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Forord 

Omkostningsfokus er kommet for at blive. Med tendensen til at virksomheder pådrager sig flere 

og flere kapacitetsomkostninger, bør fokus på selv samme også være stigende – og yderste 

relevant. 

 

Baggrunden for nærværende hovedopgave stammer fra en interesse i at fordybe sig i begreberne 

variabilitet og reversibilitet. Hvorfor? Fordi det skrevne materiale på området virker meget tyndt 

og ikke fyldestgørende. Vi mener, at det burde være yderst essentielt for virksomheder, at bruge 

energi på blandt andet, at klassificere deres omkostninger efter reversibilitetsgrad, da denne er 

med til at afgøre, hvorvidt de (virksomheden) er fleksible og omstillingsparate. Vi tror begge på, at 

der ligger en fremtid i at kunne forstå og arbejde med omkostninger i forhold til fleksibilitet og 

omstillingsparathed.  

 

Intet er gratis! Derfor må der også være forbundet en pris med at øge sin fleksibilitet for eksempel 

via outsourcing. Det er denne pris, som har fanget vores interesse. Hvordan kan vi finde prisen? 

Hvordan kan vi kvantificere prisen? Når den er fundet, er vi så villige til at betale prisen for en øget 

fleksibilitet? Er virksomheden egentlig klar over den reelle pris ved outsourcing, leasing osv.? En 

del af prisen udgøres af en gråzone, som ligeledes har fanget vores interesse. Gråzone er den som 

ikke kan prissættes – men som til gengæld kan vise sig at være skæbnesvanger for virksomhedens 

omdømme, ry og videre færden. 

 

Opgaven har været yderst interessant at skrive. Der er kommet mange, og lange, diskussioner ud 

af forsøget på at anskueliggøre begreberne. Det har til tider virket mere eller mindre uoverskueligt 

at kvantificere begreberne i et forsøg på at gøre dem generiske.  

 

Vi synes selv vi er blevet beriget under forløbet – og håber at kunne give noget af denne berigelse 

videre til dig. Opgaven efterlader måske mange åbne spørgsmål, men så er der jo lagt op til 

diskussion. 

 

God læselyst, 

Karina og Rino 
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1. Indledning 

”Samtidig med at vi systematisk effektiviserer produktion og logistik, f.eks. 
ved at indføre ny automatiseret produktionsteknologi, outsource eller 
integrere forsyningskæden med både kunder og leverandører, flyttes en 
stadig større andel af omkostningerne fra at være proportionale med 
produktionens omfang til at være kapacitetsomkostninger. Det øgede 
samarbejde ud over virksomhedens grænser betyder imidlertid også, at en 
større del af omkostningerne er delvis uden for direkte ledelsesmæssig 
indflydelse i den virksomhed, hvor de optræder som omkostninger.” 
 

 Per Nikolaj Buch, professor, handelshøjskolen i Århus 

 
Konstante ændringer i markedsvilkår og konkurrence stiller stadig større og større krav til 

virksomheders fleksibilitet. Vigtigheden af, at kunne agere hurtigt på ændrede efterspørgelses-

vaner hos forbrugerne er essentielt for en going concern.  

 

Den historiske udvikling i fordelingen mellem variable- og kapacitetsomkostninger har ændret sig 

markant over de sidste årtier. Der er en tendens til, at flere og flere omkostninger bliver 

klassificeret som kapacitetsomkostninger – og det er med til at sætte fokus på fleksibiliteten i 

virksomheder. Ændringen i omkostningsstrukturen hænger sammen med den industrialisering 

mange lande har været igennem. Specielt for Danmark gælder det, at vi gennem de sidste 80-100 

år har bevæget os fra at være et industrisamfund til at være et videnssamfund, og dette medvirker 

til ændringen i omkostningsstrukturen – flere kapacitetsomkostninger og færre variable 

omkostninger. 

 
Palle Hansen sagde under en konferrence i Bergen tilbage i år 1979: 

”Man kunne begynde med at rejse spørgsmålet: Hvilke af de tre nævnte problem- og 
styringsområder (fleksibilitet, produktivitet og likviditet) der er af størst betydning 
for en virksomheds overlevelsesevne og fortsatte trivsel. Prioritetsrækkefølgen må 
blive:  1) fleksibilitetsstyringen, 2) produktivitetsstyringen og 3) likviditetsstyringen. 
 
Hvis vi ved fleksibilitet forstår: en virksomheds evne til at tilpasse sig de skiftende 
vilkår – altså at være ajour med sin outputtilpasning (markedstilpasning i videste 
forstand) – turde det være indlysende, at er det tilfældet, så vil virksomheden være i 
stand til at optimere sin dækningsbidragsindtjening og som følge heraf kunne 
fremvise en relativ fin lønsomhed, selv hvor produktiviteten kunne ønskes bedre”.1 

 

                                                 
1
 Prof. Palle Hansen, CBS: Foredrag den 27. oktober 1979, Høstkonferencen Norske Siviløkonomers Forening, Bergen. 

Kilde: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/leo/leo_0044-PDF/leo_0044_82620.pdf 
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Palle Hansens tro på, at fleksibilitet er altafgørende for virksomheders fremtid kan, efter 30 år, 

understøttes af, at snart alle større virksomheder, i og uden for Danmark, har benyttet sig af, eller 

stadigvæk benytter sig af - outsourcing. Tre af de, iflg. os, elementære grundlag for netop at 

benytte sig af outsourcing må være: Fleksibiliteten, omkostningsbesparelser2, samt fokusering på 

kernekompetencerne.  

 

Som nævnt indledningsvis har der været et skift i vægtningen3 mellem de variable- og 

kapacitetsomkostningerne, se Figur 1. Dette skift gør, alt andet lige, fleksibiliteten om end ikke 

værre, så sværere. Det er alment kendt, at kapacitetsomkostninger per definition har en lavere 

grad af reversibilitet og variabilitet, hvorfor en stor andel af kapacitetsomkostningerne også må 

formodes at påvirke fleksibiliteten hos virksomheder – det være sig produktions-, service- eller 

handelsvirksomheder. 

 

 

Figur 14 – Omkostningsstruktur over tid 

 

Opgaven handler ikke om, hvorledes kapacitetsomkostninger allokeres, til dette er der udarbejdet 

masser af værktøjer. Disse værktøjer hjælper imidlertidig kun med eventuelle lønsomheds-

problemer, og ikke med fleksibilitetsproblemer, som vi baseret på Palle Hansens tese og egen 

overbevisning, mener er en konsekvens af udviklingen i omkostningsstrukturen. 

 

Vi ønsker at belyse og undersøge, hvilke muligheder virksomheder har, for at blive mere fleksible. 

Der foreligger nogle indlysende områder at tage fat på, blandt andet:  

 

                                                 
2 

Omkostningsbesparelser i form af billigere arbejdskraft ved for eksempel outsourcing af produktion.
 

3
 Vægtning: Variable omkostninger og kapacitetsomkostningers andel ud af de totale omkostninger (VO+KO=TO). 

4 
Egen tilvirkning 
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 Kan virksomheder konvertere deres kapacitetsomkostninger til variable omkostninger, i troen 

på, at variable omkostninger besidder en højere grad af både variabilitet og reversibilitet og 

derigennem opnå fleksibilitet?  

 

 Hvad kræves der af ledelsen og bestyrelsen gennem deres fastlæggelse af strategi? Den 

formodes alt andet lige at spille en vigtig rolle på fremtidens omkostningsstruktur. 

 

Med en sund portion tiltro til Palle Hansens ytringer, samt afsæt i vores egen tese omkring skiftet i 

vægtningen af variable- kontra kapacitetsomkostninger leder det os hen til problemformulering. 
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2. Problemformulering 

Med afsæt i ændringen i forholdet mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger, vil 

det blive mere og mere relevant at have fokus på sine kapacitetsomkostninger, og specielt 

reversibiliteten og variabiliteten af samme.  

 

Hvis virksomheders evne til at være omstillingsparat og fleksibel er afhængig af reversibilitet og 

variabilitet i omkostningsstrukturen, er det interessant at undersøge og diskutere følgende: 

 

 Hvordan defineres og klassificeres driftsomkostninger i forhold til deres variabilitet og 

reversibilitet – og hvad betyder det for virksomheden? 

 
 Hvorfor er fleksibilitet og omstillingsparathed afgørende for virksomheder, set i forhold til: 

Ydre påvirkninger, markeds- og konkurrenceformer, hvor hurtigt virksomheder kan agere og 

hvad betyder det? 

 
 Hvordan påvirker leasing og outsourcing omkostningsstrukturen, fleksibiliteten og 

omstillingsparatheden i virksomheden? 

 
 Hvorledes påvirker de strategiske beslutninger graden af reversibilitet på omkostningerne – og 

hvad er prisen for en høj reversibel omkostningsstruktur? 

 

Vi ønsker at undersøge og nuancere ovenstående, da kapacitetsomkostninger, alt andet lige, må 

bevirke, at virksomheder bliver mindre fleksible. Denne ufleksibilitet har stor indflydelse på, hvor 

hurtigt virksomheder kan agere i forhold til markedsændringer (kunder, konkurrenter, politiske 

beslutninger osv.). 

 
I skrivende stund ved vi ikke, om vi kan komme med direkte løsningsforslag, men vi vil fremlægge 

teorier, og på baggrund af disse, foretage en diskussion med spørgsmålene som omdrejnings-

punkt. 

 
Det vi overordnet ønsker, er en dialog omkring prisen for virksomheders fleksibilitet – og vi ved 

endnu ikke, hvor opgaven bærer os hen med hensyn til konklusioner og løsninger. 
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3. Afgrænsning 

Baggrunden for afgrænsningerne i denne opgave er, at området omkring virksomheders 

fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til omkostningernes grad af variabilitet og 

reversibilitet, tager mere natur af en lang diskussion, hvorfor en naturlig afgrænsning af visse 

områder har været nødvendig, for at bibeholde fokus på kernen i opgaven. 

 

Alle synspunkter i diskussionsafsnittet tager afsæt i en going concern betragtningen, da andet 

simpelthen ikke giver mening: Ingen fremtid – ingen grund til at øge fleksibiliteten og 

omstillingsparatheden. 

 

Jævnfør litteraturen er kapacitetsomkostninger over tid variable omkostninger. Dette anfægter vi 

ikke, men af hensyn til opgavens problemstillinger, antager vi, at kapacitetsomkostninger forbliver 

faste over tid5. 

 

Tid er afgørende for begreberne variabilitet og reversibilitet. Men i nærværende opgave har vi ikke 

prædefineret en fast tidsperiode (for eksempel: Budget- eller planlægningsperiode), hvor 

omkostningerne bliver holdt op imod. Tid indgår i klassificeringen af variabilitetsgraden og 

reversibilitetsgraden. For ikke at låse os fast på en given periode, skriver vi om tid løbende i 

opgaven, men har valgt at lade tidsperioden være åben, for ikke at begrænse os. 

 

Selvom vi har fundet en hvis sammenhæng mellem begreberne variabilitet og målelighed (under 

sær- og sambestemte kapacitetsomkostninger), vil vi i opgaven ikke komme nærmere ind på 

begrebet målelighed. Vi benytter os kun af opdelingen i sær- og sambestemte kapacitets-

omkostninger som redskab til at klassificere vores omkostninger omkring deres grad af variabilitet. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt det likviditetsmæssige aspekt er relevant, da opgaven lægger sig op 

af, at finde en pris på fleksibilitet. Men det vil lægge sig mere op af en finansieringsopgave og vil 

derfor ej heller være omdrejningspunkt i opgaven. Det interessante er ikke om virksomheder kan 

finansiere sine valg, da vi formoder at de ikke foretager disponeringer som ikke kan lade sig gøre 

likviditetsmæssigt. 

                                                 
5
 Artikel: Faste og variable omkostninger – endnu en gang, Leif Kristensen, www.tidsskrift.dk 
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Afskrivninger bliver behandlet i opgaven under kapacitetsomkostninger (anlægsomkostninger), og 

udvalgte afskrivningsmetoder bliver gennemgået i teoriafsnittet, der vil dog ikke blive opstillet 

formler eller andre beregninger på, hvordan de i praksis foretages. Afskrivninger er med, da de 

ofte optræder som ”dødvægt” i driftsregnskabet. 

 

Under leasingafsnittet vil vi ikke komme nærmere ind på, hvordan man beregner fordelagtigheden 

af leasingsforslag, eller for den sags skyld alternative leasingsmodeller. Der findes metoder som 

NPV, IRR, PI, Pay-Back osv., men disse har ingen relevans for opgaven og dens nuancering af 

prolemformuleringen. 

 

Begrebet outsourcing dækker i opgaven over, at virksomheder skiller sig af med for eksempel egen 

produktion (fremstillingsvirksomhed), eller back-office funktioner (bogholderi osv.), og tilkøber 

samme ydelse andet steds. Generelt hersker der lidt forvirring omkring begrebet – da det oftest 

ligestilles med udflagning. Imidlertidig er udflagning og outsourcing ikke det samme6: Udflagning er 

når en virksomhed flytter for eksempel produktion til egen virksomhed i udlandet, eventuelt på 

grund af omkostningsminimering, og outsourcing er, når virksomheden flytter produktion eller 

bogholderi til en ekstern part. Vi benytter os af opdelingen mellem udflagning og outsourcing i 

opgaven, da det er relevant for henholdsvis reversibilitet og variabilitet, og dermed også for 

virksomheders fleksibilitet. 

 

I opgaven skriver vi flere gange om prisen på fleksibilitet og omstillingsparathed, hermed mener vi 

ikke pris målt i monetærstørrelse, men den påvirkning og de konsekvenser, som opnåelse af større 

fleksibilitet og omstillingsparathed medfører. 

 

Generelt tager vi ikke afsæt i en specifik virksomhedstype7, idet fleksibilitet er vigtig for alle 

virksomheder, uanset type. Vi vil derimod løbende gennem opgaven komme med up-to-date 

dagligdags eksempler (mini-cases), for at eksemplificere og underbygge vores diskussion. 

 

                                                 
6
 www.startvaekst.dk – ”Gør virksomheden klar til outsourcing” af Esben Uhrenholt. 

7
 Fremstillingsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed. 



Page 12 of 79 

 

4. Metode 

Fremgangsmåden i denne opgave vil være hundrede procent koncentreret omkring teorierne bag 

emnet. Vi vil ikke komme med egne meninger, men udelukkende lade teori tale i den første del af 

opgaven. Vi vil inddrage udvalgte teorier, definere og forklare disse og deres sammenhæng, samt 

implementere dem i opgavens overordnede problemstilling. 

 
Teoriafsnittets indhold skal danne grundlag for at kunne diskutere, perspektivere og besvare 

problemformuleringen, hvorfor det ikke vil være en slavisk gennemgang af tilfældige teorier, men 

udvalgte teorier, som kan understøtte nuanceringen og diskussionen bedst muligt. 

 
Indledningsvis vil vi gennemgå de forskellige teorier, hver for sig, og efterfølgende afrundes hvert 

afsnit med en legitimering af teorien, og hvorledes den bidrager til opgavens helhed. 

 
Teoriafsnittet fylder en del, og er med for, blandt andet at give en forståelse af de teoretiske 

beskrivelser af omkostninger, herunder variable- og kapacitetsomkostninger og deres grad af 

variabilitet og reversibilitet. 

 
Vi vil komme ind på forskellige omkostningstyper og begreber, argumentere for, om disse kan 

opnå en højere grad af reversibilitet, for derigennem at øge fleksibiliteten og omstillings-

paratheden. 

 
Målelighedsbegrebet er nævnt i afsnittet kontante kapacitetsomkostninger, som bindeled mellem, 

hvorvidt omkostninger er direkte eller indirekte. Begrebet bruges implicit til at klassificere 

virksomheders omkostninger, da vi mener, at dette hjælper os med at isolere den del af 

omkostningerne, som bør have størst fokus, hvad angår reversibiliet og fleksibilitet. 

 
Vi vil undersøge og kommentere på, hvilke muligheder virksomheder har for at øge graden af 

reversibilitet. Hvilken betydning vil dette få - og hvad er prisen? 

 
Kapacitetsomkostninger er i opgaven opdelt i henholdsvis kontante kapacitetsomkostninger og 

anlægsomkostninger, årsagen hertil er, at de to omkostningstyper er meget forskellige, hvad angår 

reversibiliet. 



Page 13 of 79 

 

Markeds- og konkurrenceformen virksomhederne befinder sig på, spiller en rolle, blandt andet 

fordi især konkurrencen er med til at definere, hvor hurtigt virksomhederne skal kunne agere og 

omstille sig, hvorfor disse emner også bliver gennemgået i teoriafsnittet. 

 
I forlængelse af hvorledes markeds- og konkurrenceformer influerer på virksomheders 

reaktionstid, behandles Porters Five Forces og PESTEL modellen. Dette for at illustrere de 

markedspåvirkninger, samt de ydre påvirkninger, som virksomheder står overfor, som alt andet 

lige, har indflydelse på henholdsvis omkostningsstrukturen, reversibilitetsgraden og fleksibiliteten. 

 
Leasing og outsourcing bliver gennemgået i teoriafsnittet, da de begge fylder en del i diskussionen 

omkring de muligheder virksomheder har, for at påvirke deres fleksibilitet. 

 
For at kunne behandle den strategiske del af problemformuleringen, medtages teorien 

vedrørende virksomheders beslutningsniveauer og organisationsstruktur, idet vi har en 

formodning omkring, at disse aspekter vil have indflydelse på virksomheders fleksibilitet og 

omstillingsparathed. 

