturelle, Teknologiske, Juridiske (Legal), samt Miljøforhold (Environmental aspects).  
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Fokus i dette afsnit vil være de faktorer som påvirker og har afgørende betydning for Ateas 

strategiske muligheder ved afsætning af Cloudprodukter, men som Atea ikke har de store 

muligheder at påvirke. Formålet med PESTLE er desuden at identificere de 2-3 vigtigste trends (Key 

Trends) der kan benyttes i afsnittet ”TOWS Matrix” til senarie analyseplanlægning.  

Figur 6. Grafisk oversigt over PESTLE modellen 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af ”Informationsguiden, Marketing Management” 2014-15. s. 96 

2.3.1.1. Politiske faktorer: 

I Danmark er de politiske forhold styret af Folketinget, regeringen og EU. Disse forhold kan påvirke 

virksomhedernes muligheder og aktiviteter, og hermed en potentiel indflydelse på 

virksomhedernes strategi og drift.  

Folketinget set muligheder ved cloud, både for at opnå betydelige besparelser i den offentlige 

sektor, men også opnåelse af de klima gevinster, der er gennemgået i afsnittet omkring hvad cloud 

er.  

Folketingen har været så langt i processen omkring cloud at der i 2011 blev fremsat et lovforslag 

der skulle pålægge regeringen af fremme brugen af cloud, således at de offentlige organisationer i 
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mindre grad skulle have egne servere og systemer, og i langt højere grad leje sig ind i store fælles 

infrastrukturer69.  

Forslaget blev dog forkastet.  

Selvom forslaget blev forkastet, tilkendegav den daværende, Videnskabsminister at regeringen 

ville nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, hvis formål var at gennemgå tilpasninger af 

gældende lovgivning (fx Persondataloven) on andre relevante lovgivninger, der vanskeliggjorde 

brugen cloud. Udvalget arbejde resulterede i en notat fra Digitaliseringsstyrelsen ”Notat om love 

og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af Cloud Computing”.70  

Konklusionen i notatet var at der findes love og regler som kan gøre det vanskeligt at anvende 

cloud, og arbejdsgruppens overvejelser har da også medført vedtagelse at en ændring af 

Persondataloven. (Se mere i afsnittet ”Juridiske faktorer”) 

På EU plan arbejders der også med at fremme brugen af cloud. EU arbejder på at få harmoniseret 

de mange forskellige artede nationale juridiske rammer, og få ensrettet den jungle af standarder, 

som på den ene side skaber forvirring, på den anden side skaber en manglende datasikkerhed71.   

Det politiske fokus, både på nationalt plan, men også på Europæisk plan giver store muligheder i 

markedet.  

2.3.1.2 Økonomiske faktorer: 

De makro-økonomiske faktorers udvikling er ofte en afledt effekt af de politiske og 

lovgivningsmæssige forhold som gør sig gældende på markedet.   

Danmark er ikke nogen økonomisk supermagt, og er meget afhængig af hvordan de økonomiske 

forhold udvikler sig i omverdenen omkring os.  Historisk er dansk økonomi mere og mere blevet 

sammenflettet med den globale økonomi. Dette ses ved at dansk udenrigshandel udgør en 

stigende andel af den samlede danske økonomi. Tilbage i 1970 var eksporten af varer og tjenester 

28 pct. af BNP mod en andel på 50 pct. i 201072.    Nationalregnskabets hovedstørrelser indikerer, 

                                                           
69 Forslag B 83: Forslag til folketingsbeslutning om en national plan for cloud computing i den offentlige sektor. 
70 http://www.digst.dk/~/media/Files/Arkitektur-og-standarder/Cloud-computing/Notat-om-love-og-regler-der-
vanskeliggoer-cloud-computing.pdf  
71 EUU, KOM 2012: Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa.  
72 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/udenrigshandel.aspx# 
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at Dansk økonomi er i bedring efter flere år med negativ vækst i BNP og svag recession i kølvandet 

på den globale finanskrise, der for alvor to fart i 200973. 

 

Økonomisk vækst: 

Den økonomiske vækst i Danmark er så småt ved at komme i gang, efter finanskrisen, og 

prognoserne for 2015, peger på en vækst på over 2%74. Finanskrisen ramte Danmark hårdt, med 

fald i BNP under krisen på næsten 7%, hvis man ser på årsskiftet 2007/2008 og hen mod 2009.  

Før finanskrisen havde Danmark det man betegner som højkonjunktur, med årlige økonomiske 

vækst i BNP på over 3%.  

Dog peger flere og flere økonomiske eksperter på at der er udsigt til ar der er ved at komme gang i 

den økonomiske vækst. I 2013 lå den økonomiske vækst (målt som realvækst i %) på 0,4 % og i 

2014 havde Danmark en vækst på 1,4 % med forventninger til 2015 på 2,1%.  

Dog er tallene for 2015 et prognosetal, og disse er altid hæftet med en vis usikkerhed. For slår 

stemningsskiftet for alvor igennem i forbrugs og investeringslysten, kan der komme mere gang i 

dansk økonomi med vækstrater som var tilfældet før finanskrisen i 2008. Omvendt kan en 

opbremsning i det offentlige forbrug, påvirke væksten i negativ retning. Arbejdsbevægelsens 

Erhvervsråd arbejder med to forskellige vækst senarier for Dansk økonomi i 2015, med en forskel i 

det mest negative kontra det mest positive på mere end 1,5 % point75. 

Beskæftigelsen: 

Beskæftigelsen i Danmark ligger umiddelbart på et rimeligt niveau sammenlignet med tal fra 

resten af EU. Sammenligner vi med tidligere tideres ledighedsprocenter er beskæftigelse i 

Danmark høj, og det forventes i 2015 at ledighedsprocenten falder yderligere og seneste tal fra 

                                                           
73 http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18953 
74 http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae-prognose_krisen-synger-paa-sidste-vers-
fremgang-paa-vej-i-dansk-okonomi.pdf 
 
75 http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae-prognose_krisen-synger-paa-sidste-vers-
fremgang-paa-vej-i-dansk-okonomi.pdf 

http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae-prognose_krisen-synger-paa-sidste-vers-fremgang-paa-vej-i-dansk-okonomi.pdf
http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae-prognose_krisen-synger-paa-sidste-vers-fremgang-paa-vej-i-dansk-okonomi.pdf
http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae-prognose_krisen-synger-paa-sidste-vers-fremgang-paa-vej-i-dansk-okonomi.pdf
http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae-prognose_krisen-synger-paa-sidste-vers-fremgang-paa-vej-i-dansk-okonomi.pdf
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marts 2015 viser en bruttoledighed på 4,8%76 Ledigheden faldt endnu en gang fra februar til marts 

2015 og de svage fald i bruttoledigheden fandt sket i samtlige landsdele.  

At vi efterhånden ser et vedvarende fald i bruttoledigheden, og samtidig oplever de laveste 

talsiden 2009, hvor finanskrisen toppede, kunne være ses som en mulighed, eftersom flere og 

flere virksomheder er begyndt at ansætte igen.   

Forbrugerpriser: 

Forbrugerprisindekset forsætter med at vise årlige stigninger (Inflation) under 1 %. I tiden efter 

finanskrisen oplevede Danmark årlige ændringer i forbrugerprisindekset som før finanskrisen. I 

2013 var den årlige stigning på 0,8%, i 2014 0,6 %, men prognoserne forudser en årlig stigning i 

2015 på 1,7%. Til sammenligning have Danmark i 2008 en årligt ændring i forbrugerprisindekset på 

3,4%.  

 

At forbrugerpris indekset ikke er højere, kan medføre at flere udsætter deres forbrug, i det 

varerne jo ikke stiger i pris ved at vente. Dette kan skabe en negativ spiral, som kan ses som 

værende en trussel.    

Konjunkturforventninger for industrien: 

Forventningerne til Dansk industri er fortsat styrket og noget over niveau da finanskrisen 

toppende i 2008. Dog er konjekturforventnignerne ikke positive, som det fx har været det i 

perioden 2010-2014. Produktionsforventningerne er forsat høje, men det trækker meget ned at 

mange mener deres færdigvare lager er for store, hvilket trækker indikatoren i negativ retning77. 

Denne usikkerhed, og fortsatte negative forventninger for industrien skal ses som en trussel.  

 

  

                                                           
76 http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18774 
 
77 http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18790 

http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18774
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18790
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Betalingsbalance: 

Danmark havde ved udgangen er 2013 et enormt overskud på betalingsbalancens løbende poster 

på kr. 134,7 mia, Dog skal det bemærkes at Danmark også havde overskud på betalingsbalancen 

løbende poster i da finanskrisen var på sit højeste i 2008-2009 (henholdsvis 48 og 56 mia. kr.) 

Omvendt at konjukturforventningerne for industrien er negative, er der qva betalingsbalancens 

overskud forudsætninger for en forsat fremgang for dansk økonomi. Dette er en mulighed, at der 

blæser milde vinde over dansk økonomi.  

 

Forbrugertillid: 

Forbrugertilliden forsætter med at vise stigende tendenser. Forbrugertillidsindikatoren (samlet 

score baseret på de spørgsmål Danmarks Statistik stiller forbrugerne, i forbindelse med deres 

forventninger til fremtiden) sammenlangt ligger på det højeste niveau siden 2007. Dog er det værd 

at bemærke at spørgsmålet vedr. ”om familierne i de kommende 12 måneder vil forbruge større 

forbrugsgoder end for 12 måneder siden” stadig er negativ78. Men overordnet viser 

forbrugertillidsindikatoren en positiv score, og dette skal ses som i mulighed, i det positive 

forbruger alt andet lige må forventes at forbruge mere.  

