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Forord 

Det, du har liggende foran dig, er resultatet af et langt skoleforløb, der har strakt sig helt fra 

dannelsesprocessen i folkeskolen, gennem almen oplysning i gymnasietiden, de første 

spadestik af specifik eller specialiseret viden på bacheloruddannelsen i almen økonomi, som 

afslutningsvis kulminerede med den endegyldige specialisering i finansiel teori i mange af 

dets afskygninger. Denne rutsjebane har bragt mange op og nedture, skarpe og mindre skarpe 

sving og beslutninger, hvilket har resulteret i en masse ny viden og en masse undren. Et forløb 

der indtil videre er stoppet ved dette speciale, men den naturlige nysgerrighed vil uden tvivl 

fortsætte i fremtiden. 

Selve specialeforløbet har på en og samme tid været både frustrerende, spændende, hektisk, 

abstrakt og befriende, men efter mange kampe og lange nætter står jeg nu med et færdigt 

speciale i hånden. Indholdet 177.181 tegn betyder intet hver for sig, men tilsammen danner de 

en helhed, jeg er stolt af. 

Ligesom så mange andre projekter jeg har gennemgået, har jeg måtte indse, at jeg ikke har 

kunnet skrive dette speciale uden hjælp fra mine nærmeste. Først og fremmest skylder jeg en 

stor tak til mine forældre, der har båret over med mig i den til tider svære proces, men mindst 

ligeså vigtigt, en stor tak til mine venner og kæreste, der i den grad har set meget lidt til mig 

og til tider ligget langt væk i den travle hverdag med speciale, arbejde og af og til lidt søvn. 

Mange tak for støtten. 

 

 

 

København, april 2010, 

 

__________________________ 

Christian Winther Poulsen 
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Executive Summary 

This thesis is the result of a journey through different theories applied in the BSc in 

Economics and Business Administration and MSc in Finance and Accounting. These theories 

together with the financial meltdown in September 2008 triggered a curiosity for improved 

proactive decision making driven by strategic competitiveness. 

In order to create a strategic management tool which is driven by strategic competitiveness it 

requires a concrete definition of the concept, strategic competitiveness. This definition origins 

from a theoretical analysis of Porters Five Forces and Porters Diamond Model. Furthermore I 

have compared the two theories and linked them to a new and extended theory to reach a full 

depth analysis tool, Strategic Competitiveness. 

To make this theoretical setup more user-friendly and applicable, I compared the tool with 

two empirical reports that measure a country’s competitiveness. This resulted in 13 specific 

subjects that together define the full strategic competitiveness. These subjects form an 

alternative to describing and analyzing a company’s complete strategic competitiveness; 

however in order to transform the model to a fully functional tool, it needs a framework. 

In relations to the Strategic Competitiveness model scenario planning constitutes a relevant 

framework. By applying some of the basic steps from Schoemakers recipe for scenario 

planning a reliable tool emerged. A tool that builds various scenarios based on the analysis of 

the 13 subjects in the Strategic Competitiveness model. Those scenarios should help the 

company to setup proactive plans for the different scenarios and prepare the company for the 

coming year. However a model like this is not worth anything if it does not work. 

Therefore a case finishes of this thesis. The case is based on the credit insurance company 

Atradius, more specific their Danish branch. The purpose of introducing a case company is to 

demonstrate how the Strategic Competitiveness tool works in real life. The example with 

Atradius illustrates how a company can prepare itself for unexpected, future actions and how 

it, hereafter, is able to become proactive. 
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When asked for an advice to young students, 

John Nash answered: 

”When someone is starting a career they 

should be prepared for changes.” 

John Nash 

Interview with Nobel Laureates 

Lindau, Germany, September 1-4, 2004 
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1 Indledning 

1.1 Den spæde start 

Igennem de seneste seks år har jeg via mit studie på CBS stiftet bekendtskab med mange 

forskellige måder at anskue verden på i et forsøg på at forstå måden, man driver og optimerer 

værdien af virksomheder. 

Første del af den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse virkede mest af alt som en 

appetitvækker på en bred vifte af emner, der tilsammen danner det, man kalder en 

virksomhed. Det startede ud med en introduktion om styring af den økonomiske side af en 

virksomhed, for eksempel, hvordan en balance og resultatopgørelse er opbygget samt en 

illustrativ, letfordøjelig tilgang til værdiskabelse igennem værdikæder.
1
 Derefter fik vi vores 

første kig ind i nationaløkonomi og verdensøkonomi ved en empirisk tilgang til, hvordan 

forskellige brancher havde udviklet sig igennem historien – et fag der senere hen viste sig at 

være første introduktion til de strategiske sammenhænge med den omverden, der omgiver 

virksomheder.
2
 Dernæst åbenbarede de første strategiske modeller sig såsom PEST, Porters 

Five Forces, BCG Matricen og SWOT. Sideløbende med introduktionen til de strategiske 

modeller blev vi præsenteret for de første kvantitative tilgange til at vinde markedsandele,
 
få 

mest muligt ud af produktionen via prissætning, udbud og efterspørgsel
3
 samt et indblik i 

nytteteoriens verden.
4
 Afslutningsvis på den første del af den almene erhvervsøkonomiske 

bacheloruddannelse blev det strategiske modelapparat udvidet yderligere med mere specifikke 

virksomhedsteorier såsom Transaktionsteori, Principal/Agent teori, Beslutningsteori m.fl.
5
 

Knapt var første del overstået, før anden del af bacheloren startede, og her blev 

specialiseringen blev tydelig med det samme. Langt størstedelen af fagene på anden del viste 

sig at være allerede berørte underemner i fagene på første del, hvorfor forventningen hurtig 

blev, at der måtte være langt mere dybde end først antaget. Forventningen viste sig at holde 

stik, og der blev med det samme gået i dybden med statistik.
6
 

Statistik viste sig senere hen at have en fascinerende evne til at kunne verificere holdbarheden 

af fremskrevne budgetter i forbindelse med, eksempelvis, værdiansættelser ved arbejdet med 

                                                 
1
 Virksomhedens Økonomistyring 

2
 Empirisk Økonomi og Metode 

3
 Virksomhedens Beslutningsanalyse 

4
 Mikroøkonomi og Handelsteori 

5
 Kontekstuel Virksomhedsteori 

6
 Statistik 
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regnskabsanalyse og finansieringsteorien.
7
 Ligeledes blev vi introduceret for yderligere 

strategiske modeller i form af marketingmodeller, der kunne hjælpe os med at komme endnu 

mere i dybden med enkeltdele af de strategiske modeller, der blev præsenteret på første del.
8
 

Endvidere blev de mere bløde dele af virksomhedsteorien berørt i form af 

lovgivningsmæssige og organisatoriske elementer, hvilket i bakspejlet viste sig at være mere 

oplysende og berigende, end det umiddelbar føltes, når vi var vant til at være omgivet af mere 

tal fikserede og kvantitative tilgange.
9
 

Bachelordelen var hermed ved at være overstået, og da ambitionerne var og stadig er store, 

faldt emnevalget om bachelorprojektet på entrepreneurship, hvorigennem det blev muligt at 

brede sig ud over alle fag på bachelordelen. Fokus blev dog en kombination af strategi og 

finansiering, der tilsammen muliggjorde forecasting af, hvordan virksomhedens og projektets 

fremtid ville blive i Tyskland.
10

 

Det var tydeligt, at den voksende interesse for sammenspillet mellem strategi og finansiering 

havde sat et afgørende spor igennem færdiggørelsen af bachelordelen, hovedsageligt på grund 

af arbejdet med værdiansættelser. Specielt den strategiske opbygning af 

værdiansættelsesmodellerne og linket imellem strategi og værdiskabelse var og er spændende, 

hvilket fik en naturlig indflydelse på mit fortsatte forløb på kandidatuddannelsen. 

Valget faldt derfor på FIR, hvor en endnu dybere forståelse af facetterne indenfor den 

finansielle del af værdiansættelse af virksomheder skulle styrkes.
11

 Planen var derfor klar. Det 

var den stærke finansielle ballast fra linjefagene på FIR, der sammen med et par mere 

strategisk nuancerede valgfag
12

 og et stærkt anvendeligt værktøjsfag,
13

 skulle danne 

grundlaget for gode og grundige værdiansættelser. Dette grundlag blev samtidig min 

inspiration til at producere perfektionerede forecastingmodeller, der kunne bruges i eksterne 

værdiansættelser, intern detaljeret budgettering og virksomhedsstyring. 

Den perfekte forecastingmodel var således et naturligt valg at afslutte rejsen på CBS med. 

Men sådan skulle det imidlertid ikke gå! 

                                                 
7
 Eksternt Regnskab og Finansiering 

8
 Afsætningsøkonomi 

9
 Organisation og Metode og Erhvervsret 

10
 Bachelorprojekt, Complet i Tyskland, Christoffer G. Larsen og Christian W. Poulsen, 2006 

11
 Porteføljeteori, Corporate Finance, International Finance, Regnskabsanalyse, Økonomistyring, Finansielle 

Instrumenter, Finansieringsret, Selskabsret og Skatteret 
12

 Køb/Salg af Virksomheder, International Negotiations & Dispute Resolution og Game Theory and Strategy 
13

 Financial Models in Excel 
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1.2 Motivation 

Netop evnen til at forudsige i morgen ud fra efterhånden velprøvede klassiske økonomiske 

modeller og antagelser blev gevaldigt rystet i efteråret 2008. 

Det utænkelige skete. Mandag den 15. september 2008 indgav Lehman Brothers 

konkursbegæring.
14

 Med ét var alle aktieanalyser og forudsigelser omkring fremtiden mere 

usikre end tidligere på trods af, at de baserer sig på nobelprisvinderes genistreger.
15

 Det var 

imidlertid de samme teorier og modeller, der lå til grund for mange af mine projekter i løbet 

af 2008. 

I foråret 2008 færdiggjorde jeg en forecasting grundmodel med IC Company som case,
16

 og i 

sommeren 2008 blev juniprojektet til en værdiansættelse af D/S Norden.
17

 Begge projekter 

med meget pessimistiske forventninger for 2009 men de skulle i løbet af 2009 vise sig at være 

langt fra pessimistiske nok. 

Disse to projekter var produceret ud fra de samme kriterier, som en aktieanalytiker har i en 

hvilken som helst dansk bank, hvilket giver et usikkerhedsmoment og samtidig en højere 

fejltolerance end samme forudsigelser og forventninger i de givne virksomheders ledelse. Ved 

store ændringer, der er af stor betydning for virksomhedens præstationer, vil det, om ikke 

andet, være forventet, at virksomhedens ledelse er beredt og har en plan for at få det bedst 

mulige ud af situationen. Noget der ikke umiddelbart står klart i mit arbejde med det 

strategiske modelapparat, der allerede er bygget op på CBS. Således begyndte jeg at dreje 

specialetankerne væk fra den oprindelige idé om at konstruere den store forkromede 

krystalkugle, der kan forudsige fremtiden, hen imod et styringsværktøj, der kan hjælpe med at 

styre virksomheder proaktivt i et stort foranderligt og uforudsigeligt farvand udgjort af den 

omverden, vi befinder os i. 

Ideen med specialet, styringsværktøjet, er ikke tænkt som et alternativ til værdiansættelser, 

budgetter og forecasts, der unægtelig er vigtige styringsværktøjer i processen at drive en 

virksomhed. Det skal mere tænkes som et supplement, der kan hjælpe med til at knytte de 

forskellige dele af virksomheden sammen med budgetter og forecasts. 

                                                 
14

 Børsen, Lehman Brothers søger konkurs og Lehman-kollaps presser finans, 15-09-2008 
15

 Navnlig disse fem: Franco Modigliani, 1985. Robert M. Solow, 1987. Harry M. Markowitz, Merton H. Miller 

og William F. Sharpe, 1990. 
16

 Egen interesse (ikke publiceret), Værdiansættelse af IC Company, Christian W. Poulsen, 2008 
17

 Juniprojekt, Værdiansættelse af D/S Norden, Henrik G. Kildegaard og Christian W. Poulsen, 2008 
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Derfor vil et værktøj af denne art være mest relevant i den daglige ledelse af virksomheder. 

Det kan hjælpe virksomheden med at bevare fokus på fremtiden og øge mulighederne for at 

agere proaktivt frem for reaktivt. Denne parathed kræver først og fremmest anerkendelse og 

analyse af fremtidige problemer, samt en struktureret opstilling af mulighederne for at styre 

virksomheden ved, eksempelvis, at gøre forskellige beredskabsplaner parate. 