 
Strategidelen i opgavens problemstilling kan synes svær at konkretiserer, idet strategibegrebet 

lægger op til, at flere aspekter end Porters konkurrencemæssige fordele og stordriftsfordele har 

indflydelse på virksomheders fremsigtede planer, hvorfor Mintzberg medtages for at nuancere 

strategidelen. 

 
Med udgangspunkt i Porters værdikæde har vi udvalgt forskellige typer af omkostninger. 

Værdikæden bruges mere som værktøj til at isolere omkostninger, og ikke som den oprindeligt var 

tiltænkt: Som værdioptimeringsredskab. Omkostningerne vil hver især blive analyseret efter de 

teoretiske termer: Variabilitet og reversibilitet, jvf. Graf 1 på side 52. 

 
Overordnet bliver et emne behandlet teoretisk, hvis det bidrager med input til vores diskussion og 

dermed det videre forløb i opgaven. Opgaven er bygget sådan op, at vi starter med at få nogle 

definitioner på plads, for derefter at filtrere dem gennem andre teoretiske værktøjer. Dette 

bidrager med den viden vi synes er relevant for at kunne forfine og nuancere vores diskussion, og 

til sidst lede os hen til en konklusion. 

 
Opbygningen i diskussionsafsnittet vil være kronologisk i forhold til problemformuleringen, samt 

fremlæggelsen af teorierne. 
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5. Teoriafsnit 

I det følgende ses der nærmere på tre afgørende begreber for at tilpasse omkostninger i forhold til 

aktiviteten: Tid, variabilitet og reversibilitet. 

 
Som nævnt i afgrænsningen er grænsen mellem variable- og kontante kapacitetsomkostninger 

afhængig af tidshorisonten, hvorpå de ses. Over tid vil alle omkostninger være variable, og modsat 

vil de være kapacitetsomkostninger set over en kort tidshorisont. 

 
Tid er således afgørende for graden af variabilitet, og bestemmes ud fra det tidspunkt, hvor en 

beslutning om anskaffelse eller afskaffelse bliver truffet. Tid lægger sig også op af reversibilitets-

graden. Alle omkostninger er per definition reversible, men tid er et af de parametre, som er med 

til at afgøre graden. Mange kontante kapacitetsomkostninger vil over kort tid være fuldt 

irreversible, ligesom de over lang tid, vil være fuldt reversible. 

 
Begreberne variabilitet og reversibilitet vil teoretisk blive gennemgået nedenfor, for senere at 

blive brugt i diskussionsafsnittet, da det er essentielt for virksomheders fleksibilitet, at deres 

omkostninger har høj grad af reversibilitet – mere om dette senere.  

 
Nedenstående Figur 2 forsøger at illustrere de faktorer, som er afgørende for virksomheders 

omkostninger. Først vil virksomheder have en strategi, som den skal styre efter. Dernæst styrer 

strategien behovet for aktivitet, som igen styrer henholdsvis de variable omkostninger og behovet 

for kapacitet. Behovet for kapacitet betinger dernæst anlægsomkostningerne og kontante 

kapacitetsomkostninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28 - Faktorer som styrer og betinger omkostninger 

                                                 
8
 Egen tilvirkning. En modificeret udgave af Figur 2.1. s. 26 i Virksomhedens økonomistyring 3. udgave af Michael 

Andersen & Carsten Rohde 
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6. Variabilitet 

Kort sagt defineres variabilitet som: 

 
Omfanget en omkostning varierer i forhold til aktiviteten. 

 

Begrebet dækker altså over, i hvilken grad en omkostning er en funktion af aktiviteten. Med andre 

ord, hvorledes stiger eller falder omkostningen i forhold til aktivitetsniveauet? 

 
Resultatopgørelsen indikerer allerede en grovindeling efter variabilitet. Øverst findes 

omsætningen, herefter kommer vareforbruget, som alt andet lige, vil være den ressource som 

besidder den højeste grad af variabilitet. Dernæste kommer salgsfremmende omkostninger, som 

igen formodes at være styret eller drevet af omsætningen. Pilen i venstre side af Figur 3 illustrerer 

graden af variabilitet fra høj (grøn) til lav (rød). 

 

Figur 39 – Variabilitets-termometer 

”Variabilitets-termometeret” ovenfor giver dog kun en forståelse for begrebet, og ikke nogen 

løsning til, hvordan man kommer tættere på den reelle grad af variabilitet.  Det siger sig selv, at 

vareforbrug besidder en høj grad af variabilitet, da den, alt andet lige, formodes at være tæt 

tilknyttet aktiviteten (omsætningen). Der er dog en anden vigtig  faktor, som afgører variabiliteten, 

nemlig tid. 

 

 

                                                 
9
 Egen tilvirkning 
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Omkostningens variabilitet afgøres af det tidsrum, det tager at anskaffe og afskaffe ressourcen. 

Anskaffelsestiden er det tidsrum, fra man beslutter at erhverve en ressource/kapacitet, indtil den 

er i brug i virksomheden (i drift). Tilsvarende er afskaffelsestiden det tidsrum, fra man beslutter at 

afskaffe/fjerne kapaciteten, indtil den er helt ud af drift. 

 

Afskaffelsestid kan være opsigelsesvarsler overfor personale, opsigelsesvarsler i forbindelse med 

lejekontraker med videre. Et eksempel vil hjælpe med at understøtte vigtigheden af tids-

sondringen i forhold til variabilitet. Almindelige funktionærer vil typisk have en opsigelsesvarsel på 

tre måneder10, hvorfor de indenfor en to måneders periode anskues som en kapacitetsomkostning. 

Kigger man derimod på et regnskabsår, vil funktionærer kunne opfattes som variable 

omkostninger, da det nu er muligt at afskaffe ressourcen indenfor den definerede periode. 

 

                                                 
10

 Funktionærloven § 2, stk. 2 
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7. Reversibilitet 

Reversibilitet defineres som: 

 
Mulighed for afskaffelse af omkostninger. 

 
Her forsøges afdækket, i hvor høj grad en omkostning (ressource eller kapacitet) er reversible eller 

irreversibel. Omkostninger klassificeres oftest på en skala fra fuldstændig reversibel til fuldstændig 

irreversibel. Det vil sige jo højere grad af reversibilitet – des nemmere er omkostningen at skille sig 

af med. Ved nemmere forstås: Uden ekstraordinært tab for viksomheden. 

 
Reversibilitet er derfor en form for økonomisk handlefrihed. Graden af handlefrihed afspejler 

virksomhedens mulighed for at ændre retning efter ønske. Denne mulighed gælder for alle 

virksomhedstyper, fremstillings-, handels- og service virksomheder. 

 
Graden af reversibilitet påvirkes udefra som indefra. En virksomheds interne politik kan have 

indflydelse på omkostningens placering på skalaen, for eksempel hvis opsigelsesperioder 

forlænges ekstraordinært, i forhold til funktionærloven, eller af andre fastholdelsespolitikker. Af 

udefrakommende påvirkninger, som virksomheder er nødsaget til at efterkomme, kan blandt 

andet nævnes lovgivning, kontraktsopsigelsesperioder11 samt overenskomster. 

 
Set oppe fra vil alle omkostninger være reversible, med undtagelse af nogle lovgivningsbestemte 

omkostninger, for eksempel skatter og afgifter. Spørgsmålet bliver dog om virksomheden vil have 

et ekstraordinært tab ved at afskaffe omkostningen – det er nemlig denne sondring, som er 

afgørende for klassificeringen af reversibilitetsgraden. Her spiller tidsfaktoren igen ind.  

 
Ligesom under variabilitetsafsnittet ovenfor, vil det være afgørende for graden af reversibilitet, om 

man kigger på en kort eller en lang periode, for eksempel to måneder eller tre måneder. Før-

nævnte eksempel med funktionærerne kan bruges igen for at illustrere forskellen. Indenfor en to 

måneders periode vil reversibilitetsgraden på funktionæren være fuldt irreversibel, da man ikke 

kan skille sig af med ressourcen uden ekstraordinært tab (på grund af opsigelsesvarslen på tre 

måneder). Hvorimod ressourcen vil være fuldt reversibel, hvis man kigger på en 3+ måneders 

                                                 
11 

Fx. eventualforpligtelser 
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periode, da virksomheden nu kan benytte sig af ressourcen i opsigelsesvarslen, og dermed ikke 

lide noget ekstraordinært tab.  

 
Nedenstående ”reversibilitets-termometer” forsøger at illustrere skalaen fra fuldt irreversibel  

(÷/rød) til fuld reversibel (+/grøn). 

 

 

Figur 412 – Reversibilitets-termometer 

 
Faktorer som påvirker reversibilitetsgraden på en omkostning: 

 Tidshorisonten hvorpå der kigges. For eksempel stiger graden af reversibilitet i takt med at der 

foretages afskrivninger på aktiverne. Aktivet vil være fuldt reversibelt når det er afskrevet helt 

(da virksomheden her ikke vil lide tab ved afskaffelse). 

 Opsigelsesvarsler. 

 Kontraktsforhold. 

 Overenskomster. 

 Interne virksomhedspolitikker. 

 Er der et marked for afsætningen af ressourcen? I nogle henseender kan det vise sig umuligt at 

skille sig af med for eksempel special maskiner eller varelager, mens der i andre henseender 

findes gode afsætningsmuligheder, for eksempel varelager, biler, personer, altså ressourcer af 

mere generisk karakter. 

 
Teoretisk set ville man opnå stor viden om, hvorvidt det er muligt eller rentabelt, at ændre en 

beslutning, hvis man kunne registrere reversibilitetsgraden på alle omkostninger. Heri ligger dog 

den udfordring, at i graden er indeholdt en tidshorisont samt en tabsstørrelse. Det betyder, som 

nævnt, at den samme omkostning, set over to forskellige tidsperioder, vil have forskellig grad af 

reversibilitet, hvorfor det kan vise sig praktisk umuligt, løbende at registrere reversibilitetsgraden. 

 
Litteraturen er også meget kort i spyttet omkring både variabilitet og reversibilitet. Begreberne 

virker umiddelbart lige til, men viser sig at være væsentlig svære at arbejde med. Der er 

selvfølgelig intet generisk over termerne, da tid er en væsentlig faktor i klassificeringen af 

henholdsvis reversibilitetsgrad og variabilitetgrad. 

                                                 
12

 Egen tilvirkning 
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8. Variable omkostninger 

Kort sagt defineres variable omkostninger teoretisk som: 

 
Omkostninger for forbrug af ressourcer, der varierer proportionalt med aktiviteten. 

 
Som oftest defineres variable omkostninger som en direkte omkostning, det vil sige at 

omkostningen kan henføres direkte til aktiviteten. Der opereres også med begrebet indirekte 

variable omkostninger13, disse vil have en ringere grad af variabilitet, da de ikke følger aktiviteten i 

samme omfang som de direkte variable omkostninger. 

 

Variable omkostninger er i mellemtiden mere kompliceret end som så. Der findes en 

underopdeling af omkostningsbegrebet – der er således tale om: 

 

 Springvise variable omkostninger: Kendetegnet ved, at relativt små ændringer i aktivitets-

mængden fører til ændringer i de totale omkostninger. 

 Progressive variable omkostninger: Kendetegnet ved, at omkostningerne stiger procentvis 

mere end aktiviteten. 

 Degressive variable omkostninger: Kendetegnet ved, at omkostningerne ændrer sig procentvis 

mindre end aktiviteten. 

 Regressive14 variable omkostninger: Kendetegnet ved, at omkostningerne falder i takt med en 

stigende aktivitet. Det er som udgangspunkt omkostninger, der er svære at forudse. 

Litteraturen nævner for eksempel opstartsomkostninger, som regressive variable 

omkostninger. Der er dog ikke tale om førstegangs opstartsomkostninger – men derimod 

opstartsomkostninger forbundet med nedbrud på for eksempel  produktionsanlæg. 

 

Se Figur 5 der grafisk illustrerer de fire ovennævnte variable omkostningsforløb. 

 

Det kan kommenteres om, hvorvidt der er logik imellem de springvise og regressive variable 

omkostninger. Opstartsomkostninger vil alt efter fortolkning variere fra at være springvise til at 

være regressive omkostninger.  

                                                 
13 

Indirekte variable omkostninger omtales også i litteraturen som semivariable omkostninger. 
14 

E. Schmalenbachs ”Selbstkostenrechnung und Preispolitik”, 1934 
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I en virksomhed præget af sæsonarbejde, vil opstartsomkostningerne ikke tolkes som regressive 

variable omkostninger – men som springvis variable (en form for variabel sunk cost15). Derimod vil 

en virksomhed, som kommer ud for et ikke kalkuleret stop i produktionen, have en regressiv 

variabel omkostning. 

 

 

Figur 516 - Forskellige typer af omkostningsforløb 

8.1 Legitimering 

Variable omkostninger optræder, som udgangspunkt, med fuldstændig variabilitet, da de er en 

funktion af aktiviteten. Alligevel vil graden af variabilitet være forskellig afhængig af, om der er 

tale om progressive, degressive eller proportionale variable omkostninger. Regressive 

omkostninger er en smule anderledes, da de er omvendt proportionale, dette burde alt andet lige 

også gøre graden af variabilitet mindre end resten af de variable omkostninger. 

 

Graden af variabilitet påvirkes af, hvor vidt den variable omkostning er en direkte eller indirekte 

variabel omkostning. Hermed forstås, at de direkte variable omkostninger besidder en højere grad 

af variabilitet, på grund af deres direkte relation til aktiviteten,  end indirekte variable 

omkostninger, som ikke nødvendigvis er 100 % proportionale med aktiviteten. 

 

 

                                                 
15 

Sunk Cost = KKO betalt af en virksomhed uanset aktivitetsniveau. Sunk costs er pådraget og kan ikke genoprettes. 
16 

www.business.aau.dk, Driftsøkonomi IV, Omkostningsteori 

http://www.business.aau.dk/
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Teoretisk er variable omkostninger per definition fuldt reversible, da de er proportionale med 

aktiviteten, jvf. variabilitet. Med andre ord, er der teoretisk en sammenhæng mellem graden af 

variabilitet og graden af reversibilitet for variable omkostninger. Teoretisk formodes graden af 

variabilitet og reversibilitet, alt andet lige, at være en funktion af aktiviteten.  

 

Ses der på en going concern betragtning, vil vi kunne indkludere varelageret, som en variabel 

omkostninger (over tid), og her kan graden af reversibilitet være forskellig, afhængig af lagerets 

indhold. Det afgørende bliver her, om der er et marked for afsætningen af lageret, såfremt 

virksomhederne ikke længere ønsker at producere en specifik vare. 
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9. Kapacitetsomkostninger 

Det næste afsnit vil omhandle virksomheders kapacitetsomkostninger (faste omkostninger). Disse 

er typisk underopdelt i henholdsvis: Kontante kapacitetsomkostninger og anlægsomkostninger. 

Grunden til denne skildring er simpel: Tid. Tidsfaktoren i kapacitetstrækket, forbruget, er 

afgørende for, hvor vidt en omkostning er en kontant kapacitetsomkostning eller en anlægs-

omkostning. Skildringen er drevet af matching-princippet17, som siger, at omkostninger skal 

driftsføres i takt med ressourceforbruget (kapacitetstrækket). 

 

Anlægsomkostninger er investeringer i anlæg (såvel materielle som immaterielle aktiver), hvor 

omkostningen driftsføres i form af afskrivninger, og kontante kapacitetsomkostninger er 

kendetegnet ved at være omkostninger som føres direkte på driften i takt med forbrug af 

kapaciteten. 

9.1 Kontante Kapacitetsomkostninger 

Teoretisk defineres kontante kapacitetsomkostninger som: 

 

Omkostninger for forbrug af ressourcer, der IKKE varierer proportionalt med aktiviteten. 

 

Den danske professor Palle Hansen opfandt i år 1975 en måde, hvorpå man ud fra målelighed18 i 

forhold til aktiviteten kan underopdele kontante kapacitetsomkostninger, som kan hjælpe med til 

at understøtte graden af variabilitet i omkostningen. 

 

Prof. Palle Hansen opererer med følgende tre underopdelinger: Særbestemte kapacitets-

omkostninger, Sambestemte, direkte kapacitetsomkostninger og Sambestemte, indirekte 

kapacitetsomkostninger. 

 

 

                                                 
17 

Finansiel rapportering, 1 udgave, Jens O. Elling (2008) 
18 

Målelighedsbegrebet refererer til relationen mellem aktiviteten og ressourcetrækket. Hvor troværdigt eller valid et 
ressourcetræk kan henføres til en given aktivitet. 
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Idéen bag begreberne er ud fra målelighed, at finde ud af, hvor troværdigt en omkostning kan 

henføres direkte, eller indirekte, til en indtægtssektor (hermed forstås en given aktivitet). 

 

 Særbestemte kapacitetsomkostninger: Disse omkostninger er karakteriseret ved, at de alene 

er knyttet til én aktivitet, og derved løses måleligheden på grund af den direkte relation til 

aktiviteten. 

 
 Sambestemte – direkte kapacitetsomkostninger: Denne type omkostninger kan, som navnet 

siger, med en høj grad af troværdighed måles/henføres direkte til flere aktiviteter. Til forskel 

fra førstnævnte, er de sambestemte, direkte omkostninger tilknyttet flere aktiviteter. 

 
 Sambestemte – indirekte kapacitetsomkostninger: De indirekte sambestemte omkostninger 

er i midlertidig kendetegnet ved IKKE at løse måleligheden mellem aktivitet og 

kapacitetsforbrug. Der findes således en lav troværdighed omkring målingen mellem 

kapacitetstrækket og aktiviteten. 