 

2.3.1.3 Sociokulturelle faktorer: 

Danskerne er det folkefærd sammen med de nordiske lande som er bruger internettet mest. 

Trenden i Danmark er at mere og mere bliver tilbudt digitalt og det ses at mere og mere bliver 

tilgængeligt ved hjælp at internettet. 91% af alle danske virksomheder har en hjemmeside, og selv 

om andelen af danske virksomheder som har en hjemmeside er relativ konstant, bliver 

hjemmesiderne mere og mere komplicerede og der tilbydes flere og flere faciliteter på 

hjemmesiderne. På de professionelle og forbruger markeder bliver internettet brugt til at handle 

på. De fleste firmaer ikke bare i Danmark med det meste af verden bruger internettet til at have E-

handels protaler. E-handelsportaler ser mange store vækst potentialer i. Mange testmiljøer til e-

                                                           
78 http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=18771 
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handels protaler køres i cloud miljøer, men færdige E-portaler stiller store krav til IT-infrasturktuen 

for at give så godt en bruger oplevelse som muligt.  

 

Brugerne er på nettet og på de sociale medier konstant, og brugerne tilgår ikke internettet kun via 

en computer. En hver dansker har i dag en smart phone eller tablet (devices). Til disse devices 

bliver der hele tiden fra danske firmaer udviklet Apps79. For at apps virker kræver det 

serverkapacitet, og her rammer cloudcomputing markedet helt rigtig. Samtidig er mere er stort set 

samtlige danske virksomheder på internettet. Kunderne eftersørger stabile og driftsikre løsninger 

med høj oppe tid. Trenden med ”Internet of everything” (IoT)80, hvor der bliver udbudt flere og 

flere produkter og tjenester som skal have adgang til nettet og have en mulighed for at gemme 

data. Big data er en trend mange virksomheder i Danmark gør brug af. Big data kræver maget 

fyssisk lagerplads, typisk på computerdiske med høj kapacitet. 

 

Denne øgede digitalisering er med at på påvirke efterspørgslen i positiv retning, og skal derfor ses 

som en mulighed.   

 

2.3.1.4. Teknologiske faktorer: 

98% af alle danske virksomheder med mindst 10 ansatte har adgang til internettet. Dette niveau 

har i en årrække været relativt stabilt. Mens der er sket en mætning i virksomhedernes internet 

adgang for flere år siden, sker der en stor vækst i adgangen til internettet gennem mobilen devices 

og tablets. Indførelsen af 4G LTE standarden81 i Danmark har medført at mobile brugere nu kan 

tilgå internettet med hastigheder som gør brugen af Cloud mulig, og på med samme bruger 

oplevelse og hvis tjenesten blev tilgået via en højhastigheds fiberforbindelse.  

Udfordringen for visse danske virksomheder er adgangen til en symmetriske (typisk en 

fibernetforbindelse hvor op og download hastigheder er den samme) adgange til internettet. Jo 

                                                           
79 Computerprogram designet til at køre på en smart phone eller tablet. 
80 IoT er et netværk af sammenbunde enheder der alle har adgang til internettet. Der er ingen grænser for hvad der 
kan tænkes at i fremtiden kan komme til at kommunikerer med hinanden.  
81 Afløseren til 3G nettet på mobilnetværket. 4G tilbyder en væsentlig højere hastighed end 3G netværket.   
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større virksomhederne er jo hurtige adgang har de til internettet (81 % af alle virksomheder med 

mere end 100 ansatte har  en forbindelse hurtige end 30Mbit/sekundet82). Jo hurtige 

virksomhederne kan tilgå nettet og jo hurtige de kan flytte data fra A til B, jo større muligheder vil 

der være for at kunne afsætte cloud. Hastighed på internettet er helt afgørende for clous succes. 

Udbredelsen af hurtige internet forbindelser ser jeg som værende en mulighed på markedet.  

 

De teknologiske faktorer er nok dem som formår påvirker efterspørgslen efter Clould mest. 

Samtidig kan nye opfindelser og helt nye teknologier både påvirke i positiv og negativ grad. For få 

år siden mente mange af de anerkendte analyseinstitutter inden for IT branchen, at flere at server 

storage markedet ville være i negativ vækst og helt bliver substieret af cloud teknologien. Dette 

har vist sig ikke at være tilfældet, da mange virksomheder er meget forsigtige med at lægge al 

data, produktbeskrivelser og patenter på en cloud, man ikke ved hvor befinder sig fysisk, og ikke 

hvem hvad som har adgang til data. Denne manglende tillid i markedet og produktet ser jeg som 

en trussel.  

 

2.3.1.5. Juridiske faktorer: 

Bogføringsloven. 

Bogføringsloven har tidligere været en af vigtigste politiske faktorer, der var med til at begrænse 

udbyddere af cloud, hvis ikke de havde et data center i Danmark. Jf. bogføringsloven skal alt 

elektronisk regnskabs materiale som udgangspunkt opbevares permanent i Norden, eller det land 

for hvor dokumentet hører hjemme83. Det vil sige det tidligere ikke var tilladt at benytte 

udenlandske datacentre til at tage back up af eksempelvis virksomhedens elektroniske 

regnsskabsdata. Dog kunne der de tidligere gældende regler på området søges om dispensation 

via Erhvervsstyrelsen. I praksis har styrelsen været meget restriktiv med at meddele 

dispensationer. Da de daværende regler ikke var helt up to date med hvad der kan lade sig gøre 

                                                           
82 Til sammenligning har de fleste private husholdninger en asymmetrisk 20 download/2 upload forbindelse 
83 http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2015/Februar/Krav-om-dispensation-til-opbevaring-af-elektronisk-
regnskabsmateriale-i-udlandet-afskaffes 

 

http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2015/Februar/Krav-om-dispensation-til-opbevaring-af-elektronisk-regnskabsmateriale-i-udlandet-afskaffes
http://www.horten.dk/Nyhedsliste/2015/Februar/Krav-om-dispensation-til-opbevaring-af-elektronisk-regnskabsmateriale-i-udlandet-afskaffes
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teknisk og især hvordan produkterne inden elektronisk bogføring og elektronisk backup ar baseret 

sig på en cloud løsning, ankede de fleste virksomheder deres afslag til Erhvervsankenævnet, 

hvorefter dispensationen blev givet. Så i praksis var bogføringslovens daværende ordlyd en 

bureaukratisk og fordyrende lov.  

 

Folketinget har som nævnt tidligere, haft fokus på hvilke love i Dansk lovgivning som stod i vejen 

eller gjorde tingene unødigt bureaukratiske når virksomheder ville drage fordel at den øgede 

digitalisering. Derfor vedtog Folketinget den 22. januar 201584 en lov som i praksis åbner op for 

brug af cloud tjenester til både via cloud baserede bogføringsprogrammer og ved brugen af cloud 

tjester til backup. Bogføringsloven er gennem denne mordanisering på et niveau som matcher de 

krav og muligheder de danske virksomheder har i dagens digitaliserede verden.  

Ensretningen af lovgivning og ændringerne i bogføringsloven kan ses som en trussel for en 

udbyder på det danske markedet, da konkurrencen kan blive større end tidligere fra store 

internationale spillere. 

 

Persondataloven 

Mange virksomheder behandler rutinemæssigt persondata som en del af den daglige drift. Typisk 

når de beskæftiger sig med oplysninger om deres kunder eller medarbejdere. Persondata loven i 

forbindelse med Cloud er derfor relevant da den beskæftiger sig med krav til datasikkerhed og 

grænser for hvor data opbevares. Persondataloven stiller således krav om at persondata ikke må 

forlade EU/EØS landene85.  

Ved brug af de internationale udbydere af cloud som fx Microsoft eller Amazon vil ovenstående 

krav i persondataloven være svære at overholde, da store internationale udbydere ofte har 

datacenter udenfor EU/EØS landene.  

                                                           

84 http://www.ft.dk/aktuelt/kalender/vis.aspx?itemid={83af5296-28e2-4fbd-825d-64c52d8a1034} 

85 http://www.horten.dk/~/media/Corporate%20Newsletter/022011/cloud-computing-ikke-alt-kan-flyve-frit-i-skyen-

mads-nygaard-madsen-og-jonas-stig-kmp-hansen.pdf 
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Derudover stiller persondataloven krav til en skriftelig aftale mellem kunder (her virksomhederne) 

og cloudleverandøren. Via denne indgåede aftale skal det bl. a. fremgå at ”databehandleren alene 

handler efter instruks fra den dataansvarlige og den dataansvarlige skal føre et tilsyn hermed” 86 . 

I praksis bliver dette ikke overholdt, da de fleste kontakter med cloud udbydere er standard 

kontrakter, som alene reguleres af et sæt standard vilkår. Det skal bemærkes at for offentlige 

myndigheder gælder særlig stramme begrænsninger, som må siges at være en stor fordel for en 

Dansk eller EU baseret udbyder af cloud tjenester. Hvis Persondatalovens ordlyd skal følges til 

punkt og prikke, kan dette afholde store internationale udbydere fra det meget attraktive danske 

offentlige markedet for cloud. Dette er en mulighed for danske udbydere. 

 

 

2.3.1.6. Miljømæssige forhold: 

Datacentrer bruger som tidligere nævnt meget strøm for at kunne levere de ydelser der kræves. 

En undersøgelse, gennemført at Greenpeace påpeger at 2%87 af klodes samlede globale emission 

stammer fra drift af datacentre.  