1.3 Problemformulering 

Ovenstående motivation og undren har inspireret mig til at finde en måde hvorpå, det bliver 

muligt at forholde sig konkret til fremtidige ændringer i konkurrenceevnen og dermed 

diskutere og planlægge hvilke tiltag, der skal foretages i en given situation/scenarie. 

Hvordan er der muligt at konkretisere strategisk konkurrenceevne med henblik på at 

benytte denne til at forholde sig proaktivt til kommende muligheder og/eller trusler? 

Ovenstående hovedproblemformulering er guidet gennem følgende underspørgsmål: 

- Hvordan kan man beskrive strategisk konkurrenceevne i en anvendelig og letforståelig 

teoretisk model? 

- Hvordan kan man definere en strategisk styringsmodel ud fra den strategiske 

konkurrenceevne? 

- Hvordan vil en gennemgang af styringsmodellen være med til at øge proaktiviteten i 

en case med Atradius Danmark som eksempel? 

De opstillede problemformuleringsspørgsmål vil jeg diskutere og besvare i løbet af opgavens 

tre hoveddele, som er skitseret i dispositionen nedenfor. 
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1.4 Disposition18 

De seks kapitler/faser af specialeforløbet illustrerer, hvordan processen har været samt 

hvordan jeg har valgt at opbygge mit speciale. 

Indledningsvist har det været et tilbageblik på de erfaringer og kompetencer, der har 

dannet baggrund for, hvor jeg akademisk befinder mig nu. Dette tilbageblik 

sammenholdt med den overraskende udvikling de seneste år har således skabt en 

undren, der belyses i dette speciale. Man bør være opmærksom på, at belysningen i 

høj grad sker ved at undersøge problemstillingen ud fra det selv samme 

analyseapparat, som skabte undren i første omgang. 

Ideen stod klar og udgangspunktet blev konkurrenceevne. Konkurrenceevnen er jo 

rent bogstaveligt evnen til at konkurrere, hvilket for alle voksende, værdiskabende 

virksomheder er ekstraktet af missionen og selve eksistensgrundlaget. Derfor 

indledes specialet med en teoretisk og praktisk diskussion af, hvad strategisk 

konkurrenceevne er for en størrelse. 

Efter en dybdegående analyse af hvad strategisk konkurrenceevne er, 

begynder selve modelbygningen. Modelbygningens formål er at sætte 

den analytiske teorisammensætning fra forrige kapitel ind i nogle faste 

rammer med henblik på at diskutere og analysere virksomhedens 

fremtid ud fra disse. 

Når modellen er færdigbygget forsøges den anvendt på en case 

virksomhed. Case virksomheden er en dansk virksomhed, og selve 

casen skal hjælpe med at afklare modellens anvendelighed ved at 

illustrere fremtidige muligheder og/eller risici ved den strategiske 

konkurrenceevne. 

Afslutningsvis er der konkluderet på, hvordan selve opgaveløsningen 

er gået samt reflekteret over hele processen ved at skrive et speciale. 

 

Kilde: Egen tilvirkning19 

                                                 
18

 Detaljeret dispositionsdiagram kan findes i appendiks 7.1 Detaljeret dispositionsdiagram 
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1.5 Metode og afgrænsning 

Rent metodisk er projektet et forsøg på at opbryde nogle af de teorier, jeg har taget med fra 

min tid på CBS og sætte dem ind i en bredere konkurrencemæssig kontekst. 

Da formålet med specialet er at producere ny viden om strategisk styring er det relevant at 

redegøre for bevisførelsens vej.
20

 Tilgangen til mit interessefelt har været en kombination af 

induktiv og deduktiv fremgangsmåde.
21

 Efter som min motivation udspringer af en 

nysgerrighed om allerede eksisterende teorier, kan det argumenteres, at jeg har haft en 

deduktiv tilgang. Dog kan der ligeledes argumenteres for en induktiv tilgang, da finanskrisen 

endvidere danner grundlaget for min undren om, hvordan virksomheder kan handle proaktivt. 

1.5.1 Strategisk konkurrenceevne 

Den strategiske konkurrenceevne er baseret på allerede kendte teorier omkring strategisk 

analyse. Analysen og konkretiseringen af faktorerne i strategisk konkurrenceevne, set fra en 

virksomheds side, tager udgangspunkt i en kombination af de gængse teorier fra bachelor- og 

kandidatuddannelsen med fokus på PEST(LE),
22

 Porter’s Five Forces,
23

 og Porter’s Diamond 

Model (herefter diamantmodellen).
24

 Formålet med at kombinere de forskellige strategiske 

teorier er at inddrage konkurrencemæssige aspekter på tværs af den industrielle branche.
25

 

Faktorer der i den hidtidige del af strategisk analyse ligger udenfor virksomhedens 

indflydelse. 

En anden grund til at analysen ikke blot er en klassisk strategisk analyse ud fra de ovennævnte 

modeller,
26

 er fordi, der vil være uhensigtsmæssige opdelinger af faktorerne. Som et godt 

eksempel kan nævnes uddannelse, der både vil indgå i den politiske og sociologiske del af 

PEST(LE), og har samtidig afgørende betydning for indgangsbarriererne i Porters Five 

Forces, og evnen til at holde en strategi i Porters Generiske Strategier, samt for at holde 

virksomheden i Blue Ocean
27

 og ikke falde tilbage i Red Ocean ved lav uddannelse eller 
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 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 1997 
21

 Carl Holmberg, Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 1997 
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 Philip Kotler og Kevin L. Keller, Marketing Management 12e, 2006 
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 Michael E. Porter, The Five Competitive Forces that Shape Strategy, 2008 
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 Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990 
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 Jf. Michael E. Porter, The Five Competitive Forces that Shape Strategy, 2008 
26

 Ved en søgning på fem uafhængige kandidatafhandlinger afleveret i 2009 indeholdende strategiske analyser 

var alle baseret på PEST efterfulgt af Porters Five Forces og tre af dem var opsummeret i SWOT. 
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 W. Chan. Kim og Renée Mauborgne, Blue Ocean Strategy, 2004 
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udkonkurrerede medarbejdere i forhold til konkurrenterne. Dette er blot et eksempel på en af 

faktorerne, der danner grundlaget for den strategiske konkurrenceevne. 

Efter den teoretiske diskussion af den strategiske konkurrenceevne inddrages to økonomiske 

rapporter, der rangerer landespecifik konkurrenceevne. Disse to rapporter bliver udgivet af 

henholdsvis World Economic Forum (herefter WEF) og International Institute for 

Management Development (herefter IMD). WEF er et uafhængigt, nonprofit økonomisk 

forum lokaliseret i Schweiz. Med i WEF er en blanding af ledende økonomiske professorer og 

tidligere statsmænd.
28

 IMD er sammenlægningen af to business skoler etableret af 

henholdsvis Alcan Aluminium og Nestlé. IMD har været en selvstændig, uafhængig business 

skole siden 1990 og gør sig primært i forskning samt MBA og EMBA uddannelser.
29

 I de to 

landespecifikke konkurrencerapporter er det dissektionen af konkurrenceevnen, der er det 

afgørende. For at vurdere og konkretisere den teoretiske opstilling af strategisk 

konkurrenceevne sammenholdes denne med dissektionen af de to rapporter. Jeg har afgrænset 

mig til at der i sammenstillingen med den teoretiske model kun gås ned på andet niveau af 

faktoranalysen i de to rapporter. Denne afgrænsning er udelukkende af pladsmæssige hensyn, 

da faktoranalysen i de to rapporter går ud over 160 forskellige faktorer. 

Selvom formålet er at opbygge en bredt anvendelig model, vil det i analysen af de enkelte 

faktorer være Danmark, der indgår som eksempel af de omgivende faktorer. Ved at benytte 

Danmark som case land vil dele af analysen kunne medtages direkte i case implementeringen, 

da der her tages udgangspunkt i en virksomhed beliggende i Danmark. I analysen af de 

enkelte faktorer benyttes primært virksomhedseksempler fra Børsen, da denne kilde betegnes 

som værende valid og troværdig. Af mere makroøkonomiske tendenser benyttes rapporter fra 

henholdsvis IMF, EIU,
30

 Danmarks Nationalbank og statistisk materiale Danmark Statistik, 

Sverige Statistik og Tyskland Statistik af samme grund som Børsen. 

1.5.2 Strategisk styringsværktøj 

Efter den strategiske konkurrencevene er blevet defineret, opstilles der i anden del af specialet 

et strategisk styringsværktøj. 

                                                 
28
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30
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Der findes mange forskellige metoder at opstille analyser af de konkurrencemæssige 

elementer på. Den klassiske metode er at opstille en statisk analyse af forholdene beskrevet af 

PEST(LE) og Porters Five Forces i et grundigt skriv. Dette vil imidlertid ikke være særligt 

anvendeligt med henblik på en løbende opfølgning og opstilling af beredskabsplaner for 

forskellige udfald i fremtiden, da disse i høj grad tager udgangspunkt i en statisk analyse. Det 

er derfor valgt at opstille et værktøj med udgangspunkt i den strategiske konkurrenceevne i en 

scenariebaseret model. Selve tankegangen bag scenariemodelleringen går på at opstille 

forskellige sandsynlige fremtidige scenarier. Denne proces skal således give mulighed for at 

forberede forskellige slagplaner for at holde den bedst mulige konkurrenceevne. 

Scenarieteorien bliver afslutningsvis støttet af tankegangen bag System Dynamics. 

Scenarieteorien er en metode, der fokuserer og konkretiserer forventninger til fremtiden 

igennem en tankeproces, der tager udgangspunkt i følgende tre punkter: 

1. Ting vi ved vi ved  Konkrete umiddelbare ting (ofte målbare) 

2. Ting vi ved vi ikke ved Konkrete ting der ikke virker så umiddelbare 

   (kan være målbare) 

3. Ting vi ikke ved vi ikke ved Filosofiske, kreative ting der kan virke langt ude 

   (ikke målbare) 

Kilde: De tre punkter er oversat fra Paul J. H. Schoemaker, Scenario Planning: A Tool for 

Strategic Thinking
31

 

Altså en vis portion af kreativ, til dels filosofisk tænkning, sammenholdt med de fakta der er 

givet. Uanset hvor usikkerhederne foreligger på de tre niveauer skal der, hvis aktualiteten 

synes reel, tages en beslutning om, hvordan man i givet fald vil forholde sig med henblik på at 

opretholde en solid konkurrenceevne. Styrken ved netop denne måde at beskrive fremtiden på 

er, at den åbner op for filosofiske tankeeksperimenter om hvordan, i mit tilfælde, 

konkurrenceevnen vil udvikle sig. Endvidere fokuserer scenarietankegangen på et relativt lille 

antal af scenarier i kontrast til aktuel forecasting, der reelt giver et nyt resultat for hver gang, 

der ændres marginalt på hver af de enkelte drivere og derved et uendeligt antal af scenarier. 

Derudover vil evnen til, at skyde en præcis forudsigelse i baggrunden til fordel for at fremme 

                                                 
31
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det store billede af i hvilken retning udviklingen trækker, vil i langt de fleste tilfælde være et 

godt skridt i retning mod proaktiv parathed frem for reaktiv genopbygning.
32

 

Ved at tillægge tankegangen bag System Dynamics giver man mulighed for at simulere 

forskellige scenarier. System Dynamics er en metode, der herhjemme er blevet forsøgt af bl.a. 

PA Consult, som har opstillet en model til beskrivelse af ejendomspriserne i København.
33

 

Den metodiske proces ved sammenhængende og balancerende/reducerende loops danner 

umiddelbart et godt overblik af sammenspillet mellem mange forskellige faktorer. Man skal 

huske på, at alle faktorerne udvikler sig samtidigt og afhængigt af hinanden i et dynamisk 

system, hvilket er kendetegnende for et særdeles komplekst og kaotisk system. Simulering er 

helt afhængig af at de forskellige matematiske udtryk, der tilsammen skal skabe systemet, er 

korrekt fremstillet, hvilket er et ganske svært matematisk puslespil. I PA Consults simulering 

af ejendomspriserne i København er der, eksempelvis, flere psykologiske faktorer, der 

umiddelbart virker svære at sætte matematiske formler på. 