9.2 Anlægsomkostninger 

Anlægsomkostninger er kendetegnet ved at være den driftførte omkostning (afskrivning) for et 

“anlæg”. Ved anlæg forstås aktiver indregnet i balancen, hvis købspris overstiger den af SKAT 

oplyste grænse for, hvornår et aktiv skal aktiveres. 

 

Omkostningen indregnes i takt med forbruget af ressourcen (jævnfør matching-princip), dette 

gøres for at afspejle den værdiforringelse, som aktivet pådrages.  

 

Overordnet findes der tre afskrivningsmetoder, saldo-, linær-, og straksafskrivning, disse vil blive 

behandlet nedenfor. Det afgørende for valget af metode, er som nævnt ovenfor, afspejlingen af 

trækket på ressourcen og dermed værdiforringelsen. 
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9.3 Afskrivningsmetoder 

Begrebet er medtaget for at præcisere, hvorledes teorien definerer begrebet, og om dette 

eventuelt ligger op til diskussion. 

 

Afskrivningernes størrelse per periode afhænger af blandt andet afskrivningsmetode, samt af 

hvilken tidshorisont aktivet ønskes afskrevet over.  

 

Der forefindes adskillige afskrivningsmetoder, heraf nævnes: Saldometode, den lineære metode, 

og straks afskrivning. 

 

Saldometoden anvender en fast procentsats over afskrivningsperioden (aktivets levetid). Dette 

betyder, at afskrivningerne er størst i starten af aktivets levetid, og efterhånden falder. Ved denne 

metode vil restværdien aldrig blive nul. 

 

Den lineære metode benytter sig af lige store afskrivninger i hver periode. Baseret på anskaffelses-

sum og forventet levetid. Restværdien vil være nul. 

 

Straks afskrivning kan anvendes ved19: 

 På aktiver med en fysisk levetid på tre år og under. 

 Aktiver der anvendes til forsøgs- og forskningsvirksomhed 

 Software 

 Aktiver med en anskaffelsessum under en hvis grænse. For år 2010 danske kroner 12.300.-20 

 

Det overordnede virksomheder skal være opmærksomme på omkring afskrivninger (valg af 

metode, levetid osv.) er, at de skal genspejle den værdiforringelse som aktivet udsættes for ved 

brug, og restværdien bør afspejle den værdi, aktivet kan realiseres til på markedet. 

 

 

 

                                                 
19 

Afskrivningsloven, paragraf 6, stk. 1 
20 

www.skat.dk 
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Fokusområde

9.4 Legitimering 

Som definitionen siger, varierer kontante kapacitetsomkostninger ikke proportionalt med 

aktiviteten. Klassificeringen udfra Palle Hansens inddeling indikerer implicit graden af variabilitet. 

Målelighed er altså afgørende for graden af variabilitet. Med jo højere grad af troværdighed en 

måling kan foretages, des højere grad af variabilitet formodes omkostningen at have.  

 

Figur 621 læses udefra og ind, hvor graden af variabilitet bliver mindre og mindre. De sambestemte 

indirekte omkostninger udgør dermed det største problem og udfordring i forhold til målelighed. 

Det vil typiske være omkostninger som klassificeres som sambestemte indirekte, der vil udgøre 

det største problem omkring reversibilitet og variabilitet – hvorfor det også er disse som vi vil have 

fokus på i opgaven. 

 
Kontante kapacitetsomkostninger er pr. definition fuldt  

irreversible hvis de enten ikke kan afskaffes eller kun kan 

afskaffes med ekstraordinære tab for virksomheden.  

Ekstraordinære tab i forbindelse med afskaffelse af en 

ressource er at betragte som Sunk Cost22. 

 
Kontante kapacitetsomkostninger, vil afhængig af den  

tidshorisont der kigges på, have forskellige grader af 

reversibilitet. 

 
Som udgangspunkt er variabiliteten af anlægsomkostninger ringe, eller ikke eksisterende. Dette 

skyldes, at når et aktiv først er aktiveret, og afskrivningsmetoden er valgt, har udsving i aktiviteten 

ikke nogen umiddelbar indvirkning på afskrivningsforløbet. Der er med andre ord lav grad af 

variabilitet for anlægsomkostninger. 

 
Anlægsomkostninger er fuldt irreversible, de står ikke til at ændre. Reversibiliteten lægger sig op 

af aktivet, og ikke afskrivningen. Teoretisk vil graden af reversibilitet for et aktiv gå fra fuldt 

irreversible til fuldt reversible over aktivets løbetid. Hermed skal forstås, at i takt med at aktivet 

afskrives, og går mod skrapværdi eller nul, vil størrelsen af et eventuelt ekstraordinært tab (ved 

afskaffelse) blive mindre og mindre, som tiden går. 

                                                 
21

 Egen tilvirkning 
22 

Sunk Cost = KKO betalt af en virksomhed uanset aktivitetsniveau. Sunk costs er pådraget og kan ikke genoprettes. 

Figur 6 - Omkostningsfokus 
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10. Markeds- & konkurrenceformer 

Til diskussionen omkring hvorvidt en omkostning er variable eller fast, og hvor sårbar virksom-

heder er med hensyn til fleksibilitet og omstillingsparathed, skal medtages virksomheders 

placering på markedet, da dette har indflydelse på virksomheders strategiske beslutninger. 

 

Derfor gennemgås nedenfor udvalgte konkurrenceformer, hvorpå en virksomhed kan operere.  

Baggrunden for udvælgelsen er at illustrere forskellen i vigtigheden af at være omstillingsparat og 

fleksibel, hvorfor ikke alle konkurrenceformer vil blive gennemgået. Indledningsvis vil dog blive 

beskrevet de to markedsformer, hvorpå virksomheder konkurrerer.  

 

 Et homogent marked vedrører standardvarer, såsom dagligvarer. Kunderne har ingen 

præferencer overfor produktet, udbyderen eller begge. Det er alene prisen, der er 

bestemmende for efterspørgslen og afsætningens omfang.  

 

 Heterogent marked vedrører differentierede varer, såsom mærkevarer. Kunderne har en høj 

præferencegrad overfor produktet, udbyderen eller begge. 

 

 

Figur 723 – Markeds- og konkurrenceformer 

 

Monopol er karakteriseret ved at bestå af både homogene og heterogene varer. Der er kun èn 

udbyder. Kunderne har personlig præference i forbindelse med det heterogene marked, men 

ingen præference ved det homogene marked, De køber, fordi der ikke er andre udbydere. 

Udbyder er prissætter. Der er oftest svær adgang til markedet (høj adgangsbarriere). 

 

                                                 
23 

Lynggaard, Peter, 2003, Driftsøkonomi, Handelsskolens forlag s. 298 
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Oligopol er karakteriseret ved at bestå af homogene varer. Kunderne har ingen personlig 

præference. Markedet består af få, relativt store udbydere, som kæmper om markedsandele. Der 

er som oftest svær adgang til markedet (høj adgangsbarriere). Denne konkurrenceform lægger op 

til karteldannelse, som vil få de tilsluttede virksomheder til at fungere som et monopol, på et 

begrænset aftaleområde. Næsten hvert eneste marked for varer og serviceydelser er i dag 

domineret af en håndfuld meget store internationale virksomheder24. 

 

Fuldkommen konkurrence er karakteriseret ved at bestå af homogene varer. Der er et stort antal 

(nogenlunde lige store) udbydere. Det vil sige en enkelt udbyder ikke kan påvirke prisen, og 

producenten er derfor mængdetilpasser/pristager. Der er let adgang til markedet (ingen 

adgangsbarrierer), og som følge af, at der er tale om homogene varer, har kunderne ingen 

personlige præferencer. 

 

Monopolistisk konkurrence25 er karakteriseret ved at bestå af heterogene vare, og derved har 

købere personlige præferencer. Der er let adgang til markedet (ingen adgangsbarrierer). Der er et 

stort antal små udbydere på dette marked, og sælger kan påvirke prisen.  

 

Om en virksomhed befinder sig indenfor den ene eller den anden konkurrenceform, afhænger 

blandt andet af, om definitionen er set bredt eller snævert. Ses der for eksempel på virksomheden 

samlet eller på et for virksomheden specifikt produkt? 

                                                 
24

 For eksempel ølmarkedet: Carlsberg, Heineken, Budweiser og Corona. Læskedrik: Coca-Cola, Pepsi og Schweppers. 
25

 Monopolistisk konkurrence er en meget anvendt markedsform indenfor eksempelvis: Tøj, restauranter, 
håndværkere og elektronik. 
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10.1 Legitimering 

Konkurrenceformen indikerer ikke hvilke typer omkostninger virksomhederne har. Konkurrence-

formen indikerer heller ikke hvor høj grad af reversibilitet virksomhedernes nuværende 

omkostninger besidder. 

 

Det konkurrenceformen er med til at indikere er, hvor omstillingsparat virksomheder skal være. 

Kravet til omstillingsparatheden vil variere alt efter hvilken konkurrenceform virksomheder 

befinder sig på. Monopol vil grundet sin status have længere tid til at agere i forhold til marked-

ændringer, end for eksempel virksomheder under fuldkommen konkurrence.  

Her skal omstillingsparatheden ske næsten øjeblikkeligt, for at kunne følge med markedet, 

konkurrenterne, eller for at opnå fordele i forhold til konkurrenterne. 

 

 

 

 

Figur 826 - Konkurrenceformer i forhold til omstillingsparathed 

 

De udvalgte konkurrenceformer spænder over hele sprektret, Figur 7, hvoraf vi tolker at 

omstilingsparatheden og fleksibiliteten bliver mere og mere afgørende for virksomheder, des 

nærmere vi bevæger os fra ventre mod højre i Figur 8. Når vi siger at omstillingparathed og 

fleksibilitet bliver mere afgørende, mener vi, at virksomheder skal være ekstra opmærksomme på 

graden af reversibiliteten af deres omkostninger. 

                                                 
26

 Egen tilvirkning 

Monopol          Oligopol          Fuldkommen konkurrence 
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11. Porters Five Forces 

Den amerikanske økonom Michael Eugene Porter udviklede dette værktøj, til brug for 

virksomheder, således at de kunne vurdere deres position, samt profitabiliteten og attraktiviteten 

i det marked hvorpå de operer, eller med andre ord analysere konkurrenceforholdene i en 

bestemt branche. 

 

Modellen, se Figur 927, undersøger virksomheders konkurrencemæssige situation, baseret ud fra 

fem kræfter: kundernes og leverandørernes forhandlingskraft, potentielle indtrængere (nye 

konkurrenter), substituerende produkter, og rivaliseringen i branchen (konkurrence situationen i 

branchen). 

 

For de fem kræfter, som modellen er baseret 

på, gør det sig gældende, at de alle bidrager til 

at analysere, hvor stærk virksomheder er på 

det pågældende marked/branche, hvorpå de 

opererer. Analysen bidrager med en vurdering, 

som virksomheder kan anvende til at 

udarbejde/tilpasse egen konkurrencestrategi. 

(optimering af værdikæden, ændringer af 

organisationsstruktur og omkostningsstruktur).

   

 

Virksomheder skal kigge på følgende aspekter for at få en indikation om, hvorvidt de potentielt er 

truet af nye indtrænger på markedet (nye konkurrenter): Patenter, ud- og indgangsbarriere, 

stordriftsfordele, kapitalkrav, produktdifferentiering og adgang til distributionskanaler. 

 

Kundernes forhandlingskraft er påvirket af blandt andet, kundernes størrelse og loyalitet. Det 

virksomheder skal se på, herunder er, hvilken brik de selv udgør. Er de leverandør til en anden, 

eksempelvis fremstillingsvirksomhed, eller producerer de selv det endelige produkt (hvor i 

fremstillingskæden befinder de sig?).  

                                                 
27

 Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy 8th edition, s. 60 

Figur 9 – Michael E. Porters Five Forces 
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Dette vil alt andet lige bevirke, hvilke faktorer under kunders forhandlingskraft virksomheder skal 

fokusere. Er virksomheden en del af fremstillingskæden, skal virksomheden være opmærksom 

omkring eventuel baglæns integration, som vil bevirke at en kunde opkøber virksomheden, som 

del af en værdikædeoptimering. Er virksomheden derimod den endelige producent, med direkte 

levering til den endelige forbruger, er det faktorer som købsadfærd, differentiering28 og 

præferencer som virksomheden skal forsøge at imødekomme. Dette vil igen påvirke, hvilken 

konkurrenceform virksomheden befinder sig i.  

 
Under truslen om substituerende produkter, skal virksomheder tage stilling til eventuelle 

skifteomkostninger, som følge af tilpasning af eksisterende produktionsanlæg. Virksomheder skal 

ligeledes undersøge, at hvis et substituerende produkt lanceres, hvor tilgængeligt vil dette produkt 

være for virksomhedes forbrugere, og besidder virksomheden en hvis loyalitet fra deres kunder. 

Ligeledes vil virksomheder være nødsaget til at undersøge, alt efter om de befinder sig på et 

heterogent eller homogent marked, om produktionsomkostningerne og udbudsprisen på det 

substituerende produkt, er en trussel for virksomhedens egen produkt portefølje. 

 
Virksomheder kan, som nævnt under kundernes forhandlingskraft, udsættes for baglæns 

integration. Virksomheder kan dog også udsættes for forlæns integration. Ved forlæns integration 

er det virksomheders leverandører, som forsøger at optimere deres værdikæde. Det skal dog 

nævnes, at virksomheder selv har mulighed for både forlæns og baglæns integration, ved at 

opkøbe kunder og leverandører. 

 
Når virksomheder analyserer deres leverandørforhold og sammensætning, skal de blandt andet 

kigge på, hvorledes leverandørernes adfærd og relative magt, kan påvirke virksomhedens profit. Er 

der få leverandører indenfor branchen, vil dette have negativ konsekvens for virksomheden, da 

alternativer ikke vil være muligt. Dette kan påføre større omkostninger, idet leverandøren /-erne 

dikterer prisen. Set ud fra spørgsmålet angående reversibilitet af omkostningen, vil denne 

omkostning forblive fuld reversibel, da der er tale om forbrug direkte til produktionen, som alt 

andet lige forløber proportionalt med aktiviteten. Det er omkostningsminimering29 virksomheder 

her skal fokusere på.  

                                                 
28

 Differentieringsstrategi: Virksomheden tilbyder et unikt produkt, der har særlige egenskaber eller en bedre kvalitet, 
eller virksomheden tilbyder bedre service sammenlignet med konkurrerende virksomheder.  
29

 Omkostningslederstrategi: Virksomheden kan udvikle, producere og sælge et produkt til lave omkostninger og kan 
derfor tilbyde produktet til lav pris. 
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11.1 Legitimering 

Five Force’s medtages, idet vi anvender det som et analyse værktøj af virksomheders nærmiljø.  

 

Værktøjet tolker vi som en følge til yderligere undersøgelser af virksomheders situation i forhold til 

omverdenen. Efter at virksomheder har præciseret deres konkurrenceform, analyser de 

efterfølgende deres markedsposition baseret på de elementer der indgår i Five Force’s. 

 

Resultatet af analysen kan, med fordel for virksomheder, være med til at udarbejde/tilpasse 

konkurrencestrategi, optimere værdikæden, ændringer af organisationsstruktur og omkostnings-

struktur. 

 

Alt efter hvilke af ovenstående elementer som virksomheder finder fordel i at implementere 

/optimere, kan det få indflydelse på omkostningernes variabilitet og reversibilitet. Her tænker vi 

blandt andet på leasing og outsourcing, som vil blive behandlet senere. 
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12. PESTEL 

Modellen, se Figur 10, er igennem tiderne blevet udvidet fra dens oprindelige form som blev 

udarbejdet i år 1967 af Francis J. Aguilar30. Modellens oprindelige udformning bestod af ”ETPS”, 

økonomiske, teknologiske, politiske og sociale forhold. Efterfølgende skete der en gradvis 

udvidelse af modellen, og i år 1980 blev modellen med blandt andet påvirkning af Michael Porter, 

præsenteret i en mængde af variationer, alle baseret på de i dag medgåede forhold, men med 

forskellig sammensætning af forholdene: PEST, PESTLE, STEEPLE og så videre. 

 
Modellen er et værktøj der bruges til at analysere virksomheders eksterne omgivelser. Modellen 

består blandt andet af faktorer, som virksomheder ikke selv kan påvirke, såsom politiske og 

lovgivningsmæssige aspekter. Modellens faktorer består af: økonomiske, politiske, sociale, 

teknologiske, lovmæssig og miljømæssig forhold. Den ser på de omverdensfaktorer der har 

afgørende indflydelse på virksomheders handlemuligheder, og tager sit primære udgangspunkt i 

makroomverdenen. 

 

Figur 1031 – Illustration af ydre påvirkninger (PESTEL) 

Det er vigtigt for virksomheder at huske, at når de anvender PESTEL, at de fastholder fokus, 

således at de udelukkende kigger på de faktorer der højst sandsynligt vil ændre sig, og de faktorer, 

der har indflydelse på virksomhederne. Med andre ord, kvaliteten af analysen afhænger af de 

input som medtages, og hvorledes disse inputs behandles og vurderes. 

 
Den før viste Figur 10, er ikke udtømmende hvad angår eksempler på eksterne faktorer, og det er 

derfor vigtigt, at virksomheder der anvender modellen, formår at gøre den så konkret, hvad angår 

indhold, at modellen bidrager med en værdiskabene analyse. 