 

I Danmark betaler virksomhederne en afgift baseret på hvor meget CO2 de udleder. CO2 afgiften 

betales ofte af virksomhederne direkte til deres energileverandør. CO2 afgiften blev indført i 1993 

som et middel til at reducere både private og virksomheders udledning af CO2, og dermed påvirke 

miljøet i mindre omfang. CO2 afgiften er ikke harmoniseret i EU, hvilket vil sige at nogle lande har 

en anderledes afgift, andre slet ingen. Da denne afgift ofte benyttes som en parametre i 

forhandlingerne om Finansloven, kan en ændring af denne, som vil medfører større 

energiudgifter, ses som en trussel.   

 

                                                           
86 Persondataloven § 41, stk. 1 
87 Clicking Clean: How Companies are Creating the Green Internet April2014: s. 9. 
http://www.greenpeace.org/austria/Global/austria/dokumente/Reports/umweltgifte_cloudComputing_clickingClean
_140402_EN.pdf 
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2.3.2. Opsamling PESTLE: 
 

De i figur 7 fundne eksterne faktorer på makroniveau i analysen af omverdenen,  har alle 

indflydelse på virksomhedernes strategiske muligheder, og udgør henholdsvis en mulighed eller en 

trussel for Atea. 

Figur 7. Opsamling på PESTLE  

 

Der er fra politisk hold stor fokus på øget brug at IT teknologi i det offentlige, og især på cloud. 

Folketinget var så langt at der var fremsat lovforslag om øget køb at cloud fra offentlige kunder. 

Dog blev forlaget ikke vedtaget med medførte at Folketinget ændrede bogføringsloven i 2015 med 

henblik på at gøre de juridiske rammer tidsvarende, og fjerne nogle at begrænsningerne for 

afsætningen af cloud.  

Udviklingen i de nøgleøkonomiske faktorer peger på indikationer af en positiv vækst af bl. a. BNP.  

Desuden er der for 2015 og frem er prognoser, der indikerer en øget vækst i dansk økonomi, og 

landene omkring os, hvilket kan påvirke mulighederne positivt på det danske markedet. En trussel 

er dog at nogle er mere skeptiske end andre i prognoserne for konjektur udviklingen af dansk 

økonomi, og at væksten vi oplever nu er drevet frem af virksomheder som har købt stort ind til 

lager, men ikke fået afsat deres produkter. Øget digitalisering og forbedring af IT infrastrukturen i 

Danmark er en mulighed i markedet. Tilliden hos kunderne er en trussel, med mindre dette kan 

ændres. Miljømæssigt er det en trussel hvis reglerne for udledning af CO2 ændres. Datacentre, 
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som er kernen i produktet, bruger store mængder strøm, og en ændring af afgiften vil presse 

prisen i vejret og måske få kunderne til at overveje andre løsninger der komplementere cloud. 

  

2.3.3. Abells markedsdefinition: 

Det danske marked for cloud, jf. tidligere afgrænsning, har jeg valgt at definere ved hjælp af Derek 

Abells ”Three dimensional Business Definition”88. Denne model, mener jeg, er den bedste til at 

definere et markeds forretningsområde ud fra en forståelse af kunderne, og ikke ud fra industrien, 

produkterne heri eller de services der udbydes. Målet med at inddrage Abell i min analyse, er et 

forsøg på at skabe klarhed over, hvilken boldbane vil spilles på og få en definition og målmarkedet.  

Abells model tager afsæt i, hvilke brugsfunktioner Cloud afhjælper hos kunden (hvad er kundens 

behov), hvilke kundesegmenter (Hvem er vores kunder) og teknologien (Hvilken teknologi og 

kompetencer kræve det for at i møde komme kunders behov). Abell er taget med i definitionen af 

markedet, fordi det ifølge marketing konceptet og den efterspørgselsorienterede parameterteori 

er kundebehovene, brugssituationer mv. som bør definere markedet. Markedsdefinition er ikke en 

matematisk størrelse fastsat efter objektive kriterier, da markedet er præget af høj dynamik og 

mange usikre forhold. Jeg vil komme mere ind på disse forhold senere i analysen.  

  

                                                           
88 Informationsguiden s. 87-88 
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Figur 8: Abells markeds definition 
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afregningsmodeller, når nu en stor del af IT budgettet flyttes fra CAPEX89 (IT som en investering) til 

OPEX90 (IT som en udgift via forbrugsafregning).  Samtidig giver cloud muligeden for nemt at 

skalere op og ned på kapaciteten, da den hele tiden kan justeres efter det givne behov, så som 

lagerplads eller antallet af medarbejdere. Kunderne efterspørger ligeledes services med høj 

datasikkerhed, og datacentre med georedundant setup 91til kritisk data.    

 

2.3.3.2. Hvilke teknologier kan kunden benytte til at dække sit behov? 

Kunderne har et behov for en nem skalerbar løsning, som sikkert og med høj performance 

fremskaffer data og information til kunden. Mange vil få deres behov dækket ved at gemme deres 

data lokalt, enten på deres eget device, men afhængig af brugssituation vil kunden have brug for 

serverplads, dels til at genne data, men også til at afvikle applikationer og lignende. Hvis man 

ønsker høj tilgængelighed og adgang til data, hvor som helst man befinder sig, samt ønsket om at 

arbejde hvor som helst og når som helst, kræver det en større datacenter struktur. Denne 

teknologi kaldes ”converged infrastructure”92. Dette er et mix af flere forskellige teknologier, der 

kombinerer cloud, bigdata, CRM, ERP93 mv.   

 

2.3.3.3. Hvilken kundegruppe tilhører kunderne?  

Cloud er interessant for de fleste kundesegmenter. Segmentet som ydelsen skal fokuseres på, er 

større danske kunder med mere en 100 ansatte, både offentlige og private. Jf. undersøgelsen fra 

Danmarks Statistik, om anvendelsen af IT i danske virksomkeder, har denne størrelse 

virksomheder en adfærd og et behov, som gør denne kundegruppe til målgruppen i markedet. 

Denne gruppe har den største andel af mobile brugere, og samtidig har virksomheder af denne 

størrelse de hurtigste forbindelser til internettet. For ikke at gøre min kundegruppe for bred, vil jeg 

definere det udvalgte målmarked ved at segmentere på yderligere parametre. Markedet skal ud 

over antal ansatte, deles yderligere ind i brancher med højt databehov. Her vil jeg fokusere på 

                                                           
89 Capital Expenditure. Anlægsinvesteringer, der bruges til at erhverve fysiske aktiver 
90 Operational expenditure. Driftsomkostninger. 
91 Data opbevares i to fysisk adskilte datacentre.   
92 http://www8.hp.com/us/en/products/converged-infrastructure/ 
93 Enterprice Resouce planning system. Fx SAP, eller Oracle 
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brancherne ”Information og Kommunikation” (Opdelt efter DB07 Branchekoder) da brugen af 

cloud er mere koncentreret her end øvrige brancher. (IT-anvendelse i virksomheder 2014).   

 

Kunderne i markedet er både private (BTC) samt offentlige og BTB markedet. Markedet for IT-

Serviceydelser i Danmark på BTB markedet er i 2012 opgjort til at have en værdi på 28,1 mia. kr. 

(kilde: dst.dk). Nyeste tal i Danmark er fra 2012, og dækker tallene for alle IT-service ydelser. Dette 

består, ud over cloud, også af ydelserne konsulentbistand samt IT-udvikling. På målmarkedet er 

forbruget af IT-Service ydelser godt 4 mia. kr. (2012 tal). Dette tal er behæftet med visse 

usikkerheder, da det dækker over samtlige firmaer i branchen ”information og kommunikation”, 

samt at der ikke findes opgørelser over IT forbruget i det offentlige. Størrelsen af mit målmarked 

er derfor behæftet med nogen usikkerhed, men skønnes at være en kvalificeret antagelse.  

 

Det Skandinaviske markedet for IT estimeres til en værdi i 2013 på 29,5 mia EUR, og forventes at 

vokse frem mod 2016 med 3,2 %94 målt som Compound Annual Growth Rate (CAGR)95. På de 

danske markedet forvente mindre vækst. Samlet set vurderes det danske markedet for IT at være 

på 8,4 mia. EUR i 2013 og det med en forventet vækst mod 2016 på 2,7% CAGR.     

 

2.3.4. Konkurrentanalyse: 

Formålet dette afsnit er give et dybere indblik i hvem Ateas umiddelbare konkurrenter er, og 

hvordan Atea står i forhold til disse. Afsnittet skal give indsigt i hvem det er Atea konkurrere med, 

og hvem der er Ateas største konkurrent på målmarkedet jf. afsnittet om Abells markedsdefiniton.  

 

Konkurrentanalysen er udarbejdet med udgangspunkt i nævnt opgavens indledning valgt at tage 

udgangspunkt i George S. Day & Robin Wensley artikel ” Assessing Advantage: A Framework for 

                                                           
94 IDC: Nordic Spending forecast update 1Q 2013.  
95 CAGR: Compound annual growth rate. Vækstraten i procent pr. år for en periode, hvorved tilfældige årlige udsving 
jævnes ud. I dette tilfælde 3 år.  
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Diagnosing Competitive Superiority”96. Fokus i afsnittet vil være ”kilder til fordel” (kasse 1 i 

modellen) således at kilder til ”særegne færdigheder” og ”overlegne ressourcer” i Atea kan 

identificeres og drage paralleller til Ateas konkurrenceevne97 98.  