Der vil i specialet ikke blive opstillet en funktionel model efter System Dynamics 

tankegangen. Derimod er ideen at opstille et kausalitetsdiagram, der viser sammenhængene 

ud fra samme tankegang som System Dynamics, men som ikke vil være udfyldt med 

matematiske udtryk for hver af effekterne i kausalitetsdiagrammet. Disse diagrammer er lette 

værktøjer at diskutere sammenhængene plus afhængighederne ud fra og med til at 

konkretisere modellens sammenhængende faktorer i den strategiske konkurrenceevne. Et 

sådan diagram sammenstillet med korrelationsmatricens indikative korrelationer, som 

anbefalet i scenarieteorien,
34

 fremstår umiddelbart som et godt udgangspunkt for 

velovervejede, strategiske beslutninger i forhold til at bevare det konkurrencemæssige 

overtag. 

Hele denne proces skulle gerne gøre det muligt at forberede sig på forskellige, fremtidige 

scenarier og opstille forskellige planer for, hvordan en virksomhed skal forholde sig. 

1.5.3 Case implementering 

Men et værktøj er ikke noget værd, hvis det ikke er afprøvet og virker. Den sidste del af 

specialet er derfor en case, der tager udgangspunkt i kreditforsikringsselskabet Atradius. 

                                                 
32
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Atradius er en international virksomhed med hovedsæde i Amsterdam og har kontorer i 42 

lande. Der vil ikke blive taget udgangspunkt i hele Atradius Gruppen, men blot i den danske 

del af forretningen. Denne afgrænsning er foretaget for at kunne drage så meget på den viden 

og de eksempler, der bliver opstillet i analysen af de konkrete emner, som tilsammen udgør 

den strategiske konkurrenceevne. Endvidere er opdelingen af Atradius Gruppens 

kundesegmenter fordelt efter kundebeliggenhed, dvs. Atradius Danmark har med danske 

kunder at gøre, Atradius Tyskland med tyske kunder og så fremdeles. Det bør bemærkes, at 

eftersom det er et kreditforsikringsselskab, betyder kundernes kunder (herefter refereret til 

som købere) enormt meget, da det er kreditter til netop købere, der forsikres. Det vil sige, at 

det med den åbne, danske økonomi, i høj grad er eksport, der forsikres, hvilket bringer en 

masse spændende faktorer i spil, når man ser på den strategiske konkurrenceevne fra Atradius 

Danmarks side. Faktorer der vil blive afklaret i selve analysen og brugen af det strategiske 

styringsværktøj. 

For at starte projektet op i en virksomhed, som i det her tilfælde Atradius, vil det være 

optimalt at samle en fokusgruppe eller to til at gennemgå de forskellige strategiske parametre. 

I denne case har det af tidsmæssige årsager ikke været muligt at opstille møder med 

medarbejdere og ledelse i Atradius, hvorfor casen er baseret fuldt ud på diskussioner og 

analyse af mig selv. Man må derfor formode, at det dermed ikke bliver de samme aktuelle 

ting, der ville blive fokuseret på fra Atradius side, hvis det var ledelsen og medarbejderne, 

som kender virksomheden internt, eftersom der i min analyse bliver taget udgangspunkt i 

offentligt tilgængeligt materiale. For at få en nogenlunde viden om hvordan udviklingen har 

været i Atradius og kreditforsikring generelt de seneste par år, er der taget udgangspunkt i 

primært artikler fra Børsen, samt information fra Atradius og Eksport Kredit Fonden (herefter 

EKF). 

1.5.3.1 Case virksomhed – Atradius Danmark35 

For at få en bedre forståelse af Atradius situation rent konkurrencemæssigt beskrives kort 

hvem Atradius er og hvad kreditforsikring er. 

Atradius er et verdensomspændende kreditforsikringsselskab. Det har 160 kontorer fordelt på 

42 lande og 3.400 ansatte. Atradius har en markedsandel på omkring 31 % på verdensplan.  

                                                 
35
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Atradius Danmark er opdelt på to kontorer, et hovedkontor i København og et mindre kontor i 

Århus. Atradius har i Danmark en markedsandel på 65 % og er dermed betragtelig 

markedsleder på det danske marked. Atradius Danmarks konkurrencemæssige situation er 

diskuteret i selve analyseafsnittet og baseres på artikler fra Børsen fra slutningen af 2007 og 

frem til i dag. Endvidere benyttes Atradius hjemmeside, årsrapporter og andet offentligt 

tilgængeligt materiale. 

Produktet kreditforsikring er en virksomhedsforsikring imod tab på debitorer. Virksomheden, 

der ønsker en kreditforsikring, sender ansøgninger ind på de købere/debitorer, der ønskes 

forsikret. Herefter vurderer Atradius kreditværdigheden på den enkelte køber og beslutter, 

hvorvidt det vil være forsvarligt at dække denne risiko, eller om der er for stor risiko for 

insolvens, konkurs eller andre betalingshindringer af mere speciel art, til at det kan betale sig 

at forsikre køberen. Der er således to forskellige sammenhængende årsager til at benytte 

kreditforsikring. For det første får virksomheden afdækket de risici, der kan være ved, at 

debitor ikke kan betale sin gæld. Den anden afledte effekt er en godkendelse af 

virksomhedens køberportefølje. 

Det vil sige, at de købere, som Atradius er villige til at kreditforsikre kan betegnes som 

værende sunde virksomheder, der godt kan indledes et partnerskab/samarbejde med. Omvendt 

vil usikkerheden, ved at handle på kredit med de købere Atradius ikke vil dække kunne 

tolkes, som værende usikre købere, der ikke nødvendigvis vil kunne betale deres ydelser 

indenfor den aftalte kredittid. 

1.6 Kildekritik 

De to udgivere af konkurrencerapporterne, IMD og WEF, er begge uafhængige kilder og lader 

ikke til at have nogen incitamenter til at fremhæve nogle lande frem for andre. Eventuelle 

politiske misforhold i rapporterne vurderes ikke at få indflydelse på dette speciale, da der ses 

bort fra resultaterne i rapporterne. Det er udelukkende metoden og beskrivelsen af et lands 

konkurrenceevne, der er afgørende i forhold til den teoretiske udledning. Det er dermed heller 

ikke ensbetydende med, at de to rapporter har den eneste rigtige definition af landespecifik 

konkurrenceevne, men da de begge har været produceret og udgivet i mange år, antages det, 

at metodikken er blevet forfinet over samme årrække og dermed sikrer en vis form for 

praktisk kvalitet. 
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Modsat forholder jeg mig mere ukritisk overfor data fra de tre statistikbanker, da disse er 

formidlere af statisk materiale og ikke har incitamenter til at skulle påvirke data i op eller 

nedadgående retning. 

Analyserne fra Danske Bank er ifølge medierne forholdsvist troværdige. Afdelingen der står 

for udarbejdelsen, Danske Markets, har nogle af de mest citerede danske økonomer ansat, 

hvilket, alt andet lige, må betyde, at den almene presse og det danske erhvervsliv har en 

forventning om en stor troværdighed. 

Det samme gør sig gældende for EIU, der er en del af The Economist. EIU foretager 

forskellige analyser af brancher, lande og markeder og vurderes at være en valid kilde af 

samme årsager som Danske Bank. 

IMF er en verdensbank, der har til mål at understøtte det internationale finansielle system via, 

eksempelvis, redningslån til lande i økonomisk krise. Danmarks Nationalbank har ansvaret 

for den danske pengepolitik og har bl.a. målene om at sikre stabile priser, sikre betalinger og 

stabilisere det finansielle system i Danmark. Begge vurderes at være valide kilder, da de 

antages at være politisk uafhængige og selvstændige på trods af deres mål om at stabilisere 

den økonomiske udvikling på henholdsvis verdensplan og landsplan i Danmark. 

Der benyttes primært to teoretikere i opbygningen af det strategiske styringsværktøj. Porters 

modeller for konkurrenceevne, Porters Five Forces og Porters Diamond Model, anvendes i 

den teoretiske del af definitionen af strategisk konkurrenceevne. I modifikationen af teori til 

styringsværktøj benyttes Schoemakers teori om scenarieplanlægning. Begge teoretikere er 

særdeles anerkendte indenfor hver deres fag, dermed ikke sagt at deres teorier er perfekte. 

Disse tre teoretiske anskuelser er alle benyttet under en vis skepsis og der tages løbende 

kritisk stilling til dem undervejs i specialet. 
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”…factors of production – labor, land, 

natural resources, capital, infrastructure – 

will determine the flow of trade. […] 

This doctrine, whose origins date back to 

Adam Smith and David Ricardo […], is at 

best incomplete and at worst incorrect.” 

Michael E. Porter 

The Competitive Advantage of Nations 

Harvard Business Review 1990 
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2 Strategisk konkurrenceevne 

Den strategiske konkurrenceevne danner baggrunden for, hvilke faktorer der indgår i 

definitionen af den strategiske styringsmodel. 

Indledningsvist bliver de kendte, teoretiske modeller sammensat for at give et billede af, 

hvordan en alternativ model til beskrivelse af strategisk konkurrenceevne kan se ud. 

Derefter er denne samlede model for strategisk konkurrenceevne holdt op imod de 

landmæssige konkurrenceparametre, der benyttes i de to konkurrenceevnerapporter af WEF 

og IMD. Denne sammenligning er foretaget for at give et mere konkret billede af, hvordan 

den praktiske tilgang til hvordan måling af konkurrenceevne foretages. 

2.1 Teoretisk definition af strategisk konkurrenceevne 

I min tid på CBS har jeg lært, at en strategisk analyse er en nøje gennemgang af PEST, 

dernæst Porters Five Forces, eventuelt Blue Ocean for feinsmækkere, samt en opsummering i 

SWOT. I specialet her prøver jeg at gøre op med tankegangen om, at PEST-faktorerne er 

omverdensfaktorer virksomheden ikke har mulighed for at influere og, at konkurrenceevnen 

udelukkende beskrives med Porters Five Forces. Jeg mener, der er sammenhænge og nuancer, 

der går tabt i netop den opdeling. Derfor er begrebet strategisk konkurrenceevne en måde at 

nå hele vejen rundt om virksomhedens konkurrencemæssige elementer, uanset om de er 

beskrevet i PEST, Porters Five Forces eller SWOT. 

Jeg definerer derfor den strategiske konkurrenceevne, som værende strategiske faktorer der er 

af afgørende værdi for den fremtidige drift og videreudvikling af virksomheden. Herved 

forsøges det at bryde med den generelle opfattelse af, at første niveau af den klassiske 

opbygning, som er den makroøkonomiske del der omgiver virksomheden, ligger uden for 

virksomhedens påvirkning. Umiddelbart bliver tankegangen, at alle de makroøkonomiske 

faktorer, omverdensfaktorer, enten kan påvirkes ved lobbyarbejde
36

 eller ved, at 

virksomheden forholder sig proaktivt overfor de ændringer, der nu engang sker i omverdenen. 

Fokus bliver specielt på den sidste mulighed, proaktivitet, og spørgsmålet ”Hvad nu hvis?”. 

Mulighederne for at udkonkurrere andre aktører afhænger i høj grad af, hvordan den enkelte 

virksomhed er i stand til at udnytte udviklingen i de strategiske omgivelser. For at forholde 
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sig til den strategiske konkurrenceevne er det første skridt på vejen at være opmærksom på, 

hvad der definerer den strategiske konkurrenceevne. 

2.1.1 Porters Five Forces 

I en teoretisk definition af strategisk konkurrenceevne er det oplagt at starte med Porters Five 

Forces, der beskriver, hvordan konkurrencen ser ud i en given industri. Porter beskriver 

konkurrencen i en industri bestående af fem konkurrencemæssige kræfter, der påvirker 

industrien og tilsammen danner den konkurrencemæssige arena. Selvom Porters Five Forces 

skaber et naturligt og godt grundlag at diskutere en virksomheds konkurrenceevne ud fra 

Bargaining Power of Suppliers, Bargaining Power of Buyers, New Entrants, Threat of 

Substitute Products or Services og Rivalry Among Existing Competitors,
37

 så vil der stadig 

være betydningsfulde faktorer, der konkurreres om udenfor industrien. 

Figur I. Delte konkurrencemæssige faktorer 

 
Kilde: Egen tilvirkning med brug af Porters Five Forces38 

De fem kræfter er defineret, som kræfter virksomheden kan påvirke direkte for at bevare et 

konkurrencemæssigt overtag i den konkurrencemæssige arena. En virksomhed kan derfor gå 

glip af muligheder og/eller risici, der ligger uden for den definerede industri, hvis de isoleret 

set fokuserer på de fem faktorer i Porters Five Forces. Disse faktorer vil således være 

                                                 
37

 De fem kræfter. Michael E. Porter, The Five Competitive Forces that Shape Strategy, 2008 
38

 Inspiration fra illustrationen af de fem kræfter. Michael E. Porter, The Five Competitive Forces that Shape 

Strategy, 2008 
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udenforstående faktorer, der reelt er konkurrencemæssige parametre for flere forskellige 

uafhængige industrier. 