                                                 
30 

http://rapidbi.com/pestle/ 
31 

Exploring Corporate Strategy, 8th edition, Johnson, Scholes & Whittington 



Page 33 of 79 

 

12.1 Legitimering 

Efter at have set på konkurrenceformer og virksomheders nærmiljø, kigger vi på virksomheders 

fjernmiljø. Dette gøres ved at anvende PESTEL modellen, som er medtaget som et værktøj til at 

analysere virksomheders eksterne forhold. Formålet hermed kan blandt andet være, om der sker 

nogle ændringer eventuel lovgivningsmæssigt, som vil påføre virksomheder irreversible 

omkostninger. 
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13. Leasing 

Som redskab til diskussionen omkring virksomheders fleksibilitet i forhold til markedsændringer, 

medtages leasing, da dette spiller en central rolle i de muligheder virksomheder har, for at påvirke 

deres reversibilitet, og derigennem deres fleksibilitet. 

 

Leasing er en form for finansiering, som blandt andet virksomheder kan benytte sig af. Dette 

betyder, at virksomheder ikke er nødsaget til at investere i det pågældende aktiv. 

 

Nogle af de væsentligste grunde til at lease et aktiv i stedet for at købe det, er frigivelse af 

likviditet, budgetsikkerhed i hverdagen, øget fleksibilitet (udskiftning af eks. edb-udstyr), risiko-

minimering (usikkerhed omkring aktivets tekniske formåen eller scrapværdi) og færre restriktive 

krav end en lånekontrakt. Nogle af de nævnte grunde, vil blive behandlet senere i opgaven. 

 

Der findes to former for leasing: Operationel og finansiel leasing, se Figur 11 

 

Figur 1132 – Sammenligning af operationel kontra finansiel leasing 

                                                 
32 

Egen tilvirkning 
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13.1 Legitimering 

Opdeling mellem operationel og finansiel leasing er nødvendig, da der både er forskel i de 

økonomiske konsekvenser, løbetid samt forkøbsretten bag metoderne. Forskelle som vil have stor 

indvirkning på virksomheders fleksibilitet.  

 

Leasing bruges som løsningsforslag til øget omstillingsparathed og øget fleksibilitet under vores 

diskussion. 
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14. Outsourcing 

Begrebet outsourcing dækker over: En virksomhed der vælger at købe varer eller ydelser hos en 

leverandør33 (selvstændig virksomhed), som den ellers selv tidligere producerede. Begrundelser for 

dette kan være, at opnå bedre kvalitet (benytte sig af specialister), opnå lavere omkostning 

(omkostningsminimering) eller bedre kunne fokusere på egen kerneforretning. 

 

Der er stigende fremgang indenfor dette område, idet det er nødvendigt for mange virksomheder 

at holde omkostningerne nede for at kunne konkurrere med de andre virksomheder på markedet.  

 
Af andre grunde kan nævnes34: 

 
 Outsourcing kan reducere dine investeringer 

 Outsourcing kan reducere dine risici 

 Outsourcing gør dig mere fleksibel overfor forandringer 

 Outsourcing giver dig international erfaring og netværk 

 

Udover outsourcing indenrigs, er der ligeledes virksomheder der benytter sig af outsourcing på 

tværs af landegrænser, dette kaldes for International outsourcing. Begrebet vil blive belyst 

efterfølgende. 

 

Det skal her nævnes, at hvis en virksomhed flytter egenproduktion til udlandet i eget regi (for 

eksempel udenlandske filialer eller datterselskaber), for at opnå samme foredele som ved 

outsourcing, da er der tale om udflagning. 

 

I afsnittet omkring international outsourcing lægges især vægt på flytning af produktionen, men 

også andre faciliteter kan tænkes outsourcet (indenrigs som udenrigs), såsom IT, HR og visse 

bogholderifunktioner. 

 

 

                                                 
33

 Exploring Corporate Strategy, 8th edition, Johnson, Scholes & Whittington, side 459. 
34 

 www.startsvaekst.dk 
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14.1 International outsourcing 

En af årsagerne til at påbegynde outsourcing kan være en proaktiv strategisk beslutning om at 

blive mere lønsom (flytte visse funktioner, typisk dele af produktionen til et billigere landI). Det 

mest kendte motiv for at outsource til udlandet, er ønsket om lavere produktionomkostninger. 

Dette som følge af, at de fleste virksomheder, der benytter sig af outsourcing, oftest befinder sig i 

lande, hvor omkostningsniveauet er højt, blandt andet lønomkostninger eller afgifter. 

 
Outsourcing til udlandet kræver velovervejede strategiske beslutninger. Eventuelt i form af 

værdikæde optimering. Hvilke aktiviteter giver den bedst mulige konkurrencemæssige fordel at 

bibeholde i virksomheden? Og hvor kan det bedst betale sig at lade andre udføre opgaven?  

 
For at virksomheder kan træffe korrekte beslutninger eventuelt ved at lade andre varetage 

produktionsprocessen, er der nogle problemstillinger de skal forholde sig til. Eksempler på disse 

kunne være: 

 
 Hvor meget sparer du i virkeligheden per enhed ved at outsource? 

 Hvad er omkostningen i tid og penge ved at gennemføre processen? 

 Er lavere produktionsomkostninger det mest kritiske for dine kunder? 

 Er der andre forhold end pris, der har større betydning for dine kunder? 

 Vil automatisering medføre en mere lønsom løsning? 

 

I lyset af ovenstående skal der altså fokuseres på den reelle omkostning eller besparelsen ved 

outsourcing. Prisen afhænger ikke blot af den direkte lønomkostning (produktionsomkostning), 

men af flere faktorer som skal indregnes.  

 

Nogle af disse faktorer kan vise sig mere omfangsrige at beregne end andre. Rejseomkostninger, 

kvalitetskontroller og leveringsomkostninger er af håndgribelig størrelse, hvorimod ændringer i 

kundernes købsaffærd som følge af børnearbejde, forsinkelse på leverancer og dårligere kvalitet, 

vil være væsentlig mere uhåndgribelig. Ændringen i købsadfærden kan ligefrem føre til nedgang i 

Brand-value, som kan tage lang tid at genoprette, og koste meget mere end den først antaget 

besparelse. 
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14.2 Legitimering 

Outsourcing er endnu en mulighed for virksomheder, som ønsker at fokusere på deres kerne-

kompetencer, øge fleksibiliteten eller optimere deres ressourceforbrug i forhold til deres aktivitet.  

 

Vi har opdelt begrebet i to: National – og Internaional outsourcing. Dette er gjort med henblik på 

at opdele de funktioner som virksomheder har mulighed for at oursource. 

 

De muligheder virksomheder har under national outsourcing, betragter vi, alt andet lige, til at 

bidrage med en højere fleksibilitet, idet virksomheder har mulighed for at tilpasse en eventuel 

overkapacitet til den aktuelle aktivitet, ved af afhænde funktionen internt, og indhente ressourcen 

når nødvendig. Dette må, alt andet lige, bidrage med at påvirke omkostningens reversibilitetsgrad. 

 

International outsourcing ligestiller vi med omkostningminimering. Det er primært virksomheders 

produktion der outsources for at opnå lavere lønomkostninger. Produktionen behøver 

nødvendigvis ikke at være virksomhedens kernekompetance. 
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Figur 12 – Målpyramide 

 

15. Strategi 

Ordet strategi stammer fra latin, og betyder valg af mål, retning eller område35. 

 
Alle virksomheder bør have en plan for, hvor de skal hen, og hvordan de kommer derhen. Dette 

skal virke som deres pejlemærke og ledetråd, for at sikre, at de ikke ændrer kurs. 

 
Overordnet er strategi36: En langsigtet retningsplan for virksomheder, om hvordan de skal udnytte 

deres ressourcer og kompetencer bedst muligt, for på den lange bane at opfylde stakeholdernes37 

forventninger (målopfyldelse). 

 
Man kan sige, at det er en langsigtet ressource- og kompetenceforvaltningsplan - hvordan opfylder 

virksomheder de mål, som de har fået sat af deres stakeholdere? 

15.1 De tre niveauer 

Teori og litteratur skelner typisk mellem tre niveauer i virksomhederne, se Figur 1238, øverst findes 

det strategiske niveau, i midten det taktiske niveau og nederst det operationelle niveau.  

 

Der bliver typisk foretaget strategiske beslutninger på alle tre niveauer, 

forskellen er blot, at stakeholderen ændres fra niveau til niveau.  

 

På det strategiske niveau foretages de førnævnte langsigtede 

planer for, hvordan virksomheder opfylder ejernes ønsker og 

mål. Beslutningstagerne på dette niveau er normalt 

bestyrelsen og direktionen i virksomheden. Næste niveau, 

det taktiske, har til opgave at opfylde de mål og krav som 

er udstukket af bestyrelsen og direktionen, det vil sige at set fra et taktisk niveau, vil det være 

deres stakeholders.  

                                                 
35

 www.tidsskrift.dk, bind 43 (1979), ”Udviklingslinierne i strategisk ledelse i 1970’erne mod med nogle udsigter for 
1980’erne.” 
36 

Exploring Corporate Strategy, 8th edition, Johnson, Scholes & Whittington s. 3 
37 

Stakeholders er de personer/organisationer, som er afhængig af, at virksomheden opfylder deres mål, typisk vil det 
være ejerne. I bredere forstand kan stakeholders også være samfundet som helhed. 
38

 Andersen & Rohde, Virksomhedens økonomistyring, 3. Udgave, s. 21 
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På det taktiske niveau findes for eksempel mellemledere. Når man bevæger sig ned på det 

operationelle niveau, vil deres stakeholders således være mellemlederne på det taktiske niveau.  

 

Overordnet set skal alle niveauer selvfølgelig arbejde mod den fælles målopfyldelse – dette skal 

sikres gennem opdelingen af niveauer. Kommunikation bliver derfor et meget centralt punkt i 

strategistyring. Kommunikationen skal nemlig tilsikre fælles forståelse for kurs og retning mod det 

langsigtede mål. 

 

Der foretages altså beslutninger på alle niveauer i virksomhederne – og hver enkel beslutning kan 

have indflydelse på omkostningsstrukturen i virksomheden. En kort gennemgang af hvert niveau 

kan illustrere nogle af disse beslutninger, som kan have indvirkning på omkostningsstrukturen. 

15.1.1 Strategisk niveau39 

På dette niveau findes topledelsen (bestyrelse og direktion), hvis fornemmeste opgave er at sikre 

målopfyldelse, som delvis skal ske gennem god kommunikation og udstikning af retningslinjer for, 

hvordan resten af organisationen skal agere. Det vil naturligvis være afgørende for omkostnings-

strukturen i virksomheden, hvordan retningslinjerne bliver udformet. Hvor faste og detaljeret er 

disse retningslinjer, det er med til at bestemme handlefriheden på de næste niveauer. 

 

De typiske beslutninger som bliver foretaget på dette niveau er idégrundlag, konkurrencestrategi, 

produktudvikling, investeringer, finansieringsstruktur samt opstilling af delmål og politikker til brug 

på det taktiske niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 

Begrebet Strategic management behandler ikke ledelsens problemer på det taktiske og operationelle niveau. 
www.tidsskrift.dk, bind 43 (1979), ”Udviklingslinierne i strategisk ledelse i 1970’erne mod med nogle udsigter for 
1980’erne.” 
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15.1.2 Taktisk niveau 

Her finder man mellemlederne, som har til opgave at tilsikre sammenhæng mellem det strategiske 

og det operationelle niveau. Det er bindeleddet mellem begge parter. Der vil være større eller 

mindre grad af handlefrihed på dette niveau, afhængig af de førnævnte retningslinjer. Graden af 

frihed kan igen have stor indflydelse på omkostningsstrukturen. Kan en mellemleder for eksempel 

træffe en beslutning omkring outsourcing af mindre enheder, eller måske beslutte at lease frem 

for at købe, vil det have en konsekvens for fleksibiliteten af omkostningerne fremadrettet. Derfor 

bliver kommunikation igen et vigtigt værktøj niveauerne imellem. 

15.1.3 Operationelt niveau 

Dette niveau beskæftiger sig hovedsageligt med eksekveringen af de udstukkede retningslinjer og 

handlingsplaner fra det taktiske niveau. Det er altså mere den daglige drift som finder sted her. 

Niveauet har ikke den store betydning for fleksibiliteten af virksomheders omkostningsstruktur. 

Beslutninger på dette niveau har ofte kun mindre økonomisk rækkevidde, så længe beslutningerne 

betragtes enkeltvis. 

 

Summa summarum: Des bedre og mere præcis kommunikationen er niveauerne imellem, des 

større chance er der for at følge samme kurs, og dermed på den lange bane, nå det fælles mål.  

15.2 Organisationsstruktur 

Der findes forskellige typer af organisationsstrukturer, heraf kan nævnes: 

 
Flad organisationsstruktur, Figur 13, (A functional structure40): Kendetegnet herfor er, at der er få, 

eller i ekstreme tilfælde ingen mellemledelse. Det vil sige, at de ansatte refererer direkte til den 

øverste ledelse. 

 

 

 

Figur 1341 – Flad organisationsstruktur 

                                                 
40

 Johnson, Scholes & Whittington,  Exploring Corporate Strategy, 8
th

 Edition, side 438 
41 

www.startvaekst.dk 
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Bag den flade organisationsstruktur ligger tanken, at medarbejderne er mere produktive, når de 

deltager i beslutningsprocessen. Denne struktur giver en større grad af fleksibilitet, hurtigere 

reaktionsevne overfor udefrakommende faktorer. Feedback i forbindelse med beslutninger, vil 

hurtigere nå de ansatte, end tilfældet vil være i en hierarkisk organisationsstruktur. Denne struktur 

vil dog oftest være mere tids- og ressourcekrævende end den hierarkiske struktur, idet den 

involverer flere personer.  

 

Det er kun små virksomheder der vil kunne opnå en fuldstændig flad struktur. Det betyder, at 

virksomheder af en vis størrelse vil være tvunget til at indføre niveauer af ledelse mellem de 

ansatte og topledelsen. 

 
Hierarkisk organisationsstruktur, Figur 14 , (A multidivisional structure42): Kendetegnet her er, at de 

forskellige enheder i virksomhederne, undtagen topledelsen, er underlagt en anden enhed. 

Således fremkommer der en pyramide form, hvor kun en enkelt enhed er at finde i toppen – 

direktionen.  Des større en virksomhed er, des flere led vil der være i strukturen. Pyramideformen 

indikerer ligeledes magtgraden i virksomheden, fra mest magt i toppen, til mindre magt i bunden.  

 

 

Figur 1443 – Hierarkisk organisationsstruktur 

Den hierarkiske struktur er karakteriseret ved i høj grad at være topstyret, hvilket også påvirker 

informationsflowet, som primært går oppe fra og ned, og sjældent den anden vej. Ved denne 

strukturtype, skabes der klare linier omkring kommunikationsvejene, og der skabes stabilitet. 

Denne struktur er dog også ufleksibel, og svær at tilpasse, hvilket kan skabe problemer, hvis det 

bliver nødvendigt hurtigt at tilpasse virksomheden til udefrakommende faktorer.  
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Matrix organisation,  Figur 15, (The Matrix structure44): Her opdeles organisationen i 

fællesfunktioner (eks. Afdelingerne: indkøb, salg, økonomi) samt i produkter eller projekter. 

Dette bevirker, at eksempelvis et projektteam, består af en projektleder, som har ansvaret, samt 

af personer fra de nødvendige funktionsafdelinger. 

 

 

Figur 1545 - Matrix organisationsstruktur 

Formålet med denne organisationsstruktur er, at ved at samle specialisterne i fælles afdelinger, 

undgås det at bruge unødvendige ressourcer. Denne organisationstype anvendes i virksomheder, 

hvor der er et stort behov for koordinering. Der sikres en tværfaglighed, samt fleksibilitet, dog 

medfører denne struktur store irreversible administrative omkostninger. 

15.3 Porters værdikæde 

Værdikæde teorien er udviklet af den amerikanske økonom Michael Eugene Porter. Værdikæden 

illustrerer virksomheders interne forhold. Disse interne forhold består af nogle aktiviteter, der 

tilsammen skaber værdi for kunden, og som derved forhåbentlig giver virksomhederne 

konkurrencemæssige fordele. 

 

Der arbejdes med to udgaver af værdikæden: Den simple værdikæde, som består af de primære 

aktiviteter og værdikæden med støttefunktioner, se Figur 16. Videre i opgaven vil kun værdikæden 

med støttefunktioner blive anvendt. 
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Som udgangspunkt tager værdikæden hold i produktionsvirksomheder, og derfor skal værdi-

kæden, ønskes  den analyseret, for en handels- og servicevirksomhed tilpasses, således at 

modellen indeholder den række af værdiskabende aktiviteter, der findes i de pågældende 

virksomheder.  

 

For servicevirksomheder gælder dog, at der skal tages hensyn til, at produktion, markedsføring og 

distribution foregår samtidig. Endvidere spiller medarbejderne i en servicevirksomhed en stor 

rolle, da de i samarbejde med kunden skaber produktet med opbakning fra diverse støtte-

funktioner.  

 
Ifølge Porter kan virksomheder opnå konkurrencemæssige fordele på to måder: 

 
 Enten kan virksomheder skabe et unikt produkt, og derved differentiere sig fra, hvad 

konkurrenterne udbyder. Det kan være produkter, der er svære at efterligne, for eksempel 

design, bedre kvalitet eller bedre service. Virksomheder der har denne indgangsvinkel vil typisk 

være stærk i værdikædeleddene: produktudvikling og marketing. 