 

2.3.4.1. Intensiteten på det danske markedet.  

Det danske markedet for IT infrastuktur, og herunder cloud ydelser er præget af få store spillere, 

og den fragmenteret underskov af mindre udbydere der i praksis kan levere mange af de ydelser 

der findes inden for det afgrænsede produktsortiment, men som leveres gennem udenlandske 

tredje parts leverandører som fx Microsoft Azure og Amazon AWS produkt. De danske IT markedet 

er præget af mange udbydere, og kunderne synes ikke at have stærke præferencer over for en 

enkelt udbyder. Derfor betegner jeg de danske IT markedet som have en markedsstruktur med 

fuldkommen konkurrence. Det er svært at få et helt korrekt billede af hvor mange udbydere der 

findes i Danmark af IT-Infrastruktur, og herunder cloud. Branche hjemmesiden www.Version2.dk 

har 57 leverandører listet på deres side ved søgning efter IT-firmaer aktive i Danmark99.   

 

Konkurrence parametrene på markedet er i høj grad pris og serviceniveau, og gerne en 

kombination, hvor alle forsøger at levere det bedste service niveau til den laveste pris. De fleste 

større IT projekter udbydes ofte som enten private udbud eller gennem Statens og Kommunernes 

Indkøbs Service A/S (SKI) der ejes af Staten (55%) og Kommunernes Landsforening (45%)100.  I disse 

udbud er det svært at differentiere sig på andet end pris. Dette skyldes i høj grad at pris ofte er 

den eneste kvalitative variable, som benyttes ved tildeling af et udbud.   I 2014 blev der omsat for 

5.5 mia. DKR på offentlige rammeaftaler, hvoraf IT indkøb stod for 3.4 mia. DKR101.  

 

                                                           
96 Day, G. S & Wensley, R.: “Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority” Journal of 
Marketing. Apr88, Vol. 52 Issue 2.  
97 Informations guiden, Marketing Management 2014-15: s. 187.  
98 Day, G. S & Wensley, R.: “Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority” Journal of 
Marketing. Apr88, Vol. 52 Issue 2.: s. 4 
99 http://www.version2.dk/firma?f[0]=field_product_category%3A8772 
100 http://www.ski.dk/viden/Sider/Fakta-om-SKI.aspx 
101 http://www.ski.dk/SiteCollectionDocuments/Generelle_Publikationer/SKI-Aarsrapport-2014-final.pdf 
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Der findes ingen større marked entry barrierer, og i princippet kan alle og en hver købe sig plads i 

et datacenter, og begynde at konkurrere med de store danske spillere på markedet.   

 

2.3.4.2. Identifikation af primære konkurrenter: 

En analyse af ens primære konkurrenter er altid svær, for der er i gennem historien mange 

eksempler at i denne dynamiske verden, kommer konkurrencen fra en helt uventet kant, fra 

udbydere som aldrig har været aktive i målmarkedet. I denne kontekst er et godt eksempel 

verdens største udbyder af cloud produkter Amazon.com, som startede som en boghandel på 

nettet, men nu driver infrastrukturen i skyen for store firmaer som fx Netflix, Airnb og Pinterest102.   

 

Identifikation ens af primære konkurrenter kan ske ud fra to vidt forskellige metoder. Customer –

based og Strategic Groups. Først nævnte, er at spørge ens kunder hvem de ser som ens 

konkurrenter, givet de ikke havde adgang til Ateas produkt portefølje, den anden er at opdele 

spillerne på markedet i strategiske grupper. Denne opdeling tager udgangspunkt i firmaer der 

benytter a) samme konkurrence strategi, b) Samme karakteristika samt c) lignende strategisk 

aktiver og kompetencer103, også kaldet Kapabiliter104. Til denne opgaves udvælgelse af 

konkurrenter er valgt sidstnævnte metode, Strategics Groups.  

 

Med baggrund i D. Aakers metode til udvælgelse af de primære konkurrenter ind delt efter 

strategiske grupper, er der identificeret 3 primære konkurrenter til Atea på det danske markedet, 

der dels benytter lignende konkurrence strategi, dels har samme karakteristika og har samme 

strategiske aktiver og kompetencer. Disse er KMD, EG og Dustin A/S. Der gennemføres en bench 

mark, med udgangspunkt i D. Aakers figur 3.2 s. 47, der vil være baseret på officielle regnskaber, 

og anden relevant information fra sekundær data som artikler og lign.  

 

                                                           
102 http://www.version2.dk/artikel/derfor-dominerer-amerikanske-cloud-udbydere-ogsaa-i-europa-93370 
103 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 45 
104 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 199 
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KMD: 

KMD en ud over Atea en af Danmarks største IT-virksomheder, med godt 3000 ansatte. KMD hed 

tidligere Kommune Data, og er især stærk på det offentlige markedet, og deres primære fokus har 

tidligere være leverance af IT og IT systemer til offentlige kunder. KMD har store ambitioner om at 

vokse deres forretning og fokusere mere på private virksomheder, således at KMD kan blive den 

førende leverandør af IT ydelser for både offentlige og private virksomheder105. I 2014 blev 

strategien ”KMD på flere markeder” lanceret, hvor KMD ud over ovennævnte fokusområde, skal 

tættere på deres kunder gennem øget fokus på relations management, med det formål at øge 

kundetilfredsheden og dermed øget deres engagement til KMD106. Desuden skal KMD være mere 

effektiv, og derfor vil KMD sætte fokus på sine omkostninger frem mod 2020, for at sikre så 

konkurrence dygtig forretning som mulig. Se afsnit om finansiel performance for uddybning af 

KMDs indtjeningsevne. Som en del af KMDs effektiviserings plan åbnede KMD Poland som 

datterselskab i 2015. Dette bliver en del at KMDs nearshorings strategi, og flere dele af de daglige 

operationer vil samles i dette kontor.   

 

Dustin A/S 

Dustin A/S er en del af den svenske koncern Dustin Group, der afsætter IT produkter i hele 

Skandinavien.  I Danmark omsatte Dustin for 1,6 mia. DKK og har i Danmark 105 ansatte. Dustin 

startede som i 1984 med at sælge floppy disk, men starten på deres nuværende succes startede i 

1995 hvor Dustin satsede på handle via E-commerce, og er i branchen markedsledede på 

afsætningskanalen E-Commerce, både på omsætning, hvor 75% af Dustins omsætning stammer 

fra E-handel, og på funktionalitet107. Dustin primære kundemålgruppe er B2B, men henvender sig 

også til B2C segmentet, hvor ca. 10% af deres omsætning kommer fra.  

 

Dustins konkurrence strategi er forsat vækst på både omsætning og EBIT margin. Strategien har 

fokus på dels at tage markedsandele fra konkurrenterne, dels at skabe mer-omsætning på 

                                                           
105 KMD A/S Årsrapport 2014. 
106 KMDs Årsrapport 2014. ”STRATEGI 2020” s. 18-19 
107 DUSTIN GROUP AB, ANNUAL REPORT 2013/2014 
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eksisterende kunder. Dustin vil udnytte sine strategiske kerne kompetence på E-commerce til at 

udnytte det skift der forudses i de Nordiske IT markedet, hvor mere og mere afsættes via E-

commerce. Desuden vil Dustin tættere på deres kunder ved at øge relationerne til kunden, og der i 

gennem deres fleksible salgsmodel øge indtjeningen på eksisterende kunder. Dustin Danmark er 

førende i gruppen i processen med tættere relation til deres kunder, og Dustins mål er at den 

danske afdelings kompetence til konsultativt salg skul udrulles til hele Dustin gruppe. Strategien 

omfatter også et øget fokus på effektivisering af deres værdikæde, via deres centraliserede og 

skalerbare støttefunktioner i Sverige108.  

EG A/S: 

EG er et dansk selskab med salgskontorer i hele Skandinavien, afsætter primært sine produkter på 

det Skandinaviske markedet. EG omsætter få 1,6 mia. DKR og har 1300 ansatte109. En væsentlig del 

af EGs omsætning kommer fra deres outsourcing kontrakter (38% i 2014). 

 

EG A/S fik ny ejer i 2013, og har været gennem en grundig analyse af EGs potentiale og 

performance der resulterede i den nuværende strategi, der løber til år 2017110. Fokus for EG vil 

være optimering af deres værdikæde, dels ved en om organisering, dels via en ny lean funktion der 

har et udvidet mandat til målrettet at identificere de effektiviserings og skala gevinster der ligger 

tilgængeligt på tværs af EG A/S111.  

  

                                                           
108 http://www.dustingroup.com/en/strategy 
109 EG A/S Årsberetning 2013 
110 EG A/S Årsberetning 2013: s. 5 
111 EG A/S Årsberetning 2013: s. 5  
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2.3.4.3. Finansiel performance konkurrenter: 

I analysen af Ateas primære konkurrenter er der valgt at se på hvordan omsætningen samt 

resultatet af ordinær primær drift (EBIT) har udviklet sig de seneste 5 år. Udgangspunkt til 

sammenligning med Ateas nøgletal fra deres regnskab dækker derfor over samme perionde.  

Figur 9: Udvikling i omsætning Ateas primære konkurrenter 

 

Kilde: KMD årsrapport 2010-2014 samt CVR.dk 

Alle tre primære konkurrenter har oplevet en vækst i deres omsætning gennem perioden, hvor 

Dustin udviser den største vækst på mere end 100% gennem analyse perioden. Væksten i 

omsætningen er dels den organiske vækst som er set i markedet, men også en betydelig opkøbs 

strategi, gennemført af alle 3 konkurrenter. Desværre forelægger der ikke tal for markedsandel på 

markedet, men det vurderes at den største ændring i markedsandele er sket ved fusioner og 

opkøb.  
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Figur 10: Udvikling i indtjening, Ateas primære konkurrenter. 

 

Kilde: KMD årsrapport 2010-2014 samt CVR.dk 

 

Evnen til at tjene penge samtidig med øget vækst synes ikke at være tilstede hos alle 3 

konkurrenter. KMD er meget svingende i deres indtjening, og har gennem analyse perioden 

gennemført flere om organiseringer, og omstruktureringer af deres medarbejder ressourcer.  