Et eksempel herpå er kvalificeret arbejdskraft. Ifølge Porter er arbejdskraft en del af 

leverandørernes forhandlingskraft i de fem konkurrencemæssige kræfter. Eksempelvis vil en 

pilotfagforening stå stærkt overfor et luftfartsselskab, da der ikke er noget alternativ til 

kvalificerede piloter.
39

 Det vil sige, at der umiddelbart ikke er noget alternativ til kvalificerede 

piloter, når forretningen går ud på at flyve. Man bør bare være opmærksom på, at inden man 

når til forhandlingerne med pilotfagforeningen, gælder det om at få fat i de bedste piloter. Der 

er tale om et konkurrencemæssigt element, der egentlig er placeret endnu yderligere end den 

konkurrencemæssige arena defineret af Porter. Det gælder altså om at få fat i de bedste 

piloter, så konkurrenterne ikke får dem først og dermed opnår et konkurrencemæssigt overtag. 

Nu er eksemplet med piloter meget specielt, da det må forventes, at langt de fleste brancher 

der har med flyvning at gøre, vil have relativt let ved at omstille sig og derved relativt 

ubesværet have mulighed for at tilbyde substituerende produkter og/eller blive nye 

markedsdeltagere. Ser man i stedet på specialiserede uddannelser, der ikke er helt så snævre 

som piloter, vil konkurrencen mellem arbejdsgivere være større. 

Et eksempel kan være færdige kandidater i økonomi, der i de fleste tilfælde har en bredt 

funderet økonomisk baggrund med en specialiseret overbygning. Virksomheder indenfor stort 

set alle brancher ansætter økonomer, da alle virksomheder i et monetært samfund, hvilket vi 

efterhånden har overgivet os til i det meste af verden, har med økonomi at gøre. Det er derfor 

muligt for færdige økonomikandidater at arbejde med alt fra konsulentarbejde i Accenture, 

medicinal i Novo Nordisk, aktiehandel i Danske Bank og vindmøller i Vestas. I dette tilfælde 

må man sige, at konkurrencen for at erhverve sig de bedste er høj, selv på tværs af de 

forskellige industrier. 

Efter arbejdet med de fem konkurrencekræfter, der startede, i 1980 forskede Porter videre i 

landespecifik konkurrenceevne. Denne forskning resulterede i artikler og bøger om 

landespecifik konkurrenceevne analyseret ved Porters Diamond Model i 1990. 

                                                 
39

 Eksemplet om pilotfagforeningernes forhandlingskraft. Michael E. Porter, The Five Competitive Forces that 

Shape Strategy, 2008 



Christian Winther Poulsen  Strategisk Styring 

  – Styret af strategisk konkurrenceevne 
18 af 90 

2.1.2 Porters Diamond Model 

En måde at inddrage konkurrencemæssige parametre, der ligger på tværs af forskellige 

industrier, kan være ved at inddrage de teoretiske ideer bag diamantmodellen. I beskrivelsen 

af diamantmodellen argumenterer Porter for, at konkurrencen i eksemplet ovenfor ligger 

udenfor virksomhedernes indflydelse, da landet stiller den arbejdskraft og det 

uddannelsessystem op, der nu engang skal understøtte den forretningsmæssige udvikling.
40

 

Eksemplerne uddannelse og arbejdskraft er i diamantmodellen beskrevet under Factor 

Conditions. 

Samtidig beskrives det hvordan en direkte konkurrencemæssig ulempe, givet af staten i form 

af manglende infrastruktur, skaber incitament til at vende dette til en konkurrencemæssig 

fordel. Dette kan i sig selv virke paradoksalt, da en faktorbetingelse derved bliver vendt til en 

direkte påvirkelig konkurrencemæssig fordel. 

Porter fremhæver eksemplet om de norditalienske stålproducenter, der ændrede designet af 

deres maskiner fra at anvende enorme stålplader, som var vanskelige at transportere, hvilket 

gjorde infrastrukturen til en konkurrencemæssig udfordring, til at anvende skrot fra lokale 

skrothandlere. Derved var infrastruktur ikke længere en begrænsende faktor.
41

 Sådan en 

situation er et glimrende eksempel på, at selvom der er en masse givne faktorer defineret af 

omgivelserne, er der grund til at have dem med i vurderingen af virksomhedens strategiske 

konkurrenceevne for at få det fulde billede af mulighederne og/eller risiciene. 

Diamantmodellen beskriver Demand Conditions, Firm Strategy, Structure and Rivalry, 

Related and Supporting Industries og Factor Conditions. Disse fire er determinanterne for 

nationale konkurrenceforhold og bliver i modellen alle fire påvirket af både Government og 

Chance samtidig med, at alle fire påvirker hinanden.
42

 Ifølge Porter er de forskellige 

industrier, der beskrives af Porters Five Forces, samtidig underlagt denne model uden at 

kunne påvirke determinanterne i modellen. Det forekommer logisk, at det ikke er muligt for 
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 Den grundlæggende beskrivelse af Factor Conditions. Michael E. Porter, The Competitive Advantage of 
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 Eksemplet med de norditalienske stålproducenter. Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, 
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en virksomhed at påvirke eller ændre skolesystemet, infrastrukturen eller arbejdsmarkedet 

med betydelig effekt, da dette i langt de fleste lande kræver politisk indflydelse.
43

 

Selvom Porter betegner ovenstående faktorer som svært påvirkelige, så kan virksomheder ved 

brug af den marketingteoretiske segmentering (valg og opdeling af et allerede givet marked 

for at få bedst mulige resultat ud af markedsføringen) udnytte de givne faktorer frem for at 

lade sig begrænse af dem. Den konkurrencemindede virksomhed vil kunne se enhver given 

faktor som et konkurrencemæssigt element, hvis der ellers analyseres og ageres på den rigtige 

måde. 

Direkte projiceret fra måden at benytte segmentering på vil en virksomhed, der konstant 

stræber efter at øge den konkurrencemæssige position, kunne se muligheder i omgivelserne. 

Eksempelvis indenfor arbejdsstyrken vil det kunne skabe en konkurrencemæssig fordel at 

søge en løbende forbedring af arbejdsstyrken, hvilket både kan være rekruttering af de 

dygtigste fra universiteterne og/eller videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke.
44

 På 

denne måde vil virksomheden tage aktiv stilling til selve uddannelsesparameteret under 

Factor Conditions ved konstant at fokusere på at uddanne og innovere sig til en bedre 

konkurrenceevne via et dynamisk og udfordrende arbejdsmiljø.
45

 

Det skal dog påpeges, at emnerne beskrevet ovenfor befinder sig lidt i en gråzone mellem at 

være makroøkonomiske og mikroøkonomiske parametre. Der er ingen tvivl om, at 

uddannelsen udenfor virksomhederne og infrastruktur rent økonomisk teoretisk er defineret 

som makroøkonomiske faktorer, men som i eksemplerne ovenfor kan en aktiv stillingtagen 

som virksomhed skabe konkurrencemæssige fordele, der i klassiske modeller kunne blive 

overset. 

For at opnå en forståelse for den gråzone der foreligger, vil det være oplagt at samle kræfterne 

beskrevet i Porters Five Forces og determinanterne givet ved diamantmodellen i én samlet 

model. En model der inddrager alle principperne, vil, alt andet lige, kaste et mere nuanceret 

lys over emner, der normalt vil være at finde i PEST(LE). I sidstnævnte model risikerer 

detaljer og konkurrencemæssige nuancer at gå tabt i iveren for at beskrive hvordan, 
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eksempelvis, den politiske situation påvirker virksomheden og, at den alligevel ikke kan 

ændre på det.
46

 

2.1.3 Strategic Competitiveness 

For at gøre diskussionen af faktorerne i gråzonerne mere overskuelige har jeg nedenfor tilladt 

mig at opstille en model, der samler de to teoretiske betragtninger af konkurrenceevne. Ideen 

bag er, at modellen Strategic Competitiveness skal beskrive den fulde strategiske 

konkurrenceevne ud fra antagelsen om, at dele af de makroøkonomiske faktorer tillige er 

vigtige for konkurrenceevnen og bør indgå i en analyse af direkte konkurrenceparametre på 

samme måde som Porters Five Forces. Ligesom man som konkurrenceminded virksomhed 

bør forholde sig aktivt til de forskellige elementer. 

Strategic Competitiveness synliggør i højere grad mulighederne for at inddrage påvirkende 

faktorer, der giver konkurrencemæssige fordele, hvilket bliver illustreret nedenfor. Faktorer 

der umiddelbart kan forekommer mere grundlæggende end den konkurrenceevne, der 

analyseres med Porters Five Forces. Chance er et element, som det strategiske styringsværktøj 

skal forberede virksomheden på senere i specialet, mens Government vil blive medtaget ud fra 

de politiske faktorer i WEFs og IMDs konkurrencerapporter.
47

 Faktorerne i Strategic 

Competitiveness er alle detaljeret gennemgået efter figuren nedenfor. 

Som tidligere nævnt så bygger figuren nedenfor på de to originale modeller af Porter. De 

steder, hvor Strategic Competitiveness differentierer sig fra Porter, er markeret med farvede 

pile og beskrevet i afsnittene efter modellen. 
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Figur II. Strategic Competitiveness48 

 
Kilde: Egen tilvirkning med brug af Porters to modeller, Porters Five Forces og diamantmodellen 

2.1.3.1 De to links 

Strategic Competitiveness starter med en analyse af, hvordan det makroøkonomiske niveau 

ser ud. Her tages udgangspunkt i Porters diamantmodel, der beskriver hvordan Firm Strategy, 

Structure and Rivalry ser ud for den pågældende virksomheds industri. Et emne der rent 

teoretisk kan linkes med Rivalry Among Existing Competitors, den centrale del af Porters Five 

Forces. Diamantmodellen definerer Firm Strategy, Structure and Rivalry, som værende de 

konkurrencemæssige betingelser virksomheder er underlagt i indenlandsk konkurrence såsom 

regelsæt omkring oprettelse, organisering og ledelse af virksomheder samt 

konkurrencelovgivning. Det er således disse faktorer, der danner de overordnede rammer for, 

hvordan man som virksomhed kan agere indenfor Rivalry Among Existing Competitors-delen 

af Porters Five Forces. I denne del eksemplificerer Porter, set fra virksomhedernes side, både 

destruktive (eks. priskonkurrence, markedsdominans) og konstruktive (eks. markedsopdeling, 

                                                 
48

 Se eventuelt 2D diagram af figuren i appendiks 7.2 Samlet model i 2D diagram 

Porters Diamond Model 

(Makroøkonomisk niveau) 

 
 

 De to links 

 De to makro- 

 økonomiske 
 konkurrenceparametre 
 

 
Porters Five Forces 

(Mikroøkonomisk niveau) 

 
 

 

 De direkte 

 konkurrenceparametre 

 

 
 

Specifik virksomhed 

(Operationelt niveau) 



Christian Winther Poulsen  Strategisk Styring 

  – Styret af strategisk konkurrenceevne 
22 af 90 

pris-/produktdifferentiering) tilgange til rivalisering,
49

 der begge til et vist punkt forsøges 

rådgivet/lovgivet imod i Danmark for at beskytte forskellige interessenter.
50

 Den samlede 

vurdering af disse faktorer er derfor en analyse af rammebetingelserne for den interne 

konkurrence, samt hvordan man kæmper med og imod de allerede eksisterende konkurrenter. 