 
 Den anden måde virksomheder kan opnå konkurrencemæssige fordele er ved omkostnings-

minimering. Dette betyder at virksomhederne kan udvikle, producere og sælge et produkt 

billigere end hvad konkurrenterne kan udbyde til. Den primære grund hertil er opnåelse af 

stordriftsfordele. Virksomheder der har denne indgangsvinkel vil typisk være stærk i 

værdikædeleddene: logistik og produktion. 

 

 

Figur 1646 – Værdikæde, Michael E. Porter 
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For at kunne anvende værdikæden, skal konteksten i værdikæden forstås. Værdikæden består af 

aktiviteter og profit. Profit47 er forskellen mellem den totale værdi (omsætning), fratrukket 

omkostningerne fremkommet ved at fremstille og gennemføre aktiviteterne. 

 

I modellen skelnes der mellem primære- og supportaktiviteter. Under de primære aktiviteter 

findes den fysiske fremstilling af produkter, salget og levering til kunden. Ved supportaktiviteterne 

menes støttefunktioner for de primære aktiviteter. Af aktiviteter under support kan nævnes: 

Indkøb, HR og økonomi. 

 

Den punkterede linie i modellen, illustrerer at procurement (indkøb), den teknologiske udvikling 

og HR kan henføres til en specifik aktivitet, samt til alle aktiviteterne i hele værdikæden. 

 

De primære aktiviteter kan opdeles i mere specifikke aktiviteter, afhængig af den enkelte branche 

og virksomhedsstrategi. Eksempelvis kan nævnes aktiviteten service, som kan opdeles i: 

Rådgivning, træning, produkttilpasning, reparationer og garantiordninger m.fl.  
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15.4 Mintzberg – Five P’s 

Henry Mintzberg48 er en kendt canadisk professor og forfatter indenfor ledelse og organisation. 

 
Mintzberg er kendt for at kritisere den måde som uddannelsesinstitutioner uddanner ledere på i 

dag, hvor man forsøger at gøre ledelse til en videnskab og basere det på tal alene. Hans forslag er, 

at ledere skal uddannes på praktisk vis og ikke så teoretisk. 

 
Mintzberg har opdelt strategibegrebet i fem dimensioner (Five P’s for strategy49), som han mener 

tilsammen skaber en forståelse af, hvad strategi er: 

 
 Plan: De fleste mennesker opfatter strategi som en plan. Ved plan forstås en form for bevidst 

tilsigtet handling eller en vejledning om, hvordan nogle bestemte situationer skal håndteres. 

 
Når strategi defineres som en plan, indebærer dette automatisk to essentielle karakteristika. 

For det første er planen konstrueret i forvejen, hvilket vil sige, at planen udformes, førend 

virksomheder foretager de handlinger, som planen beskriver. For det andet er sådanne planer 

konstrueret bevidst og med et bestemt formål.  

 
 Ploy: Strategibegrebet kan også opfattes som ”ploy”, der betyder et ”trick” i situationer, hvor 

virksomheder, som led i den overordnede plan, benytter et trick for at ”narre” en konkurrent. 

 
Et eksempel herpå er virksomheder, der truer med kapacitetsudvidelse, for at undgå, at en 

potentiel konkurrent skal trænge ind på markedet. Strategien er således en plan, der går ud på 

at narre de andre virksomheder, og det at true med kapacitetsudvidelse er blot et slør. Strategi 

som et trick er dermed en del af den definition, der bruges ved strategi som en plan. 

 
 Pattern: Strategi kan også defineres som et mønster, hvilket betyder, at en række af 

virksomheders handlinger danner et konsistent mønster. Strategi som et mønster 

understreger, at en definition af strategi, som en plan ikke er tilstrækkeligt. Dette skyldes, at 

der ved strategi som en plan ikke tages højde for det resultat, der følger af en given plan. 

Strategi defineret som et mønster behøver således ikke være tilsigtet.  
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Ovenstående viser, at definitioner på strategi som en plan og strategi som et mønster ofte kan 

være vidt forskellige. Konstrueres en strategi som en plan, kan resultatet blive, at strategien 

ikke realiseres, mens en strategi som et mønster kan opstå uden noget forarbejde.  

 

 Position: Tankegangen bag strategi som position er, at virksomheder foretager visse tiltag for 

at opnå en fordelagtig position i virksomhedernes omgivelser. Virksomheders strategi bliver 

derfor et spørgsmål om at matche virksomheden til de eksterne omgivelserne. 

 
 Perspektiv: Strategi som perspektiv beskæftiger sig med virksomheders interne situation i 

modsætning til strategi som position, hvis fokus er eksternt. 

 
Tankegangen bag strategi som perspektiv, er at påvirke den opfattelse, som omverdenen har af 

virksomhederne. Således kan det udtrykkes, at strategi som perspektiv er for virksomheder, hvad 

personlighed er for et mennesker.  

 
Strategi som perspektiv anser strategien for værende et koncept forstået på den måde, at alle 

strategier er abstrakte, og de vil dermed kun eksistere for de medarbejdere i virksomhederne, der 

har interesse for dem. Ifølge denne definition er det væsentligt at bemærke, at strategi er noget 

uhåndgribelig, der kun eksisterer i de involverede personers bevidsthed.  

 
Grunden til at alle fem definitioner er nødvendige, skyldes at den ene definition ikke er bedre end 

den anden. De fem definitioner substituerer således hinanden, eller endnu bedre de 

komplementerer hinanden.  

15.5 Legitimering 

De gennemgåede områder i strategiafsnittet har alle en indirekte effekt på virksomheders 

omstillingparathed, fleksibilitet og deres omkostningers grad af reversibilitet.  

 

Beslutningspyramiden skildrer mellem de tre niveauer, hvorpå der kan træffes beslutninger, som 

vil påvirke omkostningernes reversibilitet. Den måde hvorpå en virksomhed er opbygget 

(organisationsstruktur), vil have en effekt på, hvor hurtigt en virksomhed kan agere overfor 

ændringer.   
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Værdikæden bliver brugt som redskab til omkostningsklassificering samt bidrager med struktur i 

diskussionen. 

 

Mintzberg er medtaget af flere årsager. Ét, for at udfordre Porters meget økonomiske indgangs-

vinkel til strategi. Organisationer er mere end robotter og tal. Mintzberg er af den opfattelse, at 

der er tale om en levende organisme frem for en ”produktionshal”. To, for at give en anden 

definition af strategi. Tre, for at understøtte Porters Five Forces og PESTEL analysen. Og sidst men 

ikke mindst, fordi hans fem dimensioner komplementerer hinanden, hvilket er med til at 

understøtte omdrejningspunktet i den sidste del af diskussionen. 
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16. Diskussion 

Efter at have gennemgået teorierne bag variabilitet, reversibilitet og andre udvalgte emner som 

leasing, outsourcing og strategi, bevæger vi os hen imod diskussionen. Vi vil nu forsøge at anvende 

teorierne i praksis.  

 

I anden del af opgaven vil vi forsøge, med teori som omdrejningspunkt, at nuancere begreberne 

fleksibilitet og omstillingsparathed, set i forhold til de i første del nævnte områder.  

 

Opbygningen i diskussionsafsnittet vil være kronologisk i forhold til problemformuleringen, samt 

fremlæggelsen af teorierne. 

16.1 Klassificering af driftsomkostninger 

Vi tager afsæt i forskellige omkostningstyper, fundet ved hjælp af Porters værdikæde, for en 

fremstillingsvirksomhed, idet vi mener denne, omkostningsmæssigt, dækker bredest.  

 

Øvelsen bliver således at inddele omkostningerne efter deres grad af henholdsvis variabilitet og 

reversibilitet. For at skabe overskuelighed omkring øvelsen, vil vi gå meget systematisk til værks. 

Processen vil således bestå af nogle trin for at gøre den mere struktureret. 

 

1. Afdæk omkostningerne - Ved hjælp af Porters værdikæde afdækkes udvalgte omkostninger 

per aktivitet, se Tabel 1. 

2. Inddel omkostningerne - Værdikæden hjælper med at lave en grovinddeling af variable 

omkostninger og kontante kapacitetsomkostninger (definering), da vi antager at omkostninger 

i relation til supportfunktionerne har en mere fast natur, og omkostninger i relation til den 

primære aktivitet, har en mere variabel natur, set i forhold til aktivitet. 

3. Vægtning - Klassificering af omkostningernes grad af variabilitet og reversibilitet. 

4. Illustration - Grafisk fremstilling af resultatet af punkt et til tre (Graf 1). 
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Fra et helikopter synspunkt ser vi på virksomheders omkostninger som helhed (fællesmængde). 

Alle omkostninger virksomheder måtte have, vil normalt kunne relateres til en eller flere af 

afdelingerne i Porters værdikæde. 

 

Som indledningsvist nævnt antager vi, at de primære- og supportfunktionerne i værdikæden viser 

en form for variabilitet af omkostningerne. De udvalgte omkostninger vises i Tabel 1. 

 

 

Omkostninger for en fremstillingsvirksomhed 

Su
p

p
o

rt
 

Infrastruktur Direktion, revision, skatter, afgifter, finans (bogholderi/controllere), husleje 

(facility kontor og lager), IT (drift og løn) og afskrivninger. 

HR Løn, rekruttering, opsigelser og udvikling. 

Indkøb Løn, indkøb primær og support. 

P
ri

m
æ

r 

Logistik, inbound Løn og maskinel. 

Operation Løn og maskinel. 

Logistik, outbound Løn, transportomkostninger og maskinel. 

Salg & Marketing Løn, provision og markedsføring. 

Service Løn og reservedele 

Tabel 150 – Omkostninger for en fremstillingsvirksomhed 

 
Teoretisk set burde det være muligt at inddele virksomheders omkostninger efter følgende 

fokusområder: 

 
1. Omkostninger med lav grad af variabilitet og lav grad af reversibilitet 

2. Omkostninger med høj grad af variabilitet og lav grad af reversibilitet 

3. Omkostninger med lav grad af variabilitet og høj grad af reversibilitet 

4. Omkostninger med høj grad af variabilitet og høj grad af reversibilitet 

 
De fire muligheder ovenfor er med til at definere nogle fokusområder, som senere illustreres i Graf 

1. Idéen med disse områder er, at hjælpe til med at isolere, hvor virksomhederne bør fokusere 

først, når de skal gennemgå deres omkostninger i forsøget på at optimere deres fleksibilitet og 

omstillingsparathed. 
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På baggrund af ovennævnte inddeling, har vi klassificeret omkostningerne, set ud fra en sort/hvid 

betragtning. Klassificeringen sker på baggrund af de i teoriafsnittet nævnte definitioner for 

variabilitet og reversibilitet. 

 

Variabiliteten er, hvorvidt omkostninger varierer med aktiviteten. Reversibiliteten indikerer, 

hvorvidt virksomheder kan afskaffe en ressource. Udfordringen ved reversibiliteten er, at graden 

kan være meget svær at afgøre. Det kommer an på ud fra hvilke kriterier, omkostningerne ønskes 

differentieret. Vi har valgt at se på omkostninger ud fra følgende to kriterier. 

 

 Anvendelse af ressourcen efter beslutning om afskaffelse er truffet. Personalet kan deles op i 

to grupper. Der er funktioner som debitorbogholderiet og operationen, disse funktioner vil 

forblive i virksomheden i opsigelsesperioden, da disse ikke vil kunne forårsage ravage til 

hindring af den fortsatte drift. Derimod vil sælgere blive fritstillet, for ikke at skabe problemer 

for virksomheden fremadrettet, eksempelvis i form af, at skabe dårlig stemning, skade 

forholdet virksomhed og kunder imellem. 

 

 Muligheden for afskaffelse af ressourcen. Personalet vil kunne afskaffes, idet vi anser at 

resten af erhvervslivet udgør en mulighed som aftager at netop denne ressource. Driftsaktiver 

siger vi ligeledes, med udgangspunkt i at der er et marked for alt, vil kunne sælges. Alle 

omkostninger er per definition reversible! Men hvordan en specifik omkostning er placeret i 

spændet fra fuld irreversible til fuld reversible, er som tidligere nævnt svært at afgøre. 

 

Vægtningen af variabilitet og reversibilitetsgraderne foretages ud fra følgende to kriterier: 

 Variabilitet:  Fra 1 til 10, hvor 1 indikerer lav variabilitet i forhold til aktiviteten. 

 Reversibilitet:  Fra -5 til +5, hvor -5 indikerer fuld irreversibilitet. 
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Resultatet af vores klassificering af de i Porters værdikæde nævnte omkostninger, ser ud som 

følger, Graf 1: 

 

Graf 151 – Omkostningsklassifikation 

Den ovenstående grafiske fremvisning af vores klassificering viser, at alle omkostninger til højre for 

Y-aksen menes at have en positiv grad af reversibiliet, hvilket betyder, at det er omkostninger som 

virksomhederne, alt andet lige, burde kunne skille sig af med, uden ekstraordinære tab. Dem til 

venstre for y-aksen vil medføre ekstraordinære tab for virksomhederne for eksempel i form af løn i 

fritstillingsperioder, tab ved salg af IT-udstyr osv.  

 

Fokusområderne er markeret i grafen fra 1 til 4. De omkostninger, som ligger i område 1 bør 

derfor have den første fokus. Der er tale om følgende omkostninger: Skatter, afgifter, revision, 

direktionsløn, it-omkostninger, husleje (facility, kontor), HR og afskrivninger. At de befinder sig i 

område 1, indikerer at virksomheden vil have et ekstraordinært tab ved afskaffelse af omkost-

ningerne. Ydermere er område 1 defineret ved at have en lav grad af variabilitet.  
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Kigger vi på de førnævnte omkostninger i område 1, er det ikke nogen overraskelse, at skatter, 

afgifter og revision ligger her, da dette typisk er omkostninger som virksomheden ikke selv kan 

påvirke (lovgivningsbestemt). 

 

Vi sagde i starten, at vi havde klassificeret omkostningerne baseret på en sort/hvid betragtning. 

Den virkelige verden er noget mere grå, og derfor vil klassificeringen af omkostningerne være 

mere uhåndgribelige, og vil variere fra virksomhed til virksomhed. Vores eksempel er overordnet 

baseret på en fremstillingsvirksomhed, og skal ikke ses entydigt for alle virksomheder, men mere 

som et forsøg på at anvende teori i praksis. 

 

Et at de store kritikpunkter vi er stødt på i klassificeringsprocessen, er diskussionen omkring 

vægtningen af graderne. Teorien siger let, at omkostninger vil have forskellige grader af variabilitet 

og reversibilitet, hvilket også er rigtigt. Skal teorien dog bruges i praksis, mangler den en del 

præcisering af de kriterier som må ligge til grund for måleligheden af graden (vægtningen). Det er 

dog efter vores forsøg på klassificeringen mere tydeligt, hvorfor teorien nok hopper let henover 

emnet, da verden som sagt ikke kun er sort/hvid. 

 

Én af de mange diskussioner vi har været igennem under udarbejdelsen af opgaven, går netop på 

graden af reversibilitet. Tag for eksempel en produktionsmaskine til fremstilling af glødepærer. 

Forudsat at maskinen kun kan fremstille glødepærer, og ikke kan modificeres til at fremstille 

elsparepærer, vil graden af maskinens reversibilitet ikke være den samme i år 2010 som i år 2012. 

Grundet en EU-lov52 er det fra år 2012 forbudt at sælge glødepærer i EU, hvilket bevirker at 

maskinen højst sandsynligt vil være meget vanskelig at skille sig af med, hvorfor den vil være fuld 

irreversibel i år 201253. 

 

Et andet aspekt i eksemplet er, at selv om EU ikke havde indført forbud om salg af glødepærer, kan 

det tænkes, at maskinen ville være vanskelig at skille sig af med alligevel, da det forudsættes, at 

der er tale om en specialmaskine, som kun formodes at kunne bruges af meget få. Der vil altså 

ikke være et organiseret marked for en sådan specialmaskine, som igen bevirker at maskinen vil 

være fuld irreversibel, jævnfør fodnote 53. 
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For at gøre eksemplet endnu mere kryptisk kan vi også nævne en anden interessant vinkel. 

Generelt gælder det for anlægsaktiver, at deres grad af reversibilitet er stigende i takt med de 

bliver afskrevet. Forklaringen skal findes i definitionen for reversibilitet, da en omkostning vil være 

fuld reversibel, hvis den let kan afskaffes uden ekstraordinært tab. Med andre ord, da værdien af 

aktivet bliver mindre og mindre over tid, på grund af afskrivningerne, betyder det også at aktivet 

vil være fuldt reversibelt når den sidste afskivning er foretaget. Det er blot endnu et eksempel på, 

hvorfor det er svært at vægte graden af reversibilitet for en omkostning. 

 

Som det har vist sig, er øvelsen omkring placering af omkostninger, efter deres grad af henholdsvis 

variabiliet og reversibilitet, ikke lige til at gå til. Det er, om ikke umuligt, så meget vanskeligt at lave 

en generisk model eller regelsæt for, hvordan vægtningen skal gøres. Pareto-reglen54 har vist sig 

også at være gældende ved denne øvelse. Ud af de omkostningstyper vi har illustreret i 

klassifikationsgrafen, har 80 % af energien været lagt i at klassificere 20 % af omkostningerne.  