 

At alle tre konkurrenter evner at tjene penge på deres primære drift, er en væsentlig forudsætning 

for deres fortsatte evne til at konkurrere på markedet. Ingen af konkurrenterne har i analyse 

perioden haft negative tal i regnskabet, og alle er kommet styrket ud af de stille år efter 

finanskrisen.  

 

I det både KMD, EG og Dustin er ejet af en kapitalfond, må det antaget at begge har adgang til 

kapital, til at understøtte en forsat vækst strategi baseret på opkøb.  Der forelægger for 

nuværende ingen oplysninger om hvor lang investerings horisont kapitalfondene har på deres 
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investering. Dustin har været ejet af kapitalfonden Altor siden 2006. EG blev opkøbt af 

kapitalfonden Axcel i 2013 og KMD er ejet af Advent International Corporation siden 2012. 

 

2.3.5. Markedets Key succes faktors (KSF): 

På baggrund af min redegørelse for problemerne på markedet, kan jeg nu udarbejde en oversigt 

over hvilke KSF der er nødvendige for at kunne konkurrere på det danske marked for cloud. KSF er 

de faktorer der kræves for at konkurrere succesfuldt på et marked. KSF består af to dele: Strategic 

neccesities (der er de KSF det kræves for at være i et markedet) og Strategic strenghts (er de KSF 

hvor man gør det bedre end ens konkurrenter og dermed opnår en konkurrencemæssig fordel).   

 

1. Første KSF som er en strategisk nødvendighed for at konkurrerer på den danske markedet 

for cloud er evnen til proces optimere. Branchen er under hårdt prispres da der i markedet 

ikke er de store muligheder for at differentiere sig på andre promotion parametre end pris. 

Evnen til at vælge de rigtige partnere og opnå de bedste indkøbspriser er en del af denne 

proces.  

 

2. Anden KSF der også er en strategisk nødvendighed, er adgang til ressourcen kapital. 

Branchens høje vækstrater især opnået ved strategisk opkøb af konkurrerende 

virksomheder som dels er en konkurrent, men også virksomheder der understøtter og 

suppler den nuværende forretning så en synergi effekt opnås.   

 

3. Tredje KSF er relationens management. Dette er en strategisk styrke hvis man formå at 

håndtere sine relationer på en måde så de giver mere end bare monetær værdi. Opbygning 

af relationer og evnen til at være helt tæt på kunderne og forstå deres forretning er 

essentielt.  

 

4. Fjerde KSF en som er en strategisk styrke, er evnen til at tiltrække og fastholde den 

begrænsede ressource kompetente medarbejdere. Dette er en KSF som jeg vil betegne 
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som værende ”Emerging KSF”112, i det der i fremtiden vil være endnu mere efterspørgsel 

efter medarbejdere med de rigtige kompetencer. Dette vil ske når indtjeningen på 

hardware bliver presset endnu mere, og udbyderene i branchen vil flytte deres fokus på 

konsulent og serviceforretningen.  

 

 

2.3.6. Ateas SCAs: 

Dette afsnit vil opsummere på de fundne SCA, som er identificeres gennem den interne analyse af 

Atea bl. a. Portes værdikæde, men dels også fra analysen af de eksterne omgivelser, da denne 

giver indblik i hvilke markedet Atea konkurrer på.  

 

Ateas styrke på denne parameter er som omtalt i kapitlet ”Marketing og Salg” under analysen af 

Ateas værdikæde, systematiseret CRM (Customer Relationship Management), som en del af Atea 

relations management. Atea har en vision om at være ”the place to be” bl.a. for deres kunder, 

understøtter fint denne SCA. Det vurderes af den fundne SCA kan identificeres som ”Kunde 

orientering/feedback/markeds” research.  

 

En anden væsentlig SCA der er identificeret er Ateas finansielle styrke og en mere agil ejer struktur 

en deres primære konkurrenter. Adgang til en ressource som likviditet giver handlefrihed, og giver 

Atea nogle helt unikke muligheder i forhold til deres vækst mål, der vurderes til ikke at kunne 

opnås, vis dette baseres på organisk vækst. Derfor skal Atea ud og opkøbe fusionere med de 

rigtige virksomheder i fremtiden, og derfor der det væsentligt at have en SCA som er ”Adgang til 

finansielle ressourcer”.   

 

2.4.  Muligheder og Trusler – Opsamling ekstern analyse: 

Som opsamling på den eksterne analyse, bliver der samlet op på de fundne eksterne muligheder 

og trusler.   

                                                           
112 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 73 
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Figur 11. Fundne muligheder og trusler ved hjælp af den eksterne analyse 

 

 

 

Muligheder: 

I Ateas målmarkedet findes der mange muligheder som Atea, med den rigtige strategi kan gøre 

nytte af. Den spirende økonomiske vækst kan give muligheder for Atea til at afsætte flere 

produkter og opnå en organisk vækst højere end forudsat at analyse bureauerne for markedet. 

Når det går godt for økonomien og forbrugerne igen har tillid til at de vil bruge flere penge i 

fremtiden forhåbetlig kan smitte af på Ateas forretning.  

 

Den teknologiske udvikling giver en masse muligheder i markedet, både til at afsætte eksisterende 

produkter, men især til at for Atea at udarbejde effektive standardiserede løsninger og koncepter. 

Samtidig bliver omverden mere og mere digitaliseret. Da Ateas kerneforretning er IT infrastruktur, 

giver øget digitalisering, og især kombineret med nye teknologier, vækst potentiale.  

 

Trusler: 

Trusler kan komme mange steder fra. Det skal i denne forbindelse bemærkes at SWOT modellen, 

hvor vi i dette afsnit samler op på OT delen, er en dynamisk model. Derfor bør bl. a. analysen af 

Ateas trusler gennemgås med relevante mellemrum, for at få opdateret trusselsbilledet. Du 

umiddelbare trusler der er identificeret vedr. ændring af lovgivning og miljøforhold som kan 

påvirke i negativ retning. Det kan diskuteres om det er en trussel at der er lav tillid til produktet, og 

om denne burde medtages som svaghed i den interne del, da Atea måske kan påvirke denne. Det 
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er valgt at placere den som en trussel, da den ses som værende en manglende tillid til hele 

branchen og deres cloud produkter.  

 

2.5. Kundeanalyse: 

Et logisk skridt i den strategiske markedsplanlægning, er at analysere ens kunder113. Analyse af 

kunderne giver en forståelse af ens kunder på flere plan114. Hvilke markedssegmenter findes 

indenfor Ateas valgte målmarked? Hvad er kundernes motivation til at købe Ateas produkter samt 

hvad kan årsagerne være til de IKKE køber? Samt hvilke behov findes i markedet som Atea ikke kan 

opfylde med deres nuværende produkt mix.   

 

Segmentering af ens kunder er ofte med til at understøtte de muligheder der vil være i Ateas 

Sustainible competitive advantage SCA. I denne opgave vil jeg bruge D. Aaker et al. definition på et 

segment, i det jeg indentificerer et segment som værende en gruppe kunder der forventes at 

regere forskelligt fra en anden gruppe kunder på marketing stimuli115.   

 

Formålet med dette afsnit, er at give en dybere indsigt i Ateas kunder og hvad kundernes 

motivation er for at købe samt afslutningsvis om de fundne segmenter vil understøtte Ateas SCA, 

og hermed være med til bedre rekommandationer, i forhold til hvilke strategiske tiltag Atea skal 

gennemføre, for at opnå den ønskede målsætning med 10% vækst i omsætning.  

 

Atea har defineret sig markedet i Danmark som værende alle juridiske enheder med et CVR 

nummer, og alle anskaffelser er derfor i juridisk forstand et handelskøb, med de afvigelse fra 

Købelovens deklaratoriske bestemmelser der følger her af116.  Atea definerer dermed sig selv som 

værende på markedet for professionelle købere eller Business to Business (B2B), køberen er en 

                                                           
113 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 26.  
114 Informationsguide, Marketing management 2014-2015. Academic Books: s. 182 
115 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 26. 
116 Ateas Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, Version af 13. maj 2014 
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organisation i stedet for et enkelt individ117. Som beskrevet i afsnittet ”Abells marked definition” vil 

segmenterne der skal fokuseres på være private danske virksomheder med mere end 100 ansatte, 

samt offentlige kunder.  

3. Strategidel/Beslutningsdel 

3.1. SWOT 
Dette afsnit vil analysere de fundne interne styrker og svagheder, samt de eksterne fundne 

muligheder og trusler som eksisterer i markedet, ved hjælp af en SWOT analyse. Afsnittet skal 

binde resultaterne sammen og vil bygge videre på dem gennem den efterfølgende 

operationalisering af SWOT – nemlig TOWS118. Formålet med SWOT analysen er at konkludere på 

resultaterne fra de gennemførte analyser som PESTLE, Konkurrentanalysen, Internanalyse samt 

Ateas værdikæde. Dette gøres for at give skabe et overblik og udvælge de punkter jeg har fundet 

være mest relevant og essentiel i forhold til opgavens problemformulering. Efterfølgende vil   

TOWS vil forsøge at give svar på om nogle at de fundne svagheder kan vendes til en styrke, og om 

fundne trusler kan vendes til en styrke (Se afsnit Opsamling TOWS-Strategivalg). 