Den næste faktor er en umiddelbart tæt kobling mellem Bargaining Power of Suppliers fra 

Porter Five Forces og Related and Supporting Industries i diamantmodellen. Teoretisk set er 

Related and Supporting Industries i diamantmodellen den determinant, der forklarer at de 

primære industrier i et land kræver veludviklede og konkurrencedygtige leverandører for selv 

at holde et konkurrencemæssigt højt niveau.
51

 Endvidere kan stærke partnerskaber imellem 

leverandører og producenter skabe synergi i udviklingsprocessen. Sammen kan de derfor 

trække hinanden op på et højere niveau, end det ville være muligt med mindre 

konkurrencedygtige leverandører og underproducenter.
52

 I samme stil som eksemplet med de 

italienske fodtøjsproducenter, forklarer teorien om Bargaining Power of Suppliers i Porters 

Five Forces, at jo tættere et samarbejde og partnerskab der opnås med leverandørerne, des 

mere lige bliver forhandlingskræften mellem producent og leverandør,
53

 hvilket, alt andet 

lige, vil afføde en bedre bevidsthed omkring pris, kvalitet og mål og øge incitamentet til at nå 

et fælles mål om profit og vækst.
54

 Related and Supporting Industries er således linket til 

Bargaining Power of Suppliers, da de begge er affødt af hinanden og udgører et vigtigt 

konkurrencemæssigt element. Den samlede vurdering går derfor ud på at vurdere, om der kan 

opnås udbytterige samarbejder med underleverandørerne frem for direkte bargaining, hvilket 

ifølge forhandlingsteorien og spilteorien bør undgås.
55

 

2.1.3.2 De to makroøkonomiske konkurrenceparametre 

De to determinanter, der i diamantmodellen analyserer Factor Conditions og Demand 

Conditions, er i Strategic Competitiveness dirigeret direkte ned til den virksomhed, der 
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foretager den strategiske planlægning. Dette er gjort ud fra tanken om at indholdet i de to 

determinanter, som Porter har defineret dem, rent strukturelt er styret af landet, via den 

siddende regering, og de systemer der er opbygget. Samtidig kan det diskuteres om 

virksomhederne, der er underlagt disse betingelser, har muligheder for at udfordre, udnytte og 

udvikle disse betingelser for at få stillet sig med gunstigt.
56

 

”Når der er rigelige forsyninger af billige råvarer eller stort udbud af arbejdskraft, kan 

virksomhederne simpelthen hvile på disse fordele og ofte anvende dem ineffektivt”,
57

 hvilket 

må betyde, at virksomhederne her har mulighed for at øge deres konkurrencemæssige fordele 

endnu mere. Ved i forvejen at udvide konkurrencemæssige parametre der allerede er relative 

fordele i forhold til konkurrenterne, vil konkurrenceevnen unægtelig blive endnu bedre og 

skabe et endnu større forspring til konkurrenterne. Umiddelbart gælder det om at udnytte de 

fordele, man har og hele tiden gøre, hvad man kan for at øge dem og samtidig søge andre 

måder at forbedre konkurrenceevnen på.
58

 Ved at tage udgangspunkt i de af Porter nævnte 

Factor Conditions; højtuddannede og videnskabeligt grundlag,
59

 vil der allerede her vise sig 

at være store konkurrencemæssige fordele i at få fat i de bedst uddannede. Netop uddannelse, 

der er grundlaget for den fremtidige arbejdskraft, kan tackles på mange forskellige måder. 

Allerede i dag bruges der mange ressourcer på at sponsorere og reklamere for forskellige 

virksomheder på bl.a. CBS, hvilket virksomhederne selv udtrykker, er i rekrutteringsøjemed. 

Endvidere har Novo Nordisk netop doneret et stort beløb til Københavns Universitet, hvilket 

fra Novo Nordisks side er for at fremme uvildig forskning om diabetes, men det kan ikke 

udelukkes, at det samtidig er med henblik på at være en synlig mastodont i forskermiljøet.
60

 

Derudover findes der eksempler på talrige større virksomheder i Danmark, der har opstartet 

avancerede trainee programmer for færdige kandidater.
61

 Der kan selvfølgelig være flere 

årsager til at virksomhederne har disse programmer, men af mere oplagte grunde kan nævnes, 

billig rekruttering, god omtale på universiteterne, attraktive/udfordrende forløb, etc. Ligeledes 

kan det være en mulighed, at nogle virksomheder har spottet den fremtidige mangel på 

kvalificeret arbejdskraft, der bliver drevet af den demografiske udvikling, hvorfor de vil 

forsøge at polstre sig bedst muligt gennem disse trainee programmer. 
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Demand Conditions er i diamantmodellen defineret som det lokale marked for virksomhedens 

produkter og services.
62

 Denne faktor er en vurdering af, hvordan virksomheden har 

muligheder for at udvikle sit produkt i lokalmarkedet via tæt samarbejde med forbrugeren. 

Det er naturligvis af stor betydning for virksomheden og i høj grad et konkurrenceelement, 

der konkurreres på. Man kan argumentere for, at denne faktor skal linkes med Rivalry Among 

Existing Competitors eller Bargaining Power of Buyers, da det er den lokale 

konkurrencemæssige arena, der beskrives. Det bliver den imidlertid ikke ud fra betragtningen 

af, at de to mikroøkonomiske faktorer beskriver henholdsvis, hvor stor 

konkurrenceintensiteten er på den eksisterende markedsplads og forhandlingskraften hos de 

eksisterende kunder samt inddrager udenlandske markeder. Demand Conditions medtages 

derfor, som en analyse af hvordan det tilgængelige lokale marked ser ud. 

2.1.3.3 De mikroøkonomiske konkurrenceparametre 

De direkte konkurrenceparametre er reelt holdt på samme teoretiske niveau som defineret af 

Porter. Det er således vigtigt løbende at analysere, hvordan leverandørerne udvikler sig, 

hvordan kunderne udvikler sig, hvorvidt indgangsbarriererne ændres, om der kommer nye 

substituerende produkter, samt hvordan konkurrenterne udvikler sig. Det gælder her om at 

være på vagt over for kommende skift i den strategiske konkurrenceevne, således at man kan 

være klar til at reagere på disse skift. 

2.1.4 Afrunding af Strategic Competitiveness 

Det forekommer således muligt at foretage en teoretisk udledning af de ekstra 

konkurrencemæssige parametre. En virksomhed kan hermed forholde sig til alle faktorerne 

indeholdt i Porters Five Forces og diamantmodellen og derved danne sig et samlet overblik 

over den strategiske konkurrenceevne på alle dets niveauer. Endvidere er der mulighed for at 

komme nærmere ind på makroøkonomiske faktorer virksomheden bør forholde sig aktivt til. 

Denne teoretiske diskussion af Strategic Competitiveness skaber således første skridt på vejen 

imod det endelige strategiske styringsværktøj. 

I den tredimensionelle model ovenfor kan det være lidt abstrakt at sammenholde alle 

sammenhængene, og kan derfor være vanskelig at foretage en dybdegående strategisk 

diskussion ud fra. Det kan derfor blive en fordel at forenkle modellen og konkretisere den 

mere. 
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2.2 Konkretisering af faktorerne i Strategic Competitiveness 

Konkretiseringen af faktorerne i Strategic Competitiveness har til formål at forenkle den 

strategiske planlægningsproces og senere hen i specialet lette det analytiske arbejde med det 

strategiske styringsværktøj. De enkelte faktorer indeholdt i de to landespecifikke 

konkurrencerapporter opvejes derfor imod faktorerne i Strategic Competitiveness. 

Sideløbende med denne proces vurderes og analyseres de faktorer, der nu engang reduceres 

til, med henblik på direkte anvendelse i det strategiske styringsværktøj. 

2.2.1 Strategic Competitiveness vs. De to konkurrenceevnerapporter 

Den landespecifikke konkurrenceevne er noget der har beskæftiget flere økonomisk 

interesserede i særdeleshed, efter David Ricardo introducerede sin teori om komparative 

fordele i 1817.
63

 I dag er der to institutioner, der udgiver rangeringer af forskellige landes 

konkurrenceevne. WEF har siden 1979 udgivet The Global Competitiveness Report (herefter 

GCR) – en rapport blandt andet CBS har medvirket i
64

 – og IMD har siden 1989 udgivet The 

World Competitiveness Yearbook (herefter WCY). Begge rapporter rangerer lande ud fra 

deres respektive konkurrenceevne. Fælles for de to rapporter er, at de har reduceret 

landespecifik konkurrenceevne til enkelte faktorer, der tilsammen beskriver 

konkurrenceevnen. Derefter kvantificerer begge rapporter landenes konkurrenceevne med et 

miks af kvantitative og kvalitative mål, hvorefter landene rangeres efter, hvem der besidder 

den bedste konkurrenceevne. Selvom man kan betvivle fremgangsmåden og kvantificeringen 

i disse rapporter, er selve nedbrydningen af konkurrenceevnen på de forskellige faktorer et 

godt sted at starte sammenligningen med den samlede teoretiske model.
65
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Figur III. Modelstrukturer 
    

Strategic Competitiveness:
 66
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WEF GCR 2009-2010
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The 12 pillars of competitiveness: 

Basic Requirements: 

1. Institutions 

2. Infrastructure 

3. Macroeconomic Stability 

4. Health and Primary 

Education 

 

Efficiency enhancers: 

5. Higher Education and 

Training 

6. Goods Market Efficiency 

7. Labor market Efficiency 

8. Financial Market 

Sophistication 

9. Technological Readiness 

10. Market Size 
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IMD WCY 2009
68

 

Overall Scoreboard: 

1. Economic performance: 

1. Domestic Economy 

2. International Trade 

3. International Investment 

4. Employment 

5. Prices 

 

2. Government Efficiency: 

1. Public Finance 

2. Fiscal Policy 

3. Institutional Framework 

4. Business Legislation 

5. Societal Framework 

 

3. Business Efficiency: 

1. Productivity and 

Efficiency 

2. Labor market 

3. Finance 

4. Management Practices 

5. Attitudes and Values 

 

4. Infrastructure: 

1. Basic Infrastructure 

2. Technological 

Infrastructure 

3. Scientific Infrastructure 

4. Health and Environment 

5. Education 
     

Kilde: Opsætning af de forskellige faktorer beskrevet i Strategic Competitiveness, GCR 2009-2010 og 
WCY 2009. 

Det fremgår meget tydeligt af de to rapporter, at det er landespecifik konkurrenceevne, der 

fokuseres på. Dette ses ved at langt de fleste af faktorerne, som er beskrevet, omhandler det 

øverste lag i Strategic Competitiveness, dem der defineres af diamantmodellen. Endvidere er 

dele af GCR direkte baseret på Michael E. Porters teori fra 1990.
69

 

Opbygningen i GCR følger The 12 Pillars of Competitiveness, der ifølge WEF beskriver 

landets konkurrenceevne. Disse er derefter rangeret i en afhængig rækkefølge, først skal Basic 
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Requirements være på plads, dernæst kommer Efficiency Enhancers og afslutningsvis 

Innovation and Sophistication factors. 

I WCY er konkurrenceevnen defineret på en lidt anden måde, dog indeholdende mange af de 

samme aspekter som GCT. I WCY består deres Overall Scoreboard af fire forskellige 

hovedpunkter; Economic Performance, Government Efficiency, Business Efficiency og 

Infrastructure. De er således ikke umiddelbart afhængige af hinanden på samme måde som i 

GCR, dog må det antages, at flere af faktorerne er sammenhængende på samme måde som i 

GCR. Det er svært at forestille sig, at et land kan score højt på eksempelvis Economic 

Performance, hvis Government Efficiency og Business Efficiency er helt i bund. 

2.2.2 De givne faktorer 

Ved at starte fra toppen af Strategic Competitiveness er der reelt ikke meget at beskrive ved 

Chance, den er blot en reminder om at alle faktorer i et dynamisk system, som den verden vi 

lever i, på et eller andet plan er underlagt tilfældighedernes spil. Desuden kan man sige at, det 

er de forskellige udfald i faktorerne, vi gerne vil forberede os på ved at styre den strategiske 

konkurrenceevne, dermed er målet for det strategiske styringsværktøj at vurdere de udfald, 

der er vigtigst og mest sandsynlige. 

Government er derimod en grundlæggende parameter i de to rapporter. I GCR er Institutions 

første punkt under Basic Requirements. Denne faktor er delt imellem den basale opbygning af 

henholdsvis private og offentlige institutioner, det vil hermed være den offentlige del, der vil 

gå ind under Government. Endvidere består definitionen af Macroeconomic Stability af 

statens budgetbalance, inflation, rente og statsgæld, der er hermed tale om ting, der forsøges 

kontrolleret via politisk indflydelse og ligger udenfor indflydelse af virksomhederne. I WCY 

er der et helt emne, der hedder Government Efficiency, så det vil være nærliggende blot at 

holde sig til de fem faktorer, der ligger herunder. Man bør dog være opmærksom på, at 

definitionen af Domestic economy under Economic Performance indeholder offentligt 

forbrug, som reelt styres af staten. Der kan imidlertid ses bort fra denne, da de alle er dækket 

ind af faktorerne under Macroeconomic Stability. 