 

Konsekvensen af omkostningernes variabilitet, og ikke mindst deres reversibilitet, er afgørende 

for, hvor fleksibel virksomheder er. I en ideel verden skulle alle omkostninger være 100 % 

proportionalt variable, dette ville bevirke at virksomheders omkostninger ville stige og falde i takt 

med aktiviteten. I henhold til tesen er vægtningen af kapacitetsomkostninger stigende, og dette 

har skabt et behov for at have styr på disse. Virksomheder skal altså forsøge at gøre andelen af 

deres fuldt reversible omkostninger så stor som mulig, eller selvfølgelig 100 % variable. Med andre 

ord, jo flere letafskaffelige omkostninger virksomheder har, des nemmere vil det være at tilpasse 

driften og aktiviteten efter udefrakommende eller indenfra kommende faktorer. 
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16.2 Fleksibilitet og omstillingsparathed er vigtig i forhold konkurrencen 

Som tidligere nævnt kan påvirkningen af udefrakommende faktorer have stor indflydelse på 

virksomheder, hvorfor det bliver essentielt at have en fleksibel og omstillingsparat virksomhed. På 

et konstant omskifteligt marked kommer disse begreber i fokus, og omkostningsstruktur bliver 

derfor også vigtig for virksomheden, da den udgør en del af det at være fleksibel og 

omstillingsparat. Reversibiliteten af omkostningerne går hånd i hånd med evnen til at ændre 

retning hurtigt, uden at lide unødige tab. 

 

Figur 1755 forsøger at illustrere vores idé bag, hvorfor det er afgørende for virksomheder at være 

fleksible og omstillingsparate. Inderst i cirklen findes virksomheden og yderst findes de faktorer 

som måtte kunne påvirke virksomheden negativt som positivt. Den lyse cirkel i midten er det 

skjold, som virksomheden skal opbygge, for at kunne modstå de negative ydre påvirkninger. 

Skjoldet kan for eksempel bestå af en fleksibel omkostningsstruktur, men samtidig er 

organisationsstrukturen også afgørende for omstillingsparatheden og . 

 

Den stiblede linje symboliserer konkurrenceformen, da denne enten kan være en del af 

virksomhedens skjold mod omverdenen – eller den kan være en del af påvirkningen fra 

omverdenen. Hermed skal forstås, at ved monopol vil konkurrence være ikke eksisterende, og 

dermed være en del af skjoldet, og omvendt vil den ved fuldkommen- og monopolistisk 

konkurrence ikke være en del af skjoldet. I takt med at man bevæger sig igennem de forskellige 

konkurrenceformer vil behovet for at kunne agere hurtigere være stigende. 

 
Det er derfor interessant at kigge nærmere på 

delelementerne i den yderste cirkel, nemlig hvilke 

påvirkninger, henholdsvis markedspåvirkninger 

(Porters Five Forces)  og ydre påvirkninger (PESTEL), 

virksomheder kan tænkes at være oppe imod? 

Hvilke mulige farer lurer i fremtiden og, hvordan 

opbygger vi bedst muligt et forsvar eller skjold mod 

påvirkningerne? 
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 Egen tilvirkning 

Figur 17 - Virksomhedsskjold 
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Starter vi nærmest virksomheden med markedspåvirkninger kan vi benytte os af Porters Five 

Forces, som hjælper med at analysere påvirkningerne fra leverandører, konkurrenter (nye som 

gamle), kunder og nye eller substituerende produkter.  

 

Eksempelvis vil nye bedre produkter eller substituerende produkter på markedet betyde, at 

virksomheder må forholde sig til, hvordan de skal takle situationen. Skal de forsøge at forbedre 

deres eksisterende produkter og matche den ”nye” standard, eller skal de forsøge at differentiere 

deres produkter? Lige gyldigt i hvilken retning de vælger at gå, vil det have økonomisk konsekvens 

for virksomhederne, da det, alt andet lige, forventes at der vil være nogle skifteomkostninger 

forbundet med valget.  

 

Et andet eksempel på vigtigheden af konstant at være omstillingsparat kunne være omkring 

virksomheders leverandørers forhandlingsstyrke56. Findes der kun få leverandører af de ressourcer 

virksomhederne har behov for, vil leverandørenes forhandlingsstyrke øges, da de mere eller 

mindre kan diktere prisen. En af mulighederne for at afværge et sådant problem er ved horisontalt 

integration (opkøb), det vil dog kræve en del af virksomhederne. Et er selvfølgelig finansierings-

behovet, men ydermere vil der opstå komplikationer omkring organisationsstrukturene. 

 

Opkøb af en leverandør medfører både variable- og kapacitetsomkostninger. De ny tilførte 

kapacitetsomkostninger vil afspejle blandt andet dobbeltfunktioner, som hurtigst muligt skal 

elimineres. Elimineringsprocessen bliver nemmere og hurtigere hvis den opkøbende virksomhed 

forinden har en trimmet og fleksibel omkostningsstruktur, da de dermed kan fokusere 100 % på 

integreringen. 

 

Vi mener uden tvivl at des højere fleksibiliteten og omstillingsparatheden er i virksomhederne, des 

større er chancen for et succesfuldt opkøb. Dette indbefatter både en fleksibel omkostnings-

struktur samt en fleksibel organisationsstruktur. Konkurrenceformen virksomhederne befinder sig 

i, er også afgørende, da den giver en indikation af, hvor hurtigt virksomhederne skal kunne 

omstille sig.  
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 Forhandlingsstyrke = bargaining power i Porters Five Forces 
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De monopolistiske virksomheder skal bruge energi og kræfter på at opretholde adgangsbarrierer, 

og virksomheder under fuldkommen konkurrence skal søge konstant omkostningsminimering for 

at bibeholde deres position. Begge vil have behov for at opretholde en fleksibel omkostnings-

struktur. Dog er dette mere relevant under fuldkommen- og monopolistisk konkurrence, end ved 

oligopol og monopol. Årsagen hertil er, at virksomheder under oligopol og monopol har færre 

konkurrenter. 

 

Oligopol vil dog, grundet de få udbydere, kræve at være mere omstillingsparate end monopol.  

Virksomheder under oligopol konkurrerer ikke på pris, men om markedsandele, hvilket lægger op 

til karteldannelse. Virksomhederne imellem holder markedsprisen, og derved kan den enkelte 

virksomhed koncentrere sig om at profitmaksimere, gennem omkostningsminimering. Alternativt 

kan virksomheder forsøge at optimere reversibiliteten på eksisterende omkostninger, for at opnå 

større fleksibilitet og omstillingsparathed, for derigennem at være beredt til kampen om markeds-

andele. Ligeledes kan de arbejde hen imod andre konkurrencemæssige fordele såsom patenter og 

samarbejdsaftaler, eksempelvis McDonald og Disney. 

 
Endvidere spiller organisationsstrukur en afgørende rolle for, hvor hurtigt virksomheder kan 

omstille sig. Flade organisationer formodes at kunne reagere hurtigere end hierarkiske 

organisationer, blandt andet på grund af den korte vej fra top til bund. Ændringer vil kunne 

kommunikeres hurtigere til hele organisationen, samtidig med at opfølgning på ændringer 

ligeledes vil kunne kontrolleres nemmere.  Hele implementeringsfasen af ændringer vil være 

forskellig fra organisationsstruktur til organisationsstruktur. 

 

Hopper vi over og kigger på ydre påvirkninger, jævnfør PESTEL, vil disse have indflydelse på 

reversibilitetsgraden af visse omkostninger, som alle er udenfor virksomhedens rækkevidde57. Det 

er derfor afgørende konstant at søge høj fleksibilitet og omstillingsparathed indenfor de 

omkostninger, som virksomheden selv har 100 % kontrol over. 

 

Det kan selvsagt have store lønsomhedskonsekvenser for virksomheder, hvis der for eksempel 

politisk bestemt pålægges afgifter på de varer eller tjenesteydelser, som de forhandler. Det er 

også af stor betydning, hvis fagforbund får forhandlet lukrative overenskomster på plads (set fra 

arbejdstagers side), eller for eksempel en generel stigning i opsigelsesvarsler i funktionærloven.  
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 Der tages her ikke højde for effekten af lobbyisme. 
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Den teknologiske udvikling, og hastigheden i denne, er endnu en faktor som vil påvirke nogle 

virksomheder, og dermed deres behov for at kunne reagere hurtigt på disse påvirkninger.  

 
Listen af trusler er lang, men indeholder selvfølgelig også muligheder for virksomhederne. 

Generelt er det nemt at se, at der er et stort behov for hurtigt at kunne omstille sig, hvad enten 

det er en nyopstået mulighed eller nyopstået trussel der er tale om. 

 
Kigger vi tilbage på vores glødepære eksempel er der tale om en EU-lovgivningsmæssig påvirkning, 

som bevirker, at producenterne af glødepærer nødvendigvis må forholde sig til denne lov. De skal 

med andre ord beslutte sig for, om de fortsat vil producere glødepærer, og søge afsætning på 

markeder udenfor EU, skal de omstille deres maskiner til at kunne fremstille EL-sparepærer, eller 

skal de søge helt nye muligheder indenfor belysningsmarkedet?  Underordnet hvilken retning de 

vælger, vil de, alt andet lige, pådrage sig skifteomkostninger.  

 
En del af skifteomkostningerne kan virksomhederne måske sørge for har en højere grad af 

reversibilitet. For eksempel kan det tænkes, at en modificering af produktionsanlægget vil betyde, 

at anlægget senere kan sælges. Dette vil ikke være tilfældet, hvis de ikke modificerede anlægget. 

Derfor kan det diskuteres, om skifteomkostningerne herved opnår en højere grad af reversibilitet, 

da de måske kan pålægges anlæggets bogførte værdi. 

 
I glødepære eksemplet er fordelen dog, hvis man kan tale om fordel, at ændringen er varslet i så 

god tid, at producenterne har tre år til at finde på en ny strategi for fremtiden. 

 
Et eksempel af social karakter kunne være uddannelsesniveauet i Danmark. Antallet af tilmeldte 

elever på et givent studium på Copenhagen Business School (CBS) kan for eksempel afhænge af 

landets økonomiske konjuktur. Der er ligeledes en naturlig begrænsning i antallet af tilmeldte 

elever,  afhængig af fødselsvolumen (her vil reaktionstiden for CBS dog være lang). Men tager vi en 

institution som CBS, og forestiller os, at antallet af tilmeldte elever over én kam pludselig falder, vil 

CBS stå tilbage med en overkapacitet, både i form af bygninger og personale. Deres bygninger vil 

have høj grad af irreversibilitet, forudsat at de ejes af CBS og ikke af staten.  

 
Ligeledes er CBS en servicevirksomhed, som ikke besidder mange variable omkostninger (set over 

kort tid). De vil altså skulle løse problemet med overkapacitet for at tilpasse sig den faldende 

mængde optaget elever.  
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Hvis store dele af deres omkostninger er kontante kapacitetsomkostninger med høj grad af 

irreversibilitet, kan det blive vanskeligt at tilpasse disse til aktivitetsbehovet. Konstellationen af 

medarbejdere på CBS består af VIP’ere og TAB’ere58, hvor TAB’erne hovedsageligt er ansat efter 

funktionærloven. VIP’erne er professorer, adjunger, adjungeret lektorer, lektorer, Ph.d’ere osv. 

VIP’erne udgør uden tvivl en samfundsmæssig knapressource, hvorfor dilemmaet kan blive, om 

CBS tør afskedige dem for at tilpasse deres kapacitetsbehov – og dermed risikere ikke at kunne få 

ressourcen tilbage, skulle behovet eventuelt opstå. Én af måderne hvorpå CBS kan (og sikkert 

allerede gør) løse dette personalekapacitetsproblem, er ved at benytte sig af eksterne 

undervisere, da disse formodes at være nemme både at anskaffe og afskaffe. 
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VIP = VIdenskabeligt Personale, TAP = Teknisk Administrativt Personale 
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16.3 Fleksibilitet og omstillingsparathed via leasing 

En undersøgelse foretaget i år 2005 af Nordania Leasing A/S59 viser fordelingen af, hvilke aktiver 

danske virksomheder typisk leaser, se Graf 2 efterfølgende. Grafen viser, at blandt de 300 

adspurgte virksomheder benytter knapt 25 % sig af personbilsleasing. 

 

 

Graf 260 – Nordania analyse af leasing 

Leasing er blevet et anvendt alternativ til at eje. Der er sikkert flere bevæggrunde for dette. Vi vil 

forsøge at skabe en dialog omkring flere aspekter, som følge af leasing kontra at eje. 

 

Næsten alt kan leases. Det er blot at finde det pågældende udstyr og leverandør. Derefter 

kontaktes et leasingselskab, og en eventuel aftale etableres. 

 

Der er flere faktorer som spiller ind på reversibilitetsgraden, da den som sagt er afhængig af, 

hvorvidt man kan afskaffe en omkostning (aktiv) uden at lide et ekstraordinært tab. Geografi 

spiller eksempelvis ind på afsætningsmuligheden for en lagerbygning, og påvirker derfor 

reversibilitetsgraden.  
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 Nordania Leasing er Danmarks største leasingselskab og en del af Danske Bank-koncernen (www.nordania.dk) 
60 

Egen tilvirkning baseret på analyse foretaget af Nordania Leasing A/S i 2005 af 300 virksomheder med over 50 
ansatte, kilde: www.nordania .dk under publikationer. 
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Antallet af lastbiler vil have en indflydelse, da det alt andet lige, må formodes at være sværere at 

afsætte 100 lastbiler kontra én lastbil. Med andre ord vil reversibiliteten, og derigennem 

fleksibiliteten, ændre sig afhængig af scenariet. Usikkerheden taler for at anvende leasing, da 

usikkerheden hermed bliver elimineret. Virksomhederne skal ikke længere tænke på, hvorvidt der 

findes afsætningsmuligheder eller ej. 

 

Personbiler er det mest udbredte leasingprodukt ifølge Nordania Leasing A/S. Personbilen vil set 

ud fra et fleksibilitets synspunkt kunne afskaffes lige nemt om den ejes ellers leases. Dette 

grundet, at der er et veletableret marked for afsætning af biler. Det ekstraordinære tab der må 

være forbundet med afskaffelsen af henholdsvis den ejede eller den leasede bil, vil bevirke, at 

begge bliver irreversible. Tabet vil for en leaset bil være den sum som skal betales for at afvikle 

kontrakten før tid (rest leasingydelser), hvor det ved den ejede bil vil være den sum der er til 

forskel fra den på balancedagen bogførte værdi til den reelle salgsværdi (dagsværdi). Selv om 

balancen reelt skal afspejle dagsværdien, vil der altid være en forskel, idet afskrivningen ikke  

100 % afspejler værdiforringelsen. Med andre ord vil forskellen mellem kostprisen, fratrukket den 

akkumuleret afskrivning, og salgsprisen (dagsværdien) udgøre tabet (eller eventuel gevinst) på 

bilen som er holdt for egen regning. 

 

Vi kan derfor betragte det ekstraordinære tab for afskaffelsen, som den merpris der skal betales 

for at opnå en højere fleksibilitet og omstillingsparathed. Da der er tab ved begge løsninger 

(eje/lease), og fleksibiliteten er ens, grundet det organiserede afsætningsmarkedet for biler, giver 

det ikke anledning til at vælge den ene løsning frem for den anden. Dette skal KUN ses i lyset af 

fleksibilitet, da der ikke er taget højde for likviditet, da dette vil ændre anskuelsen radikalt61. 

 

Lastvogne er også et flittigt benyttet produkt indenfor leasing. Vi kan undre os over, hvorfor 

lastvogne er mindre benyttet end personbiler, da vi som sagt lige har argumenteret for, at 

virksomheders fleksibilitet er uændret, hvad enten de leaser eller ejer personbiler. Når vi taler 

lastvogne, kigger vi mere på store vognparker (flåder), og ikke på virksomheder som leaser én til to 

lastvogne, da fleksibiliteten for sidstnævnte nok vil lægge sig op af personbilseksemplet. 
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Opgaven er afgrænset for likviditetspåvirkning, men leasing gør det nemmere at foretage likviditetsstyring i 
virksomheden, da fremtidige udbetalinger er kendt på forhånd. 
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Kigger vi på virksomheder med store flåder af lastvogne, for eksempel Andreas Andreasen A/S, 

TNT, SuperGros eller Coop Danmark, vil leasing, og dermed fleksibilitet og omstillingsparathed, 

spille en væsentlig større rolle. Hvorfor nu det? I siger jo, at der vil være et tab, hvad enten man 

opsiger en leasingkontrakt eller sælger en ejet bil - sagen er den, at det her bliver afsætnings-

muligheden der afgører fleksibiliteten. Det er korrekt, at der må forventes et ekstraordinært tab 

ved afvikling af begge muligheder, men ved leasing er det ”kun” rest løbetiden på kontrakten (eller 

hvad der ellers måtte være aftalt af bod for at opsige en leasingkontrakt) der skal betales for, for 

at komme af med lastvognene, hvor det ved selveje lige pludselig kan vise sig mere eller mindre 

umuligt at afskaffe for eksempel 100 lastvogne på én gang.  

 

I tilfældet vil begge løsninger være forbundet med et ekstraordinært tab, hvorfor graden af 

reversibilitet vil bevæge sig mod fuldt irreversibelt. Tabet som føres i resultatopgørelsen vil ikke 

klassificeres som en variabel omkostning, men vil for den leasede bil erstatte den kapacitets-

omkostning, som virksomheden ville have i form af afskrivning, ejede de lastbilen. Der vil derfor 

ikke ske en ændring i omkostningsstrukturen, den ene kapacitetsomkostning erstatter den anden.  

 

Dermed mener vi at forskellen i det ekstraordinære tab (forskel mellem tab på opsigelse af 

leasingkontrakt og tab på salg af lastvogn) vil være prisen for den mer fleksibilitet og omstillings-

parathed som virksomheder der leaser flåden vil opnå frem for virksomheder der holder flåden for 

egen regning.  