  

                                                           
117 R. Brennan et al: ”Business-to-Business marketing” s. 5 
118 Informationsguiden s. 162. 
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Figur 12. Opsummering interne og eksterne analyser - SWOT 

 

3.2. Data input og øvrige kilder ex post 

Det vurderes at de indsamlede data og fundne faktorer giver en brugbart validt billede af 

markedet som kan benyttes i opgavens efterfølgende beslutningsdel. Det fundne datagrundlag har 

givet indsigt ud fra den ønskede perspektiv. En mere detaljeret oversigt over data på 

markedsandel på det danske IT markedet ville give et bedre fundment af vurdere målmarkedets 

potentielle størrelse. Desuden ville et kvalitativt fokusgruppe interview give bedre indblik i 

kundernes behov og ønsker, især unmet needs samt at afdække hvad årsagerne er til et skifte af 

leverandør.  

 

3.3. TOWS matrix: 

Figur 13 viser en operationalisering af de fundne styrker (S), svagheder (W), muligheder (O) og 

trusler (T) i tidligere afsnit ved gennemgangen af SWOT. Figuren viser hvilke alle de fundene SW 

samt OT opstillet i prioriteret rækkefølge. Herefter vil de væsentligste blive anvendt i forbindelse 
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med TOWS analysen med det formål at søge de alternativer Atea skal bruge i sin fremtidige 

strategiudvikling.   

Figur 13. Operationalisering ved hjælp SWOT matrix - TOWS 

 Muligheder Trusler 

  
O1: Teknologisk udvikling 
O2: Øget digitalisering 
O3: Økonomisk opsving 
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Gøre svagheder til en styrke (W4+T4) 
Forbedring af E-shop (W2+T1) 

 

WT strategi (mini-mini): 

Dette er ikke en ønskværdig position da virksomheder som er nødt til at vælge denne, ofte slås for 

overlevelse i markedet, da de er under pres fra både de eksterne trusler og interne svagheder119.  

 

  

                                                           
119 Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix -- A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 61 
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Gøre svagheder til en styrke (W4+T4) 

I min analyse af Atea har er der selvfølgelig identificeret flere svagheder internt. Dog anser jeg ikke 

Atea som værende en virksomhed i en kamp for overlevelse, da hos Atea er identificeret 

væsentlige styrker. En strategi for Atea kunne være at forsøge at ændre sine svagheder til en 

styrke. Atea kan være begrænset i sine muligheder for at indfri målene for vækst, hvis ikke en plan 

i værksættes for at blive markedsledende inden for cloud og samtidig forsøge at komme tættere 

på sine kunder gennem en bevist fokusring på relations management, så tilliden til de noget 

uhåndgribelige produkter i cloud kan skabes. Ateas overlegne kompetancer, som vedligeholdes og 

udbygges gennem robust og permanent ”relationship” med kunder, teknologske leverandører og 

Ateas egne konsulenter, giver kunderne fordele som berettiger, at Atea opnår profit. Man kan 

karakterisere det som en ”Win-Win” situation.  

 

Plan: 

Fra topledelsen er det allerede gjort klart at kunderne er Atea vigtigste aktiv, og at Atea er ”the 

place to be” for både kunder medarbejdere og partnere. Atea skal have forbedret deres interne 

CRM system, således de bedre kan følge og få registreret interaktionen med deres kunder. Ideen 

er, at Atea skal få indsigt i hvordan deres relationer skaber værdi for kunderne og for Atea selv. 

Dette kan ske ved en udbygning af CRM systemet med ”Relationship Dashbord”120. Dette skal 

vurderes relationen på 4 plan. 1) Graden af tilfredshed med det nuværende niveau at relationen 2) 

Hvor stor tilliden er mellem kunde og Atea samt 3) Hvor engageret begge parter, kunde og Atea er 

i denne relation. Tilbundsgående kendskab til og anvendelse af den tekniske og økonomiske 

analyse, som kunden bør gennemføre for valget af Cloudløsningen, så sælgeren er i stand til at 

hjælpe kunden til den optimale løsning (for kunden).  

   

  

  

                                                           
120 Ritter, Thomas and Jens Geersbro (2012): “Navigating in Business relationships: Distinguishing Relationship Value, 
Relationship Quality, and Relationship Structure”, IMP conference s. 7 
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E-commerce platform - forbedring af E-shop (W2+T1).  

Det kan ikke umiddelbart konkluderes at Atea har taber markedsandele målt på andelen af 

produkter som sælges på deres E-commerce platform. Indikationen kan være at en virksomhed 

som Dustin, hvor af 75% af deres omsætning kommer fra deres E-commerce platform, har haft 

store vækstrater de seneste år. Faktum er, at Atea i dag ikke har en E-commerce platform som er 

førende på markedet.  Atea har en størrelse og en position i markedet som medfører at de bør 

være førende på i denne afsætningskanal, især når er forudsiges at mere og mere af fremtiden 

handel med hardware vil flytte over på denne platform.  

 

Plan: 

Der skal afsættes ressourcer så Ateas E-commerce platform bliver markedsledende. Atea 

gennemførte selv en stor analyse af deres E-shop i 2014, og har allerede i gang sat initiativer.  

Udfordring for Atea at centrale personer, med helt specifik viden om E-shoppen har skiftet til en 

konkurrent. Hvis Atea udnytter sin størrelse og går væk fra de centralt udviklede E-commerce 

platforme, ville Atea have ressourcer og tiltrække kompetancer som konkurrenterne har svært ved 

at efterligne og imitere.  

 

WO Strategi mini-maxi: 

Den anden strategi mulighed er at minimere svaghederne og drage fuld udnyttelse af de 

muligheder som findes i de eksterne omgivelser121.  

 

Blive markedsleder på Cloud (W4 + O3). 

Det økonomiske opsving som delvis kunne påvises i analysen af de eksterne faktorer, giver 

muligheder for at der vil blive efter spurgt flere cloud produkter. Atea er i dag ikke markedsleder 

på cloud i Danmark. Derfor kunne det økonomiske opsving, være en mulighed for Atea at udvikle 

                                                           
121 Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix -- A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 61 
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og markedfører cloud produkter, som dels bliver det førende på markedet, men derud over 

forsøge at differentiere sig, således af andre konkurrence parametre end pris, kunne blive det Atea 

konkurrere på.  

 

Plan: 

Atea skal tænke anderledes og forsøge at komme på markedet med en anderledes 

forretningsmodel i deres go to marked strategi med produktet cloud.  

 

Opkøb af eller fusion med- virksomheder som er markedsledende inden for cloud (W3+W4+O3) 

Ateas svaghed, er som nævnt i ovenstående afsnit, af de ikke er markedsledende inden for cloud. 

Desuden har Atea en forholdsvis høj personale omsætning i forhold hvad der ellers kan betegnes 

som normen inden for IT-branchen. Da der samtidig opstår muligheder i markedet i forbindelse 

med den forventede økonomiske vækst kunne Atea opnå kompetencer ved opkøb af en 

konkurrende virksomhed, der både har de menneskelige ressource og tekniske kompetencer, der 

kunne medføre at Atea bliver markedsleder på markedet.   

 

Plan: 

Der skal igangsættes konkrete vurderinger om det giver mening for Atea at købe en udbyder af 

cloud, om Atea skal opbygge kompetencerne selv, eller om Atea skal vælge og tilbyde produkter 

fra 3 parts leverandører af cloud, så Atea vil agere som en agent for deres kunder på markedet for 

cloud. Det kan give mening at Atea udnytter sin unikke position med en tæt relation til sine 

kunder, og markedsfører sig selv som ”trusted advisor” og finder de cloud produkter som passer 

afstemt til hver enkelt kundes konkrete behov, uafhængigt om kunden er privat eller offentlig 

kunde.  
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ST Strategi Maxi-Mini:  

Denne strategi tager udgangspunkt i Ateas mange styrker for at håndtere de mulige eksterne 

trusler. Målet er dermed at de allerede identificerede interne styrker bliver endnu stærkere og 

truslerne fra omverdenen minimeres122.  

 

Udbygge partnernetværk. (S5+T2) 

Som nævnt flere gange ønsker Atea at være ”The place to be” for kunder, partnere og 

medarbejdere. Atea har haft en lang tradition og en stor styrke i sit tætte samarbejde med 

udvalgte partnere. Atea har defineret hvad de gerne vil sælge, og hermed og taget et valg hvad de 

ikke vil sælge. Denne fokusering på 10 strategiske partnere, spredt på Ateas mange 

forretningsområder, medfører at partnere føler det giver værdi at have en relation til Atea. 

Selvfølelig er det altid attraktivt at gøre forretninger med en partner som har så store 

markedsandele og omsætter for mere end 22 mia NKR. Hvis den mulige trussel om ændring i 

lovgivning, således at bogføringsloven, og især persondataloven ændres, vil udenlandske udbydere 

uden problemer kunne afsætte til alle kunde segmenter, også dem som beskæftiger sig med 

person følsom data. 

 

Plan: 

Atea kunne derfor udbygge sit nærkværk af strategiske partnere, og indgå et tættere samarbejde 

med en udenlandsk leverandør, der på nuværende tidspunkt har etableret infrastruktur og 

datacenter. Hermed kunne Atea indgå et partnerskab, og ud over muligheden for at sælge en 3. 

parts cloud produkter, også få del af den omsætning der eventuelt ikke ville tilfalde Atea, hvis en 

udenlandsk konkurrent kunne sælge direkte. Denne strategi vil samtidig give partneren adgang til 

Ateas attraktive kundeportefølje, og gøre det nemmere at penetrere de danske markedet for 

cloud.  

 

                                                           
122 Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix -- A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 61 
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Marketingskampage med fokus på cloud (S3+T4)   

Hvis Atea efter at have gennemgået denne opgaves SWOT, mener truslen fra deres kunder som 

ikke har tillid til cloud, påvirker deres omsætning i negativ retning, ville Atea kunne udnytte sin 

økonomiske styrke til at udarbejde en mediestrategi med fokus på at skabe tillid hos deres kunder 

til cloud. Denne opgave har identificeret en trussel i manglende tillid fra kunderne til produkter. 