Government i Strategic Competitiveness kan således konkretiseres ud fra; samfundsmæssige 

rammer, økonomisk stabilitet (indeholdende offentlige finanser), skattepolitik og lovgivning. 

Selvom Government kan konkretiseres til nogle enkelte faktorer, er der som sådan ikke 

mulighed for virksomheden at påvirke disse. Man kan dog argumentere for, at lobbyarbejde 
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kan have nogen effekt,
70

 hvilket ikke kan bedømmes ud fra ovenstående. Government bliver 

således analyseret ud fra udviklingen i Samfundsmæssige Rammer, der i de fleste tilfælde for 

regeringer vil handle om relativt kortsigtede populære, politiske løsninger i de demokratiske 

lande.
71

 Her vil ikke-demokratiske lande have en fordel, da der ved længerevarende sikkerhed 

omkring regeringsmagten kan fokuseres på langsigtede politiske forbedringer, da et valg ikke 

står for døren med jævne mellemrum. Det er derimod ikke sikkert at kommerciel udvikling 

har samme rammer i, eksempelvis, stærkt styrede diktaturstater, hvorfor de Samfundsmæssige 

Rammer nok vil have en større betydning. 

2.2.2.1 Samfundsmæssige rammer 

Under den politisk regulerede del af Strategic Competitiveness, Government, er der, som 

tidligere nævnt, kun meget ringe eller slet ikke mulighed for at influere beslutningerne. Den 

konkurrencemæssige fordel, der kan opnås med henblik på, hvad der sker i regeringen, 

fokuserer mere på parathed og omstillingsevne til ændringer foretaget af regeringen. 

En politisk ændring, der eksempelvis vedrører valuta, kan være en vigtig konkurrencemæssig 

parameter at omstille sig på og få et forspring til konkurrenterne. I januar 2002 skiftede 

medlemmerne af euroområdet valuta til euroen, hvilket havde været planlagt siden starten af 

1995. Alle virksomheder havde altså haft adskillige år at forberede sig på. Det krævede både 

omlægning og klargøring af de praktiske ting omkring fakturering samt at forberede 

regnskabsafdelingen på denne ændring. Det viste sig, at de virksomheder, der var godt 

forberedt, fik en konkurrencemæssig fordel, der resulterede i flere vundne kunder.
72

 Det vides 

dog ikke, om det kun var en midlertidig fordel, eller om det sendte et signal til kunder og 

leverandører om, at virksomheden var opdateret og fulgte med i udviklingen, hvilket, alt andet 

lige, må være at foretrække frem for en samhandelspartner, der sover i timen.
73

  

Trækkes denne parallel op til i dag, er der stadig usikkerhed om, hvorvidt Danmark bliver 

endegyldigt medlem af euroen, eller om det løse bånd stadig holdes med fastkurs og minimalt 

rentespænd. Ser man på opbakningen til euroen blandt danskerne, er det tydeligt, at de 

nuværende ustabile medlemmer af euroen, såsom de sydeuropæiske lande, har en negativ 

indflydelse og, at eurosamarbejdet står mere skrøbeligt end det eksempelvis gjorde tilbage i 
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2008, hvor rentespændet til euroen var på 175 point.
74

 Der er dog sket en del forbedringer 

siden, det så sortest ud for valutasamarbejdet i februar 2010.
75

 Da opbakningen var på sit 

højeste, var der uden tvivl mange virksomheder, der havde gjort omlægningsplaner klar, 

hvilket kan have gjort effekten af hurtig og effektiv omlægningen til en relativt mindre 

konkurrencemæssig fordel. Men med den nuværende uro omkring euroen er det svært at sige 

noget om en eventuel vedtagelse. Man skal dog have for øje, at det i Danmark ser ud til at 

blive en folkeafstemning og ikke en beslutning alene taget på Christiansborg. 

Et mere vidtrækkende eksempel på de Samfundsmæssige Rammer er landbrugsstøtten fra EU. 

Danmark har altid været stærkt repræsenteret som værende et landbrugsland. Netop denne 

branche kan komme under politisk pres fra EU i den kommende tid. Det er ingen 

hemmelighed at landbrug rundt om i EU er stærkt støttet med midler fra EU, hvilket har 

medvirket til markedsvilkår, der mildest talt ligger langt fra fri konkurrence med aktører 

udenfor EU. Denne støtte ser dog ud til at blive omfordelt i fremtiden, hvilket kan gå hårdt ud 

over dansk landbrug.
76

 Det er imidlertid svært at vurdere, hvor store sandsynlighederne er for 

en sådan ændring, men da den nuværende støtte er 394 euro pr. hektar, og fordelingen ved 

den nye flat rate ser ud til at blive omkring 264 euro pr. hektar, er der tale om et fald på 

omkring en tredjedel.
77

 Dansk landbrug står altså overfor at skulle foretage en stor omlægning 

af driften for at holde et nogenlunde fornuftigt indtjeningsgrundlag. Et godt strategisk 

udgangspunkt for dansk landbrug vil derfor være at trimme alle omkostninger og effektivisere 

mest muligt for at se, om landbruget kan bære i tilfælde af, at denne omfordeling bliver 

realiseret. Dette vil under alle omstændigheder sikre en bedre drift og et endnu højere 

overskud, selv hvis omfordelingen ikke bliver til virkelighed. Ligeledes vil det gavne de 

landmænd, der kan overleve denne omfordeling rigtig godt til opkøb af nødlidende 

landbrug.
78

 

Et andet eksempel hvor de samfundsmæssige rammer også spiller ind på en af de andre 

faktorer, er arbejdsmarkedet og uddannelse. Danmark har siden vikingetiden haft en stolt 

bådebyggertradition, hvilket kan have en vis indflydelse på den store transportsektor i den 

danske eksport i dag. Bådebyggerbranchen ser dog ud til at have lidt voldsomt under 
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omlægningen fra et produktionssamfund til det nuværende videnssamfund. Det sidste større 

danske skibsværft, Lindø Værftet, lukkede for ordreindgangen i august 2009.
79

 Lindø Værftet 

lukkede på grund af kommercielle årsager, da netop konkurrenceevnen ikke var tilstrækkelig. 

Dette skete på trods af store investeringer i teknologi og effektivisering af produktionen. Det 

er derfor ikke nødvendigvis kun omprioriteringen fra regeringens side, der har været 

medvirkende til tabet af konkurrenceevne. Den billigere arbejdskraft på de fjernøstlige 

skibsværfter, som har formået at holde lønnen nede, samtidig med at kvaliteten har indhentet 

kvaliteten på danske skibsværfter, har højst sandsynlig også været årsag til lukningen. Dette 

er blot et eksempel på, hvordan langsigtede politiske beslutninger kan påvirke den 

samfundsmæssige sammensætning i erhvervslivet. 

Generelt om de Samfundsmæssige Rammer kan det siges, at de vil være drevet af enten 

politikere eller af befolkningen (specielt i demokratiske lande). Der kan forekomme 

forskellige tidshorisonter på ændringerne i de Samfundsmæssige Rammer, det gælder derfor 

om at være opmærksom på såvel langsigtede strukturelle ændringer og kortsigtede, måske 

forhastede, beslutninger. De helt kortsigtede politiske beslutninger er der, i Danmark og de 

andre vestlige demokratier, heldigvis ikke nært så mange af som tidligere, hvilket primært 

skyldes, at de politiske fløje til et vist punkt begynder at ligne hinanden mere og mere i 

målsætning. 

2.2.3 De makroøkonomiske konkurrenceparametre 

Efter de to givne faktorer behandler modellen de makroøkonomiske konkurrenceparametre, 

som starter ud med Factor Conditions. Denne kategori er beskrevet som værende de 

grundlæggende faktorer, der gør det muligt at drive en virksomhed, såsom infrastruktur, 

kapital, ressourcer og arbejdskraft. Denne bliver således en af de faktorer i Strategic 

Competitiveness, der indeholder flest af faktorerne fra de to rapporter. Med udgangspunkt i 

GCR vil Infrastructure, Health and Primary Education, Labor Market Efficiency og 

Financial Market Sophistication alle være faktorer, der uden tvivl går ind under betegnelsen 

Factor Conditions. Endvidere vil den del der har med videregående uddannelser af Higher 

Education and Training skulle ligge under uddannelse og derfor analyseres under Factor 

Conditions. Ligesom der i GCR er faktorer, der utvivlsomt passer ind under Factor 

Conditions, er der også i WCY Employment, Labor Market, Health and Environment, 

Education og Finance der utvetydigt defineres som Factor Conditions. 
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Hvad angår infrastruktur har WCY her en opdeling i tre forskellige typer; Basic 

Infrastructure, Technological Infrastructure og Scientific Infrastructure. Basic Infrastructure 

og Technological Infrastructure dækker over det, vi normalt definerer som infrastruktur, 

såsom veje, tog, havne, fly samt elektricitet og internet, hvorfor disse to bør indgå på samme 

måde som Infrastructure i GCR. Scientific Infrastructure indeholder derimod en form for 

videns infrastruktur. Denne videns infrastruktur beskrives i form af forskning, udvikling, 

innovation og videnskabelig udvikling, hvorfor netop denne ikke kan kategoriseres som den 

grundlæggende infrastruktur, der skaber grundlag for virksomheder. Emnet Factor Conditions 

kan således konkretiseres til følgende; infrastruktur, sundhedssystem, uddannelse, 

arbejdsmarked og kapitalapparat. De konkretiserede emner er alle makroøkonomiske faktorer, 

der i høj grad er med til at påvirke en virksomheds konkurrencemæssige position. 

Betydningen af de forskellige faktorer vil naturligvis variere fra land til land afhængig af 

deres udviklingsniveau, eksempelvis vil længere videregående uddannelser være afgørende i 

videnssamfund, hvorimod det at være lokaliseret strategisk korrekt rent geografisk i forhold 

til infrastrukturen vil være af større betydning i et lavteknologisk produktionsland. For at 

understøtte bredden i modellen bliver samtlige dele defineret i Factor Conditions medtaget 

nedenfor. 

Demand Conditions er, som tidligere defineret, den indvirkning som den indenlandske 

efterspørgsel har på de produkter eller services, der udbydes af virksomheden. Ifølge GCR vil 

der i Demand Conditions indgå dele som Goods Market Efficiency og Market Size, hvilket 

sammen med Prices, som den eneste faktor fra WCY, må siges at være ganske få faktorer 

sammenlignet med Factor Conditions ovenfor. Denne måde at definere styrken af 

hjemmemarkedet på er på sin vis ganske god, men set i forhold til en kombination af 

Bargaining Power of Buyers og Rivalry Among Existing Competitors, blandt de 

mikroøkonomiske faktorer, vil hjemmemarkedet ligeledes indgå i disse markedsanalyser. Der 

vil derfor ikke blive fokuseret yderligere på Demand Conditions som enkeltstående faktor, da 

de bliver konkretiseret i forbindelse med de mikroøkonomiske konkurrenceparametre. 

2.2.3.1 Infrastruktur 

Den basale infrastruktur er helt afgørende for konkurrenceevnen i et samfund, hvilket 

afspejles i industrien og konkurrenceevnen virksomhederne imellem. I et udviklingsland med 
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stor produktionsindustri er infrastrukturen i form af transport helt afgørende, det er derfor 

vigtigt at være geografisk korrekt placeret i forhold til kunder og leverandører. 

Flere af de tidligere I-lande, her i blandt Danmark, bevæger sig mere og mere imod at blive et 

videnssamfund, hvilket betyder; at infrastruktur mindskes som et konkurrenceparameter. De 

videnstunge lande er på den anden side mere afhængige af elektricitet og internetforbindelse, 

hvilket også er en del af infrastrukturen. Det udgør dog reelt set ikke et 

konkurrenceparameter, da de videnstunge industrier ganske enkelt ikke ville eksistere, hvis 

ikke den teknologiske infrastruktur allerede var tilstede. 

Internetforbindelse er et godt eksempel på et parameter, der var afgørende for bare 10 år 

siden, men som i dag er reglen frem for undtagelsen, at både forbrugere og virksomheder har 

internetadgang. Det er derfor ikke længere selve adgangen, der skaber den 

konkurrencemæssige fordel. Der hvor potentialet ligger rent infrastrukturelt for 

servicevirksomheder, er kompetencen til at udnytte denne adgang bedst muligt, hvilket, blandt 

andet, ses i den voldsomme konkurrence på markedet for tv. Her har branchen for 

medieudbud fået en oplivning af dimensioner efter beslutningen om at skifte til det digitale tv-

signal i 2009.
80

 Nu er det meget nærtliggende, at virksomheder, der inden det digitale signal 

var udbydere af enten telefoni, internet eller tv, kommer i konkurrence, da den øgede adgang 

til trådløst bredbånd mere eller mindre har smeltet disse tre markeder sammen. 