 

For at eksemplificere, hvorfor det kan være yderst fordelagtigt for virksomheder at benytte sig af 

leasing, har vi valgt at inddrage en af de store spillere på det danske speditørmarked,  Andreas 

Andresen A/S62. 

 

Andreas Andresen A/S som transporterer en stor del af svinekødet for Danish Crown, har oplevet 

en udefrakommende horisontal påvirkning, som følge af Danish Crowns neddrosling af aktiviteten 

i Danmark gennem årene, senest deres afskedigelse af 580 medarbejdere63.  

 

 

                                                 
62 

Andreas Andresen A/S har hovedsæde i Padborg og er skandinaviens størst virksomhed indenfor transport og 
distribution af tempereret fødevarer i Europa, www.andresen.dk.  
63 

www.danishcrown.dk, Nyhedsarkiv:  ”Afskedigelser i Dansih Crown rammer landet over” af 7. april 2010. Danish 
Crown har hovedsæde i Randers, og er i dag verdens største svinekødseksportør. 

http://www.andresen.dk/
http://www.danishcrown.dk/
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Eksemplet illustrerer fordelene ved leasing, ved at Andreas Andresen A/S, som leaser deres 

vognpark, hurtigere kan tilpasse sig markedsforholdene, end hvis de ejede vognparken. Deres 

fleksibilitet er, alt andet lige, i dette tilfælde større, end hvis de ikke havde leaset, da de ellers ville 

råde over overkapacitet i form af lastvogne, som ikke vil kunne benyttes. Igen er det altså 

afsætningsmuligheden af aktivet som afgør, hvor fleksibel virksomhederne er.  

 

Et andet leasingprodukt som reagerer på samme måde, som personbiler og lastvogne, er 

produktionsmaskiner. Der kan her være tale om to slags maskiner, henholdsvis specialmaskiner og 

standardmaskiner, for eksempel samlebånd og pakkemaskiner64. Førstnævnte ligestilles med 

lastvognseksemplet, hvor afsætningsmulighederne kan vise sig sværere, og sidstnævnte ligestilles 

med personbilerne, hvor der formodes at være et effektivt marked for aktivet. Overordnet ved 

virksomhederne bedst selv, hvorvidt deres produktionsmaskinel let kan afsættes eller ej, eller om 

det eventuelt kan modificeres til at producere noget andet, for derigennem at blive anvendeligt 

igen.  

                                                 
64

 Det er her afsætningsmulighederne for maskinellet, som definerer, om der er tale om special eller standard.  
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16.4 Fleksibilitet og omstillingsparathed via outsourcing 

Hvilke funktioner bliver typisk outsourcet i danske virksomheder? For at danne os et billede af 

dette har vi søgt i statistikbanken65, vores output, se Graf 3, er baseret på følgende søgekriterier: 

Danske virksomheder, med mere end 50 ansatte på tværs af alle brancher.  

 

Vi har foretaget to søgninger, en for national outsourcing og en for international outsourcing, med 

samme funktionskriterier66. Indenfor national outsourcing har 1.745 virksomheder tilsammen 

outsourcet 3.135 funktioner, og indenfor international outsourcing har 611 adspurgte 

virksomheder i alt outsourcet 775 funktioner.  

 

Fremstillingen i Graf 3 viser andelen i procent i forhold til det totale antal outsourcede funktioner 

for de respektive områder. 

 

 

Graf 367 – Outsourcing nationalt vs. internationalt 
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Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk 
66 

Funktionskriterier: Kerneaktivitet, facility management, andre funktioner samt hjælpefunktioner. Hjælpe funktioner 
er underopdelt i distribution/logistik, Marketing/salg, IT-drift, Adm./management funktioner, Ingeniøropgaver/teknisk 
service og R&D. 
67

 Egen tilvirkning baseret på analyse foretaget af Nordania Leasing A/S i 2005 af 300 virksomheder med over 50 
ansatte, kilde: www.nordania .dk under publikationer. 
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Vi har valgt kun at koncentrere os om hjælpefunktionerne, facility management og kerneaktivitet. 

Førstnævnte funktion er underopdelt, hvilket er illustreret i Error! Reference source not found.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 468 – Outsourcing fordelt på funktioner 

Ved hjælp af værdikæden har vi inddelt funktionerne efter hvilken funktion (primær eller support) 

de tilhører, samt hvorvidt der er tale om variable- eller kapacitetsomkostninger. Vores generelle 

antagelse er, at de primære funktioner indeholder variable omkostninger, hvor support 

funktionerne hovedsageligt vil indeholde kapacitetsomkostninger. I Tabel 2 ses opdelingen efter 

værdikædefunktion, samt inddeling efter omkostningstype. 

 

Tabel 269 – Omkostningstyper efter værdikædefunktioner 
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 Egen tilvirkning baseret på analyse foretaget af Nordania Leasing A/S i 2005 af 300 virksomheder med over 50 
ansatte, kilde: www.nordania .dk under publikationer. 
69

 Egen tilvirkning 
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Af interessante hjælpefunktioner kigger vi nærmere på distribution/logistik og IT-drift. 

Hovedsageligt fordi det er dem, som har vist sig at være de mest outsourcede aktiviteter.  

 

Ved outsourcing af supportfunktioner vil omkostningstypen ikke ændre sig, omkostningen bliver 

ikke mere variabel. Derimod kan virksomheder påvirke fleksibiliteten ved at outsource nogle af 

disse funktioner, igen afhænger det af kontraktforholdene. 

 

Ser vi på distribution og logistik, vil omkostningerne herunder bestå af både variable- og 

kapacitetsomkostninger. Her gælder også at omkostningstypen ikke ændrer sig ved oursourcing, 

men fleksibiliteten vil kunne påvirkes, da virksomheder ikke længere vil være afhængig af 

kontraktforhold til medarbejdere, anlægsomkostninger eller diverse følgeomkostninger70.  

 

Dette vil bevirke, at virksomhederne bliver mere omstillingsparate, idet graden af reversibilitet 

forøges. Virksomhederne kan nu, uden ekstraordinært tab, afvikle forholdet til deres leverandør, 

og benytte sig af en anden udbyder, skulle de finde dette mere rentabelt. Det samme vil gøre sig 

gældende for omkostninger forbundet med IT-drift og administration.  

 

Fleksibiliteten vil blive højnet som følge af øget grad af reversibilitet. Tankesættet bag fordelene 

ved oursourcing er primært at virksomheder skal bekæftige sig med det, de er bedst til, og dermed 

outsource andre funktioner. 

 

Med antagelsen ”at alle gør det de er bedst til”, vil for eksempelvis outsourcing af IT være en 

værdikædeoptimering, idet det må antages, at specialisering tilbydes. Software vil formodentlig 

automatisk blive opdateret og lignende. Størrelsen på virksomheder som benytter outsourcing af 

IT, samt hvilke løsninger der outsources, vil variere, hvilket for nogle virksomheder vil betyde en 

kontraktbinding. En kontrakt vil mindske reversibiliteten, men alt efter de retslig indgåede aftaler, 

vil omkostninger, alt andet lige, være mere reversible, end hvis omkostninger i form af løn og 

afskrivninger var afholdt af virksomheden71.  

 

                                                 
70

 For eksempel skriveborde, stole, telefon, kantineordning osv. 
71 

Følgende ting vil have indflydelse på kontraktens udformning: Leverandørens rettigheder og forpligtelser, hvordan 
man afregner, ejerskab til tegninger, værktøjer og viden, produktansvar og reklamationer samt startstidspunkt, 
varrighed og ophør. 
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Idet virksomheder outsourcer til en leverandør, som gør det de er bedst til, og som, alt andet lige, 

må have anskaffet det nødvendige udstyr for at drive forretning, er det endvidere muligt at 

virksomhederne kan opnå en omkostningsbesparelse, i forhold til, hvis alle omkostninger skulle 

afholdes internt. Her tænker vi blandt andet på kølerum til servere. En ting virksomhederne dog 

skal have for øje, er samtidig det afkald de giver på know-how, samt at de sandsynligvis bliver 

mere sårbare og afhængige af leverandøren. 

 
På den ene side opnår man altså en højere fleksibilitet ved at oursource, gennem en højere grad af 

reversibilitet (dog afhængig af kontraktsforhold). På den anden side giver man blandt andet afkald 

på viden internt i virksomheden. 

 
Facility management findes kun outsourcet nationalt, jævnfør Graf 3, af gode grunde, da der er 

tale om aktiviteter som rengøring, ejendomsservice, postomdeling, samt andre opgaver, der oftest 

ikke kræver den store indsigt i den pågældende virksomhed. Virksomheder vil kunne opnå samme 

fleksibilitet ved outsourcing af hele eller dele af facility management områderne, og der formodes 

ikke at være tale om det store tab af know-how indenfor denne funktion.  

 
Kigger vi herefter på outsourcing af kerneaktivitet72, viser det sig at 40 % af de adspurgte 

virksomheder, benytter sig af international outsourcing. Vi er dog ikke enige i betragtningen af 

international outsourcing , idet vi mener at statistikken indkluderer udflagning i denne kategori.  

 
Man er nødt til at skelne mellem international outsourcing og udflagning, da der i sidstnævnte er 

tale om, at produktion og know-how forbliver i virksomheden. Udflagning er, som nævnt 

indledningsvis, defineret ved at være flytning af produktion til udlandet, men ved udflagning 

forbliver produktionen dog i selskabet, via et datterselskab eller en filial. Denne beslutning er nok 

mere drevet af omkostningsminimering end omkostningsfleksibilitet. Danish Crowns flytning af 

arbejdspladser til Tyskland er et eksempel på udflagning, da slagterimedarbejderne forbliver i 

Danish Crown, blot i et udenlandsk datterselskab. Deres beslutning om flytning af slagteri var 

således baseret på omkostningsminimering.  
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Vi definerer kerneaktivitet som værende produktion (operations i Porters værdikæde). De andre primære aktiviteter 
indgår ikke i vores behandling og fortolkning af kerneaktivitet. Disse er at betragte som afledte aktiviteter af 
produktionen. 
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I forlængelse af snakken om værdikæden og outsourcing af de områder man ikke er god til, vil det 

ikke give mening, at antage, at virksomheder outsourcer kerneaktivitet overhovedet. Da 

kerneaktiviteten udgør hele eksistensgrundlaget for virksomheder, vil det rent ud sagt være for 

risikabelt at outsource denne funktion til tredje part. 

 
National outsourcing vil i de fleste tilfælde ikke spille bemærkelsesværdigt ind på omkostnings-

strukturen. I nogle tilfælde vil omkostningen for aktiviteten blive større, og i andre vil den måske 

blive mindre, afhængig af størrelsen på virksomheden der foretager outsourcing. National 

outsourcing vil dog bidrage med øget fleksibilitet gennem muligheden for at tilpasse behovet til 

aktiviteten, eller skifte leverandør. Så snart en aktivitet er oursourcet, formodes graden af 

reversibilitet at være stigende. Det vil være fortrinsvis let at beregne prisen for denne yderligere 

fleksibilitet. Der hvor det bliver vanskeligt at prissætte fleksibiliteten, er når vi bevæger os over i 

gråzonen.  

 
Gråzonen kan, som vi ser det, bestå af flere aspekter, blandt andet følgevirkningerne af for sen 

levering. Dette aspekt kan antage mange former, alt efter hvor virksomheder befinder sig i 

produktionskæden. Leverer virksomhederne til endelig slutbruger kan konsekvensen blive mistede 

kunder, idet disse finder alternativer (mistede omsætning). 

 
Leverer virksomhederne, som benytter sig af outsourcing, et produkt der anvendes til videre 

forarbejdning, kan det være at der er indgået præcise leveringsaftaler, hvilket kan resulterer i 

dagsbøder, hvis disse ikke overholdes. Ses problemstillingen ud fra at virksomheder skal levere til 

forhandler, risikeres det, at denne finder en anden leverandør.  

 
Et andet aspekt kan være følgevirkningerne af ringere kvalitet af produkterne. Her gør de samme 

aspekter sig gældende som ved for sen levering. Set med teoretiske øjne vil for sen levering, 

ringere kvalitet og andre følgevirkninger kunne få indflydelse på virksomheders omdømme, hvilket 

på lang sigt vil kunne afspejles indirekte i ”brand value” og direkte på en eventuel nedadgående 

aktiekurs. 

 
Et eller begge aspekter ovenfor vil, alt efter om der er tale om national eller international 

outsourcing, lettere kunne afværges af virksomhederne. Det burde alt andet lige være nemmere 

at udbedre problematikker i eget land, eventuelt skifte leverandør, end hvis problematikken 

opstod under international outsourcing, da der her eventuelt skal tages højde for kultur-

forskelligheder såsom arbejdsindstilling. 
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16.5 Strategiske beslutningers påvirkning på omkostningsstrukturen 

De strategiske beslutninger, som ledelsen træffer for virksomhedens fremtidige drift, vil, alt andet 

lige, have indflydelse på virksomheders omkostningsstruktur. 

 
For at kommer nærmere kernen hvad angår strategiens betydning for omkostningsstrukturen, 

finder vi det interessant, at diskutere hvad strategi egentlig er, og fra hvilken indgangsvinkel 

ledelsen træffer deres beslutninger.  

 
Porter tager afsæt i, at strategiformuleringen vedrører konkurrencen73. Han skelner mellem 

differentieringsstrategi og omkostningslederstrategi. Begge strategier tager afsæt i hver deres 

tilgang til, hvorledes virksomheder kan påvirke deres omkostningsstruktur. 

 
Ved differentieringsstrategien vil virksomheder pådrage sig omkostninger for hele tiden at kunne 

udbyde deres unikke produkt eller service. Omkostningslederstrategien vil have den følge for 

virksomheder, at de skal tænke stordriftsfordele. Der skal her fokuseres på at have optimale 

leverandørforhold, leveringsaftale, lagerstyring eller så stor en del automatisering som muligt, for 

at holde lønomkostningerne nede. 

 
Mintzberg’s indgangsvinkel er, at virksomheder, skal huske på, at strategi ikke er sort/hvid, men 

består af en masse aspekter, der ikke alene er baseret på tal. Vi har tidligere behandlet PESTEL 

modellen, som netop illustrerer de ”bløde” udefrakommende faktorer, som virksomheder vil blive 

påvirket af.  

 
En del af disse bløde faktorer, hvis ikke størstedelen, vil være irreversible omkostninger, idet nogle 

af dem, såsom omkostninger påført virksomhederne af politiske tiltag og lovkrav, ikke vil stå til at 

kunne ændres, set ud fra en going concern betragtning. Den resterende del af udefrakommende 

faktorer, vil kunne tilføre eller minimere de allerede i virksomheden eksisterende omkostninger, 

som alt efter relation, vil variere proportionalt med aktiviteten (her tænkes på mindskede/ 

forhøjede råvare priser).  

 

Påføres virksomheden yderligere sociale omkostninger, som følge af eventuelle overenskomst-

ændringer, vil denne omkostning gøre det dyrere for virksomheden at have ansatte, og 

omkostningen vil have tilsvarende grad af reversibilitet, som de daværende lønomkostninger. 
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 How Competitive Forces Shape Strategy, http://www.bolender.com 
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16.5.1 Strategi og politiske beslutninger 

Politiske beslutninger berører alle virksomheder indenfor beslutningens omfang, og derved vil 

virksomheder ligestilles. Glødepære eksemplet kan anvendes igen til at illustrere dette. I følge EU’s 

tiltag vil det fra år 2012 ikke længere være lovligt at sælge glødepærer i EU. Dette burde 

overordnet have samme konsekvens for alle glødepæreproducenterne, men er der forskel i 

producenternes afsætningsmarkeder, vil en skævvridning opstå. 

 

To glødepæreproducenter, begge med forretningssted i EU, hvor den ene afsætter til markeder 

indenfor EU, og den anden til markeder udenfor EU. Første virksomhed kan kun ændre 

produktportefølje eller søge nye markeder, hvor den anden virksomhed kan fortsætte aktiviteten 

som hidtil. 

 

Ledelsen kan selvfølgelig ikke i strategibeslutningsprocessen tage højde for alle de 

udefrakommende faktorer, men de gængse ting, som rører på sig på det for virksomheden 

specifikke marked, bør tages i betragtning. Det vil være uheldigt, at udarbejde beslutninger om 

produktion, uden at tage højde for CO2 kvoter, energiforbrug og anden lovgivning.  

 

Det er svært at komme udenom at medtage de beslutninger der foretages på det taktiske niveau. 

Som skrevet i afsnittet ”de tre niveauer”, er beslutningerne foretaget på dette niveau, en følge af 

målopfyldelseskrav ud fra de udstukkede beslutninger på det strategiske niveau. 

16.5.2 Strategi og leasing 

Leasing kan være et eksempel herpå. Dog vil der være forskel på hvor beslutningen træffes alt 

efter hvad der ønskes leaset. Leases truck eller kopimaskiner, vil denne beslutning, alt efter 

virksomhedens organisationsstruktur, træffes på det taktiske niveau (operationel leasing). 

Beslutning om leasing af administrationsejendom eller hele virksomhedens vognpark, vil 

umiddelbart træffes på det strategiske niveau (finansiel leasing). 