Kampagnens fokus ville tage udgangspunkt i at påvirke kundernes holdninger, især det kognitive 

element og informations bearbejdning123.  

 

Plan: 

Atea engagerer et at de kendte mediebureauer, med henblik på at få ekstern hjælp til hvordan en 

mediestrategi skal udarbejdes, så målsætningen med at øge kundernes tillid til produktet kunne 

øges. Atea har den økonomiske styrke og størrelse, som retfærdigøre brugen af en ekstern partner 

til denne opgave. Atea skal støtte sig til en partner, som har kompetencerne og viden om brugen 

af de forskellige elementer i marketing- og kommunikationsmixet.  

 

SO Strategi Maxi-Maxi: 

For alle virksomheder er det ønskværdigt at være i en position, hvor den kan udnytte og udbygge 

sine mange styrker og de muligheder der er identificeret i SWOT analysen124.  

 

Etablere samarbejde (S1+S5+S7+O1+O3) 

Atea har alle muligheder for at indgå et udvidet partner samarbejde med førende partner indenfor 

cloud. Atea er allerede i dag markedsledende på flere af deres mange forretningsområder, men 

slet ikke alle. Cloud er en mulighed som vil blive mere og mere udbredt dels på grund at den 

teknologiske udvikling, dels på grund de muligheder der forventeligt vil opstå i markedet med øget 

økonomisk vækst i BNP. Ved at indgå et partnerskab eller strategisk samarbejde vil Atea udnytte 

                                                           
123 Andersen, OE ”Forstå forbrugerne” Samfundslitteratur 2011, s. 117. 
124 Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix -- A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 61 
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eksisterende forretning til at udvikle og kunne tilbyde nye produkter125. Jf. Ansoff´s vækstmatrice 

ville denne strategi kunne betegnes som produktudvikling126, i det Atea vil tilgå det nuværende 

markedet med nye produkter, på baggrund af den valgte strategiske partner.    

 

Plan 

Atea skal finde en partner som i dag er markedsledende indenfor cloud. IT analyse instituttet 

Gartner127, har ingen europæiske virksomheder i top i deres analyse af hvem der i dag er de 

førende udbydere af cloud på verdensplan, jf. Gartners Magic Quadrant for Cloud128.  Her kunne 

verdens største leverandør Amazon være en oplagt kandidat. Hvor dybt samarbejdet skulle være, 

fx om det skulle være en alliance med Amazon, med denne opgaves fundne faktorer vanskeligt at 

give et kvalificeret bud på. Hvis Atea vælger en alliance med Amazon, er det væsentligt for 

samarbejdes succes, at det korrekte strategiske fit og organisatoriske fit er til stede.  

 

3.4. Opsamling TOWS – Strategivalg:   
På baggrund af den udarbejdede TOWS analyse blev der identificeret flere strategiske muligheder 

for Atea på baggrund af operationaliseringen af SWOT analysens interne og eksterne faktorer. 

Flere af strategierne kommer omkring de samme problematikker, og flere drager nytte af de 

samme interne styrker.  

 

Atea har mange væsentlige styrker, som skal udnyttes så Atea står stærkere i markedet og kan 

imødekomme de trusler og svagheder der findes. Det vil ikke være muligt at gennemgå alle mulige 

strategi alternativer, så fokus punkterne og handlingsplanerne vil koncentrerer sig om den 

kundeloyalitet, økonomisk styrke og de betydelige markedsandele Atea allerede har i markedet på 

andre forretningsområder. Desuden skal Ateas mangeårige arbejde med deres partnere, og de 

                                                           
125 Aaker, DA & McLoughlin, D (2010). Strategic Market Management – Global Perspectives. Wiley: s. 213 
126 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 174 
127 Gartner er en af verdens førende analyseinstitutter inden for informations teknologi.  
128 http://www.zdnet.com/article/amazon-and-microsoft-top-gartners-iaas-magic-quadrant/#! 
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teknologiske muligheder det giver, at cloud produkter i dag ikke er afhængige at en fysisk 

placering, men i teorien kan være placeret på den anden side af jorden129.  

 

I valget af strategi er der mange faktorer som påvirker. Væsentlig i strategiudvælgelsen er 

hensynet virksomheden Atea, og hvilke type virksomhed Atea er og hvilket målmarked strategien 

skal bruges på. Det er med andre ord svært at udpege udelukkende rationelle faktorer i de 

hidtidige analyser til at belyse dette valg. I valget skal der fokuseres på de interne kompetencer 

Atea besidder, som fx deres SCA og kombinere dem med realiteterne i den omverden der findes 

omkring Atea. Det skal også vurderes hvilke(n) strategier, som er gennemførelige i praksis, og om 

det er sandsynligt, at den valgte strategi giver en positiv effekt for Atea130.  

 

3.5. Fremtidig strategi for Atea 
Det er anbefalingen at Atea arbejder videre med en kombination af de to strategier fundne i mini-

maxi og maxi-maxi, nemlig Etablere samarbejde. Denne strategi er valgt, fordi den understøtter 

og giver Atea muligheder for at udnytte de gode relationer til deres kunder, og forbedre deres 

markedsandele. Atea har en stor finansiel styrke, men det vurderes at Atea ikke skal arbejde 

videre med selv at skabe de fysiske rammer for at kunne håndtere en cloudløsning in house. Dels 

de fysiske, finansielle og menneskelige ressourcer, dels at de kompetencer Atea har til at bruge 

sine ressourcer på, ikke er tilstrækkelige til at understøtte en sådan plan. Adgang til finansielle 

ressourcer kan blive begrænset, hvis Atea valgte at binde sin frie kapital i Cloud infrastruktur som 

et datacenter. Samtidig er Ateas nuværende succes bygget op omkring et stærkt partner 

samarbejde, som også er en del af Ateas vision.  

 

Som nævnt i TOWS analysen er den udvalgte strategi en produktudvikling jf Ansoffs 

vækstmatrice131, idet Atea udnyttet sin position på nuværende markedet til at introducere et ny 

                                                           
129 Men dagens hurtige internet infrastuktur, bemærker brugerne ikke nogle forsinkelser, hvis en fil skal hentes i et 
data center i fx USA. Tag som eksempel Facebook, hvor billederne ofte kommer fra et datacenter i Lapland, teksten fra 
et datacenter i Europa, og reklamerne fra et datacenter i USA.  
130 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 195 
131 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 174 
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produkt. Det vurderes, at der tale om et nyt produkt, da det dækker nye behov opstået hos Ateas 

kunder. Formålet med strategien er at bygge videre på de SCA, som er blevet identificeret hos 

Atea, og udnytte dem til at skabe vækst baseret på de nye produkter. Atea har samtidig en stærk 

markeds position, der vurderes at være attraktiv for en kommende partener. Potentialet på det 

danske markedet for cloud kan være af så lille en størrelse det ikke vil give mening for et større 

udenlandsk selskab at gå ind på. Derfor kan et partner samarbejde med Atea, være en mulighed 

for nemt at få et volumen, baseret på de kunderelationer, der allerede er tilstede i Atea.  

 

3.6. Handleplan inkl. tidsplan: 

Da det nu er fastlagt hvilken strategi der vil anbefales, skal der ses på hvordan den kan 

gennemføres, både hvilke aktiviteter, og efter hvilken tidsplan. Tidsplan vil ikke være et Gantt kort 

eller lignende, men være et estimat på hvor hurtigt strategien kan iværksættes og hvornår.  

Figur 13: Tidsplan for den valgte strategi samt aktiviteter 
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3.7. Budget: 
En væsentlig del af en marketingsplan er de økonomiske konsekvenser det vurderes at have for 

Atea. Dette kunne gøres ved at opstille et resultatbudget, med samme detaljeringsgrad som Atea 

resultatopgørelse, dog kun frem til resultat før finansielle poster (EBIT) 

 

Da markedet der behandles i denne opgave er det danske vil det budget være med udgangspunkt i 

Atea Danmark. Da Atea Danmark i 2014 havde en omsætning på mere end 5 mia. DKK, og et 

resultat før renter før finansielle poster og afskrivninger på 327 mio. DKK, vil det ikke give mening 

at udarbejde et resultatbudget på Atea A/S niveau, men der i mod forholde sig til hvad 

omkostningerne vil være ved denne strategi, og hvilken omsætnings ændring den forventes at 

give. Dette giver et mere realistisk beslutningsgrundlag for strategien, da en virksomhed som 

Ateas resultat ikke vurderes at ændre sig væsentligt på baggrund af opgavens anbefaling. Desuden 

vurderes den anbefalede strategi at være gennemførlig uden ansættelse af flere ressourcer, og 

idet Atea allerede har en afdeling for M & A, samt en direktions sekretær vurderes det at disse 

ressourcer kan håndtere de indledende forarbejde med at udvælge og kvalificere potentielle 

partnere.   

 

Der budgetters med følgende omkostninger i forbindelse med promotion af Ateas parter aftale på 

Cloud 

Reklame offline 

Annoncering i relevante tidskifter hvor beslutningstagere forventes at blive eksponeret for 

reklamen. Målet er at Atea skal være top-of-mind når det gælder Cloud. Annonceringen skal ikke 

være en profilannonce, men specifikt promovere budskabet om Ateas nye partner på cloud. 

Desuden skal temadagene profileres.  
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Reklame online: 

Bannerannoncer på relevante online medier som borsen.dk og computerworld.dk. Bannere skal 

indeholde samme budskab som offline annoncerne, men samtidig lede hen til en specifik dansk 

sproget landing page, som giver brugeren mulighed for at udregne priser og blive fortrolig med 

cloud mulighederne.  