For virksomheder der ikke er direkte udbydere af webbaserede ydelser, kan denne nye 

teknologiske ændring af infrastrukturen gå hen og blive et område, hvor nytænkning kan 

skabe fornyede konkurrencemæssige fordele. Eksempelvis er de nye funktioner, hvor der 

tilbydes webmøder med bankrådgivere eller servicemedarbejdere en af måderne til at nå 

kunderne på en mere personlig måde uden at øge omkostningerne, da medarbejderne ikke 

behøver tage ud til kunden eller omvendt.
81

 Det vides ikke, hvor stor en effekt disse 

webmøder har, men det er et forsøg på at benytte den gode infrastruktur på en ny måde, 

hvilket kan vise sig at blive en konkurrencemæssig fordel. 

Et eksempel på en produktionsindustri, der stadig er beliggende i Danmark, hvor infrastruktur 

i form af fysisk transport har en vis konkurrencemæssig vigtighed er vindmølleproduktion. 

Vindmøllerne bliver større og større og kræver derfor et stadigt større logistikapparat for at 
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transportere og stille dem op hos kunderne. Som effekt af lukningen af Lindø Værftet i afsnit 

2.2.2.1 Samfundsmæssige rammer, er vindmølleproducenten Skykons nye lejekontrakt på 

dele af Lindø Værftet blevet indgået. Herved får Skykon let adgang til at skibe de store 

vindmøllefundamenter direkte ud fra fabrikken, hvilket umiddelbart må være at betegne som 

en konkurrencemæssig fordel.
82

 Det er dog uvist, hvor længe Danmark kan konkurrere på 

selve produktionen af vindmøllerne, ligesom det gik med skibsværfterne, ser det ud til, at 

evnen og viljen til at satse på vindmølleproduktion i Danmark ikke er et politisk mål. Den 

administrerende direktør for Skykon udtaler, at de som underleverandør til bl.a. Siemens 

Wind Power ”følger vores kunder, hvor de placerer sig geografisk”.
83

 Denne fokus på at være 

placeret geografisk korrekt af infrastrukturelle årsager vil derfor primært være at finde i 

produktionstunge nationer. 

2.2.3.2 Sundhedssystem 

Sundhedssystem er på samme måde som infrastruktur meget forskellig, hvorvidt man befinder 

sig i et udviklingsland eller et moderne videnssamfund. I GCR er nogle af underparametrene 

tuberkulose, HIV/AIDS og børnedødelighed, hvilket alle er faktorer, der ikke umiddelbart er 

udpræget i de mere moderne videnssamfund, som de eksempelvis er det i flere af de 

afrikanske udviklingslande. Det vil som sådan heller ikke være et sted, hvor 

konkurrenceevnen kan ændres, medmindre man tænker sig et scenarie, hvor en virksomhed er 

beliggende i et område, som er hårdt ramt af sygdom og derfor vaccinerer samtlige 

medarbejdere for at mindske risikoen for svækkelse i arbejdsstyrken. Dette ses bl.a. i 

Danmark, ved at mange virksomheder tilbyder årlige vacciner imod almindelig influenza for 

at mindske risikoen for at medarbejderne er ude 1-2 uger om året. Da et stort antal 

virksomheder allerede tilbyder denne årlige vaccination, bliver der her mere tale om en 

konkurrencemæssig ulempe ved ikke at tilbyde den. 

Den stigende fokus på sundhed i al almindelighed i Danmark er endnu et område, hvor 

virksomhederne rent konkurrencemæssigt ikke har råd til at falde bagud. Det stadig stigende 

pres på sundhedsfaktoren styret af virksomhederne selv er tydeligt illustreret i danske Novo 

Nordisk, der sætter globale standarder om, at man som medarbejder kan få sund kost, et 

røgfrit miljø, regelmæssige sundhedstjek og let adgang til motion uanset hvor i verden, man er 
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ansat.
84

 Denne interesse for og fokus på sundhed bunder naturligvis i et ønske om at mindske 

sygefraværet blandt de ansatte, men samtidig skabe et alternativt sikkerhedsnet under 

medarbejderne, hvor virksomheden hjælper medarbejderne med at holde en sund linje. 

Endvidere kan det ikke udelukkes at sunde medarbejderforhold øger medarbejderretentionen. 

Der er således gode grunde til at satse strategisk på en sund arbejdsstyrke og gode 

medarbejderforhold, med henblik på at øge konkurrenceevnen og mindske risikoen for at 

medarbejdere eventuelt flytter til konkurrenten. Med den positive omtale Novo Nordisk får 

om deres sundhedspolitik og medarbejderforhold vil det, alt andet lige, styrke deres 

konkurrenceevne ved både at holde på medarbejderne men samtidig at appellere bedst muligt 

til arbejdsmarkedet og nyuddannede. 

2.2.3.3 Uddannelse 

Uddannelse er en af de faktorer, jeg har brugt som eksempel på strategisk konkurrenceevne 

flere gange tidligere i specialet, hvorfor nogle dele af afsnittet bør virke bekendt.  

Uddannelse er endnu en af de faktorer, der svinger meget i vigtighed, alt afhængig af om det 

land, man befinder sig i, er et udviklingsland eller et vidensland. Alt andet lige, vil 

videregående uddannelse i et vidensland være af højere værdi end videregående uddannelse i 

et udviklingsland, i og med uddannelse og viden er et produkt i videnslandene. 

For vidensproducerende virksomheder vil medarbejderne være både inputtet i og outputtet af 

virksomheden, det er således medarbejdernes kvaliteter, der er de afgørende 

konkurrenceparametre. Højt kvalificerede vidensarbejdere fås ikke uden et højt niveau 

indenfor uddannelse, hvorfor vidensproducerende virksomheder har to alternative metoder til 

at forbedre deres konkurrenceevne. 

Første mulighed er at markedsføre virksomheden som en attraktiv arbejdsplads overfor 

færdiguddannede studerende. Denne form for markedsføring af virksomheder er meget 

anvendt på eksempelvis CBS, der har virksomheder som sponsorer på samtlige auditorier, 

samt flere virksomheder afholder forskellige seminarer på skolen.
85

 Andet alternativ, der 

ligeledes kan opfattes som markedsføring, er trainee programmer.
86

 Der er flere eksempler på 

større danske virksomheder, som tilbyder attraktive trainee programmer, hvor man, 

                                                 
84

 Børsen, Novo Nordisk i førertrøjen på personalepleje, 15-03-2010 
85

 Jf. 2.1.3.2 De to makroøkonomiske konkurrenceparametre 
86

 Jf. 2.1.3.2 De to makroøkonomiske konkurrenceparametre 



Christian Winther Poulsen  Strategisk Styring 

  – Styret af strategisk konkurrenceevne 
35 af 90 

eksempelvis, bliver sendt rundt i forskellige afdelinger rundt om i verden for at se og lære 

forskellige dele af virksomheden at kende.
87

 En anden grund, til at flere større, danske 

virksomheder er begyndt at tilbyde disse trainee programmer, kan lyde lidt mere alarmerende. 

Det kan skyldes en forventning om et gennemsnitligt fald i uddannelsesniveauet drevet af den 

demografiske udvikling. 

Figur IV. Befolkningspyramide Danmark 

 

Kilde: Danmark Statistik Januar 2010 

Det fremgår tydeligt af befolkningspyramiden for Danmark, at befolkningen under 30 år er 

markant mindre end befolkningen på 30-65 år, hvilket, alt andet lige, betyder en relativt lavere 

kritisk masse i uddannelsessystemet. Risikoen her er, at den manglende kritiske masse kan 

afføde et lavere gennemsnitligt niveau på uddannelserne og/eller mindske antallet af attraktive 

færdiguddannede. Noget tyder på, at de videnstunge virksomheder, som eksempelvis Novo 

Nordisk, allerede er opmærksomme på denne trend og gerne vil sikre sig en fremtidssikker 

stab af dygtige højtuddannede specialister via deres trainee programmer og personalepleje. Ud 

over Novo Nordisk udbyder blandt andet Vestas og Grundfoss ligeledes trainee uddannelser.
88

 

2.2.3.4 Arbejdsmarkedet 

Den demografiske udvikling er ligeledes en af de grundlæggende drivere for det lokale udbud 

af arbejdskraft. I en vurdering af hvorvidt arbejdsstyrken i fremtiden bliver et 

konkurrencemæssigt element, ser svaret ifølge Figur IV. Befolkningspyramide Danmark 
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rimeligt entydigt ud. Den gennemsnitlige størrelse på årgangene er 66.340 i intervallet 0-30 

år, hvilket er 14,0 % lavere end gennemsnitsstørrelsen på årgangene 30-65 år (75.605).
89

 

Dette gab på 14,0 % svarer groft sagt til, at arbejdsmarkedet om 30 år vil være reduceret med 

cirka 14,0 %, hvilket, alt andet lige, vil øge konkurrenceintensiteten på arbejdsmarkedet.  

I et videnssamfund som det danske vil denne reduktion af arbejdskraft have større betydning 

for arbejdsmarkedet end i, eksempelvis, produktionslande, da det her er medarbejderne, der 

både udgør ”råvarerne” og forarbejdningen i virksomheden. Der er altså ikke umiddelbart 

nogle måde at innovere sig ud af denne mangel på vidensarbejdskraft, som det er i 

produktionsvirksomheder, hvor maskiner i mange tilfælde kan overtage produktionen. En 

måde at imødegå dette stigende problem kan være at forlænge arbejdstiderne, både i antal år 

og i ugentlige timer. Denne problemstilling er et meget varmt emne i specielt store dele af 

Europa, der kæmper med lignende problemer.
90

 Det er derfor et emne, der skaber heftig, 

politisk debat i regeringer såvel blandt velrenommerede økonomer rundt om i verden.
91

 

Men den demografiske udvikling er næppe, noget der kommer bag på folk, da denne 

parameter udvikler sig meget langsomt. Forudsigelserne om, hvordan den fremtidige lokale 

arbejdsstyrke ser ud, bliver grundlagt relativt tidligt. Det vil derfor ikke være en 

konkurrencemæssig parameter, der ændrer sig pludseligt, men da det tager angiveligt lang tid 

at tilpasse sig nye tider med knappe arbejdsmarkeder. Denne anskuelse kan ligeså vel være en 

af årsagerne til den stigende fokus på medarbejdersundhed og tilfredshed generelt, hvilket 

begge er emner, der tiltrækker sig mere og mere interesse. Eksempelvis er Nestlé, PepsiCo og 

Novo Nordisk gået sammen om The Wellness Alliance for Workplace Health, der sætter fokus 

på personaleplejeprogrammer, som skal reducere fravær, øge produktiviteten og bedre 

bundlinjen.
92

 

Et alternativ til den hårde konkurrence på de lokale arbejdsmarkeder er indhentning af 

udenlandsk arbejdskraft fra nationer, der befinder sig i den omvendte situation. Man bør her 

være opmærksom på kulturelle forskelle, der kan besværliggøre processen med at integrere 

udenlandsk arbejdskraft. Det vil, alt andet lige, være af stor værdi for virksomheden at kunne 
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tage imod og holde på eventuel udenlandsk arbejdskraft. Men da kulturelle barrierer kan være 

vanskelige og tidskrævende at nedbryde, er det specielt vigtigt at virksomheden er 

opmærksom på vidensarbejdernes trivsel i Danmark.
93

 Dette taler i høj grad for, at der 

begyndes tidligt på integration af udenlandsk arbejdskraft. 

Man kan af ovenstående udlede, at konkurrence om arbejdskraft øges i videnssamfund på 

samme måde som uddannelse. Man ser tendenser til, at medarbejderne er og bliver de 

vigtigste aktiver i virksomhederne, da det er dem, der besidder videnskapaciteten. Det vil 

derfor være af stor værdi for virksomheder at finde nye måder at udvikle medarbejderne på 

samt at øge fokus på et sundt arbejdsmiljø, der appellerer til et multinationalt samarbejde. 