 

Netto har i år 200174 opført et centrallager ved Køge, (påbegyndt anvendt i år 2003). Dette 

betragter vi som en strategisk beslutning, idet vi antager at ledelsen har haft en hensigt hermed.  
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Hensigten kunne blandt andet være et resultat af, at det ikke har været muligt at lease en 

ejendom, der opfyldte kravene med hensyn til lokation, kvadratmeter og lignende. Ved leasing 

mener vi som tidligere nævnt, at virksomheden ville kunne opnå en højere grad af reversibilitet 

end hvis virksomheden ejede. Virksomheden vil alt andet lige (der ses bort fra kontraktforhold) 

opnå en højere fleksibilitet, være mere omstillingsparate, hvis de leasede ejendommen, end hvis 

de ejede den. Virksomheden vil hurtigere kunne afskaffe omkostningen og efterfølgende påføre 

sig nye omkostninger, som følge af op- eller nedjustering i forhold til aktiviteten. Dette bevirker, at 

omkostningerne må opnå en højere grad af reversibilitet. 

 
Hvis Netto ikke har kunnet lease en ejendom, har de været nødsaget til at opføre en ejendom, og 

derved have aktivet i egne bøger, for at kunne imødekomme en eventuel anden strategisk 

beslutning vedrørende centrallager. 

 
Netto har efter vores mening haft til hensigt med placeringen af varelageret, netop at opnå, i 

forhold til deres butikker placeret i Danmark, ét centrallager, hvorfra varerne til butikkerne kan 

distribueres.  

 
Dette vil virke logisk set i forhold til værdikæden, hvor Netto med centrallageret optimerer deres 

værdikæde, set ud fra logistik in- og out, samt stordriftsfordele hvad angår indkøb og opbevaring 

af varer75. 

 
At politiske beslutninger, som vi omtaler øverst i afsnittet, kan få indflydelse på en virksomheds 

strategiske beslutninger og omkostningsstruktur, kan Netto bevidne. De ønskede nemlig, inden 

opførelsen af domicilet i Køge, at udvide eksisterende lager i Ishøj76. Denne strategiske beslutning 

blev dog afvist af Hovedstadens udviklingsråd, som sagde nej til udvidelsen77.  Denne politiske 

beslutning vil påføre Netto en ekstra omkostning på 3-5 millioner om året i ekstra kørsel, som alt 

andet lige, betragtes som en fuldt irreversibel omkostning. 

  
Endvidere må det formodes, at være umuligt for Netto at videreallokere ekstra omkostningerne 

ud på produkterne, idet de følger en omkostningslederstrategi. Dette vil alt andet lige påvirke 

omkostningsstrukturen, således at de variable omkostninger udgør en større andel af de totale 

omkostninger.  

                                                 
75 

80 % af alle vare til de respektive forretninger kommer fra centrallageret. Netto har med centralvarelageret 
minimeret enhedsomkostningerne med 30 % (Formodet total enhedsomkostning) 
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  www.business.dk og www.netto.dk 
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 www.business.dk,  artikel: Netto-lager bygges i Køge af tirsdag d. 26 juni 2001 
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 16.5.3 Strategi og outsourcing 

En anden strategisk beslutning kunne være outsourcing. Hvis Netto eksempelvis outsourcede 

deres distribution til eksterne fragtmænd, ville de forhåbentlig blive mere fleksible i forhold til 

mængden af chauffører og antallet af biler i drift. Om alle Nettos biler er i drift hver dag, eller om 

nogle af dem nogle dage holder stille, ved vi ikke. Men valgte Netto at outsource distributionen, 

ville de baseret på deres ordresystem, kunne booke det antal nødvendige fragtbiler på daglig 

basis. De ville på denne måde afskaffe inaktive aktiver (personale, biler). 

 

Der vil dog ligeledes være negative konsekvenser ved outsourcing af distributionsleddet. Blandt 

andet vil virksomheden være afhænig af den gældende leverandør, bredes funktionen ikke ud 

over et større antal leverandører. Det vil, alt andet lige, påvirke Nettos omsætning negativt, hvis 

varer i en given periode ikke fragtes ud til forretningerne. Prisen for den tabte omsætningen kan 

kun approksimeres ud fra tidligere salgsstatistikker osv. 

 

Den ikke monetære pris, vil være sværere at beregne, da den, som tidligere nævnt, vil antage form 

af blandt andet immaterielle anlægaktiver som Brand value og goodwill. Pointen med 

ovenstående er, at eksemplificere, at ingen strategisk beslutning er sort/hvid. Der vil altid være 

både positive og negative konsekvenser, som den enkelte virksomhed skal forholde sig til, 

omfanget af konsekvenserne kan holdes op imod virksomheders risikovillighed.  

16.5.4 Strategi og brand value 

Computer producenten Dell A/S78, har baseret deres forretning på, at kunderne selv designer 

produktet på Dell’s hjemmeside. Denne internetbaseret template, tolker vi som værende Dells 

kerneaktivitet, hvilket understøtter, at Dell har kunnet outsource selve produktionen af 

computere. 

 

Dell har ved outsourcing af produktionen opnået at være direkte fri for blandt andet varelager og 

lønninger (produktions- og lagermedarbejdere). Indirekte vil disse omkostninger være inkluderet i 

den pris, som Dell skal betale deres leverandører. Ved denne strategiske beslutning omkring 

idégrundlag, har Dell opnået en høj grad af fleksibilitet, og deres omstillingsparathed i forhold til 

markedets efterspørgsel er 100 %. 
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 www.dell.com,  ”We’re the #1 PC provider in the U.S. and #2 worldwide” 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS21190708


Page 73 of 79 

 

 

Prisen for denne konstellation, er meget defust at måle. Vi kan sagtens tale om hvad 

konsekvenserne er for virksomheden, dette kan afspejles i de medieomtaler som Dell får. Det er 

ikke alle omtalerne der er lige positive, og negativ omtale kan have indflydelse på Dells afsætning.  

 

Seneste eksempel på dårlig medieomtale, var som følge af Dells medvirken i forbrugerprogrammet 

”Kontant” den, 9. marts 201079. 

 

Dell vil grundet deres forretningssammensætning ikke selv direkte være årsagen til for sen levering 

til kunden, eller til defekte produkter, men idet Dell lægger navn til hele forløbet fra bestilling til 

endelig levering, vil det være deres image der beskadiges af dårlig omtale. (vi ser bort fra, at dårlig 

omtale er bedre end ingen omtale).  

 

Forbedring af virksomheders omdømme må derfor være en relevant faktor, som de skal arbejde 

med. Omdømmet påvirkes indenfra i form af de signaler virksomheden sender, og udefra i form af 

forbrugernes opfattelse af virksomhederne.  

 

Omdømme mener vi, lægger sig op af kundernes forhandlingskraft, jævnfør Porters Five Forces. 

Svigter kunderne grundet dårlig omtale, vil virksomheder være nødsaget til at udbedre skaden, og 

genoprette deres ry og rygte.  
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Et eksempel på dette kan være samarbajdet mellem Coop Danmark A/S80 og Skare Meat Packers 

K/S81 som i år 2006 blev indstillet. Af nedenstående artikel82 fremgår det, hvorfor Coop Danmark 

indstillede samarbejdet med Skare kød. 

 
Coop Danmark, havde ikke selv direkte problemer med 

Skare kød, men som følge af den omfattende 

medieomtale og beskyldningerne mod Skare kød, samt 

konkurrenternes, og kundernes adfærd, blev 

samarbejdet sat i bero. 

 
Et andet aspekt i sagen er, Skare køds håndtering af 

problemet. De anmodede hurtigt fødevarestyrelsen om 

ekstraordinær kontrol, for at komme beskyldningerne til 

livs. 

 
Begge reaktioner bevidner om, hvor vigtigt det er for 

virksomheder at opretholde deres omdømme, og tage hensyn til kundernes adfærd. 

 
De fire ovenstående mini cases forsøger alle at afdække nogle af de aspekter og situationer, som 

virksomheder kan komme ud for, som følge af ydre påvirkninger. Ens for dem alle er, at 

virksomheder bør tage affære, og ikke bare lade stå til.  

 
Hvorvidt virksomheders strategiske beslutninger vil have indflydelse på omkostningsstrukturen 

hersker der vist ingen tvivl om. Men, om de strategiske beslutninger, bortset fra beslutninger om 

leasing og outsourcing, kan påvirke reversibilitetsgraden, synes ikke entydigt.  

 
Det afgørende, i forbindelse med strategiske beslutninger, er, at der tænkes over forholdet 

mellem høj fleksibilitet på den ene side og muligheden for ekstraordinære tab på den anden side. 
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I dag driver Coop kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Nettorvet samt datterselskaberne Fakta A/S 
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 Skare er blevet Europas førende leverandør af okse- og kalvekød af udsøgt kvalitet; www.skare.dk 
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17. Konklusion 

Teori er ofte mere sort/hvid end den virkelige verden, hvorfor det ofte er en udfordring at 

anvende teori i praksis. Det samme gør sig gældende i forsøget på at klassificere omkostninger 

efter deres grad af variabilitet og reversibilitet. Ikke nok med at teorien ikke opfylder vores ønsker 

100 %, grundet den meget tynde behandling af området, så er virksomheder også meget 

forskellige, hvilket kun er med til at gøre det endnu sværere at foretage denne klassificering. 

 

Et af de store omdrejningspunkter i skriveprocessen har været vores dialog omkring begrebet tid. 

Tid har vist sig at være yderst afgørende for begreberne variabilitet og reversibilitet, samt 

klassificeringen af omkostninger herefter.  

 
Det har ikke været muligt at lave en generisk model, som tager højde for tid. Virksomheder bør 

vælge en tidshorisont, indenfor hvilken, de selv mener de skal være i stand til at reagere. Valget af 

tidshorisont bliver herefter det parameter, som omkostningerne, under klassificeringen af 

variabilitets- og reversibilitetsgraden, holdes op imod.  

 
En anden vigtig faktor er beslutningen om an- eller afskaffelse af en kapacitet. Det er fra, at 

beslutningen om an- eller afskaffelse tages, til at kapaciteten er i brug, eller helt ude af drift, at 

man skal anskue sin omkostning. Sidst men ikke mindst er det også afgørende om, hvorvidt 

virksomheden vil pådrage sig et ekstraordinært tab ved afskaffelse af kapaciteten. 

 
Hvad betyder variabilitet og reversibilitet for virksomheden? Kort sagt vil omkostninger med høj 

grad af variabilitet agere efter ændringer i aktiviteten, hvorfor de vil elimineres i takt med 

nedgangen af en aktivitet. Ved registrering af kapacitetsomkostningers grad af variabilitet, danner 

virksomheden sig et grundlag for, at lade kapacitetsomkostningen indgå som beslutningsvariabel.  

 
Hvad angår reversibiliteten, så indikerer den, om virksomheden kan afskaffe en omkostning 

indenfor den prædefineret tidshorisont uden at pådrage sig et ekstraordinært tab. Registrerer 

virksomheden således graden af reversibiliet på deres omkostninger, bliver det lettere at se, 

hvorvidt det er rentabelt at træffe en beslutning, om an- eller afskaffelse af kapaciteten. 
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Virksomheder bør tilstræbe at deres kapacitetsomkostninger har så høj en grad af variabiliet, og 

dernæst tilsikre at de ligeledes besidder så høj en grad af reversibilitet som muligt, da deres 

fleksibilitet og omstillingsparathed her vil være størst. 

 
Det nær- og fjernmiljø hvori en virksomhed opererer, er selvfølgelig interessant for virksomheden, 

da det er her eksistensberettigelsen findes. Påvirkninger i form af krav og ønsker fra konkurrenter, 

leverandører, kunder og nye produkter stiller krav til vigtigheden af virksomhedens fleksibilitet, og 

evnen til at agere i forhold til krav og ønsker. Fjernmiljøet tager mere karakter af påvirkninger, 

som ikke står til at ændre direkte af virksomheden selv. Dog gør det ikke vigtigheden mindre. Det 

gør blot, at virksomheden bør følge meget med, i eventuelle ændringer i fjernmiljøet, så den er i 

stand til at agere hurtigt på disse. 

 
Konkurrenceformen, hvorunder en virksomhed opererer, er med til at definere, hvor hurtig en 

virksomhed skal kunne agere, og dermed også vigtigheden af deres fleksibilitet og omstillings-

parathed. Den virksomhed der kan agere hurtigst på ændringer i konkurrenceformen vil, alt andet 

lige, være den virksomhed som vil kunne opnå, eller bibeholde, en konkurrencemæssig fordel. 

 
Omkostningerne forbundet med leasing påvirker kun omkostningsstrukturen marginalt, altså 

forholdet mellem variable- og kapacitetsomkostninger. Leasing er efterhånden blevet så 

organiseret, at de frie markedskræfter sørger for, at prisen næsten svarer til at holde aktivet for 

egen regning. Leasing bliver interessant, da det er med til at påvirke reversibilitetsgraden af 

omkostningerne, og derigennem virksomhedernes fleksibilitet og omstillingsparathed. Der er 

oftest ikke noget omkostningsminimerende aspekt i leasing, og det vil typisk være kontrakts-

forholdene, som afgør, om reversibilitetsgraden bliver højere eller lavere. 

 
Outsourcing, herunder specielt udflagning, påvirker omkostningsstrukturen mere, da den ofte er 

drevet af omkostningsminimering. I tilfælde af, at outsourcing resulterer i en meromkostning i 

forhold til valget om ikke at outsource, bør grundene kun være: At virksomheden ikke selv formår 

at håndtere den givne aktivitet, eller, virksomheden ønsker kun at have fokus på deres kerne-

aktivitet, for derigennem at outsource nogle af deres support eller primære funktioner. Sidst men 

ikke mindst, at de ønsker at opnå en større fleksibilitet og opstillingsparathed gennem muligheden 

for at skifte leverandør, og dermed ikke være bundet af unødige irreversible omkostninger. 

 
Leasing og outsourcing bliver således instrumenter til at påvirke virksomheders fleksibilitet og 

omstillingsparathed, gennem højere grad af omkostningsreversibilitet. 
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Nogle strategiske beslutninger, påvirker omkostningernes reversibilitetsgrad. Strategiske 

beslutninger kan tage form i tilvalg af leasing og outscourcing som løsningsforslag, til blandt andet, 

at optimere værdikæden, frigøre interne ressourcer, omkostningsminimering, og sidst men ikke 

mindst, øge graden af reversibilitet, og virksomhedens fleksibilitet. 

 
Det mere defuse aspekt ved de strategiske beslutninger, er prisen for øget reversibilitet og 

fleksibilitet. 

 
Løbende gennem opgavens afsnit omkring leasing og outsourcing, har vi forsøgt at redegøre for 

den økonomiske konsekvens virksomheder vil pådrage sig, vælges disse instrumenter frem for at 

bibeholde funktionen indenfor dørene. 

 
En høj reversibel omkostningsstruktur, vil kunne opnås ved at de variable omkostninger udgør 

størstedelen af virksomhedernes omkostninger. De kapacitetsomkostninger, der måtte være, skal 

være let afskaffelige, da det netop er hvorvidt afskaffelsen af en omkostning kan ske uden ekstra-

ordinært tab, der indikere reversibilitetsgraden. 

 
Derfor skal virksomheder konsekvent tænke over, den tidsmæssige bindingsperiode, som for 

eksemple kontrakter vil medføre, da det eventuelt for den givne virksomhed ikke vil være 

hensigtsmæssigt, at være bundet.  

 
Prisen for en høj reversibel omkostningsstruktur, og implicit øget fleksibiliet og omstillings-

parathed vil derfor, antage størrelse af forskellen i det ekstraordinære tab mellem opsigelse af 

leasingkontrakt og eventuelt tab på salg af et givent selvejet aktiv. Prisen vil ligeledes være den 

meromkostning virksomheder betaler for hurtigt, at kunne tilpasse sig aktiviteten – afskaffe eller 

tilpasse omkostningens omfang. 

 
Prisen antager også form af en mere uhåndgribelig størrelse, som, alt andet lige, er mere besværlig 

at kvantifisere, idet den udgøres af den såkaldte gråzone, som vi mener, omhandler de bløde 

faktorer, herunder brand value.  

 

Udsættes virksomheder for problemer med afsætning grundet dårlig medieomtale, vil dette skade 

virksomhedens omdømme, deres brand value, og i sidste ende deres aktiekurs. 
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18. Reflektion 

Da vi påbegyndte denne opgave, vidste vi ikke, hvor vi ville ende resultatmæssigt, og vi havde ikke 

forstået det fulde omfang, af problemstillingen omkring fortolkningen og håndteringen af især 

begreberne variabilitet og reversibilitet. 

 

Da en betydelig del af opgaven omhandler disse to begreber, kan det virke besynderligt at 

begrebernes teori ikke fylder mere. Teorien er dog enkel, men det vi har observeret er, at det er 

sværere, at anvende begreberne i praksis. Det skrevne i opgaven, er resultatet af rigtig mange 

timers debat og diskussion omkring til enig blivelse angående en indgangsvinkel til begreberne i 

den specifikke situation. 

 

Det har været en interessant og lærerig proces, hvor især diskussionerne har bidraget med 

materiale til eftertanke. Mange gange under opgavens udarbejdelse, har vi påbegyndt et emne, 

for en halv time senere, at finde os selv, i en helt anden boldgade. Mange begreber, deres teorier, 

hvorledes den anden part i teamet tolkede materialet, er blevet vendt, og derfor har det mange 

gange vist sig optimistisk, at vi kunne holde fokus.  

 

Det har været interessant at arbejde med emnet. Hele problematikken omkring begreberne 

variabilitet, reversibilitet, fleksibilitet og omstillingsparathed har, som nævnt, givet anledning til 

mange lange diskussioner.  

 

Vi håber dog at have skabt en sammenhæng mellem vores problemformulering og diskussion i 

opgaven, og at dette har bidraget til, at du har fået et indblik i nogle af opgavens frustrerende, og 

til tider, uhåndgribelige aspekter.  

 

 

17. maj 2010, 

Karina & Rino 
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