Temadage: 

Der skal afholdes temadage på Ateas to store lokationer i Danmark, henholdsvis Ballerup og 

Aarhus. 

Kick off: 

Stort samlet kick off for hele Atea Danmark, ca. 1500 personer.  

Uddannelse af medarbejdere: 

Nøglepersoner skal udpeges, og på uddannelse i produkter, så de efterfølgende kan agere som 

superbrugere. Sælgerne skal uddannes i fordele, ulemper og value propositions ved at bruge det 

valgte partner produkt.  

Figur 14: Promotion budget 

 

Promotion budget Cloud 2015 2016 2017 

Reklame offline 0 1.000.000,- 250.000,- 

Reklame online 2.000.000,- 1.500.000,- 200.000,- 

Temadage om cloud 0 1.500.000,- 1.000.000,- 

Landing page 25.000,- 5.000,- 0 

Kick off intern 3.500.000,- 0 0 

Uddannelse medarbejdere 1.500.000,- 500.000,- 250.000,- 

Diverse 500.000,- 500.000,- 500.000,- 

Total 7.525.000,- 5.005.000,- 2.200.000,- 
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Kontrol: 

Ansvaret for overholdelsen af promotion budgettet i forhold til marketingsplanen vil være 

marketingchefen, i det omkostningen vedrører denne business unit. Kontrol og opfølgning sker 

kvartal vis ved rapportering af kvartalstal til direktionen. Selve aktivitets planen skal forankres hos 

den forretningsenhed i Atea som cloud produkterne til tilhører. I dette tilfælde vil det blive Atea 

Outsourcing service i Danmark, der vil have ansvaret for at aktiviteterne bliver gennemført og 

eventuelle forsinkelse bliver rapporteret til fx marketingsafdelingen.  

 

3.8. Risikovurdering: 
Den opstillede plan skal understøttes af en risiko vurdering, som kan belyse hvilke risiko 

momenter, der er indeholdt i den opstillede marketingsplan132. Risikovurderingen vil fokusere på 

om beslutningen kan ændres på kort sigt, samt hvilke omkostninger dette vil have (irreversibilitet) 

samt hvilke omkostninger der helt vil falde væk hvis beslutning ændres (reversible)  

 

Omkostningerne i marketingsplanen er alle irreversible. Aktiviteterne er alle bundet op omkring 

budskabet at Atea tilbyder cloud fra en specifik leverandør. Risikoen for irreversible omkostninger, 

afhænger af hvornår en evt. beslutning om ændret strategi tages. Hvis offline reklamerne er trykt 

kan omkostningen ikke ændres. I forhold til online medier kan der være kontraktmæssige forhold 

som forhindre en tilbage betaling af det ønskede beløb afhængig af tidspunkt.   

 

Det vurderes at den samlede potentielle risiko for Atea Danmark økonomisk er meget lille. Den 

største risiko der kan identificeres, er skade på Ateas image hvis ikke produktet lever op til kunders 

forventninger. Strategien er baseret på en introduktion til Ateas eksisterende kunder, og her i kan 

lægge en risiko. Atea skal desuden være opmærksom på om introduktionen af cloud kan 

                                                           
132 Informationsguide, Marketing management 2014-2015, Academic Books: s. 230 
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kannibalisere på andre forretningsområder, og dermed samlet give et omsætnings tab. Denne 

risiko vurderes som værende lille, men skal dog stadig overvejes.    

4. Konklusion: 
Atea har i mange år været en succesfuld virksomhed, hvor vækst i omsætning og indtjening er 

steget år til år. Atea har lagt finanskrisen udfordringer bag sig, og har formået at ændre deres 

forretningsmodel til forsat at generere en positiv pengestrøm fra driften. Denne 

konkurrencemæssige fordel har givet Atea mulighed for, gennem opkøb og fusioner, at tilføje 

manglende ressourcer og kompetencer til virksomheden. Hermed har Atea formået at øge sin 

markedsandel, og fastholde sin position som en relevant udbyder af IT-infrastruktur på det danske 

markedet. De konkurrencemæssige fordele Atea opnår ved hjælp af sine SCA, er endnu ikke 

imiteret af de primære konkurrenter. Dog skal det noteres at Ateas primære konkurrenter er ejet 

af kapitalfonde med adgang til finansielle ressourcer, der kan måle sig med Ateas muligheder.  

 

 Atea har været på markedet i så mange år, at de har oplevet store skift i teknologien. Tidligere var 

det primære indtjenings område hardware salget, men nu kommer en større og større del af 

indtjeningen fra deres outsourcing og konsulentforretning.  

 

IT-branchen er under kontinuerlig forandring. Cloud giver mulighed for at levere IT infrastruktur, 

på nogle helt andre præmisser end tidligere, og giver kunderne mulighed for en helt anden 

afregningsmodel, idet cloud typisk betales som en månedlig leje.  

 

Atea er på et marked som er præget af fuldkommen konkurrence. Ofte er eneste konkurrence 

parameter der konkurreres på prisen, og idet produkterne efterhånden er generiske er det svært 

at differentiere sig. Atea forsøger at være tæt på deres kunder ved en bevidst relations strategi. 

Dette er forankret i Ateas vision, om at Atea ønsker at være ”the place to be” for kunder, partnere 

og medarbejdere.  
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Den manglende mulighed for differentiering af prisen, og det medfølgende pres på indtjeningen, 

betyder, at Atea gør brug af de helt væsentlige KSF på det danske markedet for IT-infrastruktur, 

nemlig omkostningsminimering og procesoptimering og muligheden for stordriftsfordele.  

 

Da Atea i TOWS ikke blev vurderet til at være i en overlevelseskamp, kan den valgte Maxi-Maxi 

tilgang, hvor styrker og muligheder kombineres, blive en væsentlig faktor i Atea fremtidige 

organiske vækst, og samtidig give kompetencer som markedet forventes at efterspørge. 

Omkostningerne og risikoen ved den valgte strategi, er relativ lille set for forhold til Ateas 

forventelige omsætning i 2016 på mere end 6 mia. DKK.  

5. Perspektivering: 
Afgangsprojektet er afgrænset til markedet for cloud baserede serverløsninger i Danmark. Det er 

meget sandsynligt, at Atea kan anvende afgangsprojektets anbefalinger til hele det mangfoldige 

marked for Cloud. De fundne konklusioner er baseret på en analyse af det danske markedet. Det 

vurderes at anbefalingerne i dette afgangs projekt relativt nemt kan perspektiveres til hele Ateas 

nordiske markedet. Det er ikke fundet hindringer eller lignende som skulle stå i vejen for dette.  

 

Fremvæksten af Cloud løsninger vil ændre Ateas traditionelle marked, så en ny forretningsmodel 

er nødvendig. Dette ses ikke som værende en forhindring for anbefalingernes succesfulde 

gennemførsel.  

 

Denne opgaves konklusioner er baseret på et her og nu billede af hvordan situationer er på den 

danske markedet for cloud foråret 2015. Da markedet er og omverdenen er dynamisk er 

tidshorisonten for de fundne anbefalinger ikke lang. Det vurderes at der maksimalt må gå 6 

måneder, før de fundne resultater i analysen må betegnes som værende forældede.  
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Bilag 1: Spørgeskema Net promoter Score 

Følgebrev til spørgeskema: 

Kære (indsæt kundennavn) 
  
For at vi i Atea kan blive endnu bedre til det vi laver, har jeg brug for din hjælp. 
  
I starten af næste uge vil du modtage en e-mail med invitation til at deltage i vores 
kundetilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen består af nogle enkle spørgsmål, og jeg håber på, at du vil 
bruge to minutter på at fortælle os, hvad vi gør godt samt hvad vi kan gøre bedre, til glæde for dig som 
kunde. 
 

Spørgsmål 1: 

Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale Atea til en ven eller kollega på en skala fra 0-10, hvor 10 er 

meget sandsynligt? 

 

Spørgsmål 2(0-6):  

Du er tilbageholdene med at anbefale Atea til andre. Kunne du udpege tre områder hvor Atea skulle 

forbedre sig? 

 

Spørgsmål 2 (7-8): 

Du har valgt at give Atea karakteren 7 eller 8. Kunne du udpege tre områder hvor Atea skulle forbedre sig? 

 

Spørgsmål 2 (9-10): 

På baggrund at dit svar kan vi se du gerne vil anbefale Atea til andre. Kunne du udpege tre områder Atea 

gør godt? 

 

• Sortiment bredde 

• Logistik og levering 

• Daglig dialog med jeres Account Manager 

• Account Managers evne til at forstå jeres forretning og behov 

• Kvaliteten af service og konsulenterne 

• Tilgængelighed af de ønskede services og konsulenter 

• Tilgængelighed generelt  

• Account Managers evne til at inspirerer os 
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• Hurtige svar på prisforspørgsel  

• Korrekt fakturering 

• E-shop 

• Ateas evne til at påvirke deres leverandører 

• Andre(Uddyb) 
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Bilag 2: Statistisk analyse og beregning af NPS samt usikkerhed og kofidensinterval ved hjælp af 

EXCEL: 

 

 

Answer Count  Beregning af NPS   

0 1  Promotors 113 37% 

1 3  Passives 106 35% 

2 6  Detractors 88 29% 

3 8  I alt 307  

4 12     

5 37  NPS (procent)  8% 

6 21    8 

7 57     

8 49     

9 65  

Beregning af 
usikkerhed   

10 48  VAR         0,65   

 307  StDev 0,81  

   error 0,05  

      

      

   95% konfidensinterval   

   NPS nedre              4   

   NPS øvre            13   

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 