2.2.3.5 Kapitalapparat 

I finansiel teori er kapitalstruktur et vigtigt emne, og ude i den virkelige verden er adgangen 

til kapital mindst lige så vigtig. Med finanskrisen i frisk erindring er bankerne og andre 

udbydere af risikovillig kapital langt fra den lånevillighed, der var for blot et par år siden.
94

 

Den knappe adgang til lånekapital drevet af den markant strammere kreditpolitik har derfor 

været årsag til mange konkurser.
95

 Det har hermed været afgørende for virksomhederne at 

kunne fremvise en solid drift, der understøtter en god kreditvurdering og den deraf afledte 

adgang til kapital. Hvorvidt kapitalapparatet er en konkurrencemæssig fordel, har finanskrisen 

givet et ret klart billede af. Det er i krisens forløb blevet understreget, at 

virksomhedssammenhænge med stærke bagvedliggende holdingselskaber og/eller 

kapitalfonde har styrket troen og kreditvurderingen af mindre selskaber, hvilket har åbnet op 

for et relativt gunstigt opkøbsmarked med lave aktieindeks og lave lånerenter, hvis man ellers 

kan få bevilget lånet. 

Det optimale vil derfor være, at man som virksomhed justerer gearingen efter 

kapitalvilligheden. Det er dog utroligt vanskeligt at praktisere, da det er svært selv for 

bankerne at forudsige, hvordan renteudviklingen og tabsrisici ved lån vil udvikle sig. Det vil i 

høj grad være op til de enkelte virksomheder eventuelt at polstre egenkapitalen lidt efter lidt i 

gode tider, da der i dårligere tider kan blive knaphed på tilgængelig kredit hos bankerne. 

Denne måde at spare op i egenkapitalen er dog en meget konservativ måde at drive 
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virksomhed på og strider lidt imod den gængse finansieringsteori om kapitalstruktur.
96

 Man 

må imidlertid ikke glemme at teorien om kapitalstruktur går på at udnytte skatteskjoldet uden 

samtidig at udsætte virksomheden for alt for høj gearing. Kapitalområdet er derfor et ganske 

svært område at være rent konkurrencemæssigt på forkant, da det i høj grad bliver en 

balancegang mellem at få pengene til at arbejde bedst muligt i højkonjunkturer og strække 

længst i lavkonjunkturer. Selvom den aktuelle finanskrise på mange måder har været ekstrem, 

har den om noget vist, at kapitalstrukturen i mange danske virksomheder måske har været lige 

lovlig optimistisk. Så det vil sige, hvis de penge man tjener ved være ekstra gearet i positive 

tider ikke kan bære tabene i negative tider, er det vel i bund og grund en dårlig disposition for 

virksomheden. 

2.2.4 De linkede faktorer og de mikroøkonomiske konkurrenceparametre 

De resterende faktorer i de to rapporter; Technological Readiness, Business Sophistication og 

Innovation samt træningsdelen fra Higher Education and Training fra GCR er alle faktorer 

der beskriver, hvordan virksomhedernes tilstand er i landet. Disse vil derfor skulle 

kategoriseres som mikroøkonomiske faktorer, som virksomheden skal tage stilling til i 

analyse af de fem forhold i det midterste lag i Strategic Competitiveness (delene fra Porters 

Five Forces). 

De fleste af de dele, der inddrages heri fra WCY, er fra emnet Business Efficiency, hvilket 

forekommer logisk, eftersom det er virksomhedernes industrielle konkurrenceevne, der 

beskrives i Porters Five Forces. Emnerne fra WCY er således Productivity and Efficiency, 

Management Practices, Attitudes and Values og Scientific Infrastructure, der blev holdt ude 

af infrastrukturdelen, da definitionen der benyttes i WCY går på vidensproduktion og 

forskning. I forbindelse med den mikroøkonomiske analyse er det derfor vigtigt at overveje 

ting som; vedvarende opdatering og træning af arbejdsstyrken, teknologisk udvikling, 

produktudvikling, partnerskaber og aspekterne omkring god selskabsledelse, attitude og 

værdier. Disse konkretiseringer i den mikroøkonomiske analyse skal ikke ses som alternativer 

til den metode, der allerede ligger i Porters måde at analysere de fem kræfter på. 

I stedet vil de blive inddraget som et supplement, der kan hjælpe med at holde fokus på 

analysen af de fem kræfter. Forhåbentlig kan disse emner hjælpe med at undgå faldgrupper 
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såsom at; såsom blot at liste de ting, der skal fokuseres på i stedet for at analysere på dem, 

bruge historisk analyse frem for fremadrettet, osv.
97

 

I den traditionelle analyse af de fem markedskræfter vil det være oplagt at holde vedvarende 

opdatering og træning af arbejdsstyrken, teknologisk udvikling, produktudvikling, 

partnerskaber og aspekterne omkring god selskabsledelse, attitude og værdier, i tankerne. Der 

er her tale om konkurrencemæssige faktorer, der vil kunne gavne situationen overfor alle fem 

kræfter. Partnerskaber med kunder og leverandører vil, alt andet lige, betyde bedre fælles 

resultat. Kunderne kan hjælpe virksomheden med at hjælpe sig selv ved et tæt samarbejde om, 

hvilke behov de har, hvilket gerne skulle afstedkomme optimal træning af arbejdsstyrken 

samt produktudvikling i den retning kunderne ønsker. Et tæt bånd til kunderne vil ofte 

minimere risici for, at substituerende produkter vil overtage markedsandelene. Dog bør man 

altid være opmærksom på nye alternativer i produktudviklingen i nært beslægtede brancher
98

 

– specielt i ustabile situationer, som den nærværende finanskrise. På samme måde som i 

kundeforholdet, vil partnerskab med leverandørerne kunne have samme effekt bare omvendt. 

Samtidig bør man holde sig for øje, at det er et reelt samarbejde og, at der opretholdes en 

fornuftig deling af marginalerne ved forhandlingerne.
99

 Ved at opbygge sådanne 

partnerskaber, sørge for en teknologisk udvikling der er på forkant samt god anseelse for 

selskabsledelse, attitude og værdier skaber man et billede, der for eventuelle nye 

markedsdeltagere kan virke skræmmende og afholdende. 

Der vil ikke blive gået mere i dybden med de fem kræfter, som det er gjort med de 

makroøkonomiske dele, fordi de bygger på den samme klassiske analyse Porter har beskrevet. 

De vil således indgå i modellen på lige fod med de andre udspecificerede faktorer af den 

strategiske konkurrenceevne. 

2.2.5 To ekstra faktorer 

Den opmærksomme læser vil bemærke, at der er to faktorer i WCY, som ikke er nævnt i 

afsnittene ovenfor, International Trade og International Investment. Disse to faktorer er 

begge koncentreret om hvor stor en handel, der foregår med udlandet i form af varer og 

investeringer. Grunden til, at de først nævnes her i den samlede vurdering, er, at de i et vist 
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omfang allerede er dækket ind af de ovennævnte faktorer som en mulig negativ effekt på 

Demand Conditions og en mulig negativ effekt på kapital i Factor Conditions. Da 

internationale effekter i mange specielt de amerikanske, europæiske og østasiatiske lande er af 

stor betydning, vil disse to faktorer blive tilføjet modellen som Globale Trends, der i høj grad 

styrer både investeringslysten i verden samt forbruget.
100

 Globale Trends  

Afslutningsvis har jeg valgt at opstille en faktor selv, der ikke umiddelbart indgår i de andre 

modeller. Denne faktor er Bobleopbygning og omfatter, som ordet antyder, fokus på 

kommende økonomiske bobler, der ofte rammer stort og bredt i både lokal- og 

verdensøkonomi, og mange af de ovennævnte faktorer har på et eller andet tidspunkt været 

medvirkende i økonomiske bobler. De nyeste eksempler er bl.a. IT-boblen i 2000 primært 

forårsaget af Globale Trends (IT var meget populært og forventningerne var givetvis lidt for 

høje) og teknologisk udvikling (der ikke helt svarede til forventningerne). Bolig-boblen 2007, 

der på sin vis stadig hærger, blev drevet af primært Samfundsmæssige Rammer (alle skulle 

have råd til en bolig i USA), Kapitalapparatet (der var stor lånevillighed i de økonomisk 

stærkeste dele af verden) og til dels Globale Trends (det blev betragtet stort set risikofrit at 

investere i fast ejendom). Bobleopbygning skal således hjælpe med at tænke ud af boksen og 

forsøge at kigge ud over, hvad der eventuelt ser lidt for godt ud til at være sandt. Med andre 

ord forsøge at inddrage en vis kritisk sans ind over analysen af de andre parametre. 

Eksempelvis kan det tænkes, at den grønne bølge med fokus på klima, økologi og global 

opvarmning kan blive en boblekandidat.  

2.3 Delkonklusion 

Det kan ud fra kapitel 2 som en helhed konkluderes, at man ved en sammenlægning af Porters 

diamantmodel og Five Forces kan opnå en model til at analysere en virksomheds strategiske 

konkurrenceevne, som strækker udover den industrielle branche, som virksomheden befinder 

sig i. Ved at koble de makroøkonomiske faktorer fra diamantmodellen direkte på Porters Five 

Forces får man inddraget en analyse, der indeholder de samme aspekter, som man ville finde i 

en PEST(LE), dog på en sådan måde at det hele er linket direkte til virksomhedens 

konkurrenceevne, i specialet refereret til som den strategiske konkurrenceevne. Dermed ikke 

sagt at det er den eneste eller den bedste måde, man kan anskue den samlede konkurrenceevne 

på, men jeg vil mene, at det er et kvalificeret bud. 
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Vedrørende konkretiseringen er der taget udgangspunkt i to konkurrenceevnerapporter. Disse 

to rapporter er begge rapporter, der måler og rangerer landmæssig konkurrenceevne og vil 

derfor primært være knyttet til de dele af Strategic Competitiveness, der stammer fra 

diamantmodellen. Det forekom relativt ligetil at drage paralleller mellem faktorerne i 

Strategic Competitiveness og de to rapporter, endvidere blev der ved dele af WCY genereret 

en kort huskeliste til ting, der er gode at have in mente i analysen af de fem kræfter. 

Det samlede overblik af strategisk konkurrenceevne er opsat nedenfor. Umiddelbart er figuren 

ikke mere overskuelig end andre huskelister over strategisk vigtige emner, men danner en 

ramme om konkrete strategiske emner, der influerer på såvel den makroøkonomiske del af 

konkurrenceevnen samt de mikroøkonomiske dele. Der er i de enkelte konkretiseringer kort 

berørt forskellige links mellem de forskellige faktorer i modellen nedenfor, disse links vil 

blive uddybet i det næste kapitel hvor der vil blive tilføjet styringsmæssige værktøjer, med 

henblik på at danne et mere overskueligt og struktureret overblik, der kan hjælpe 

tankeprocesserne samt de strategiske diskussioner og dispositioner på rette vej. 

Figur V. Forvirringen er total 

 

Kilde: Egen tilvirkning ud fra konkretiserede dele af Strategic Competitiveness. 
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”The core assumptions of a model are 

typically more crucial than the sophistication 

of the technique or model itself” 

Paul J. H. Schoemaker 

When and How to Use Scenario Planning 

Journal of Forecasting, vol. 10, 1991 
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3 Strategisk styringsværktøj 

For at kunne sætte de konkrete faktorer diskuteret i afsnit 2 Strategisk konkurrenceevne i 

kontekst, er der behov for en systematisk måde at analysere dem på og foretage beslutninger 

ud fra. Der findes forskellige måder at arbejde med sammenhænge og viden på, eksempelvis, 

mindmapping, brainstorming, korrelationsmatricer, lister, m.m. Der findes imidlertid en 

metode, der sammenholder flere af disse forskellige måder at strukturere viden på i ét – 

nemlig scenarieplanlægning. Scenarieplanlægning fokuserer på at opstille en række mulige 

udfald af fremtiden, hvilket sætter virksomheden i stand til at forberede planer for de 

forskellige udfald og derved opnå den efterspurgte proaktivitet efterspurgt i afsnit 1.2 

Motivation.
101

 Metoden i scenarieplanlægning går ikke ud på at komme med præcise 

forudsigelser, men derimod at man ved analyse og diskussion kommer frem til nogle 

sandsynlige gæt på, hvad fremtiden kan bringe, hvilket umiddelbart passer godt sammen med 

analysen af den strategiske konkurrenceevne. 

3.1 Schoemaker og System Dynamics 

Schoemakers 10-punkts
102

 tilgang til opstilling af scenarier er en proces, der starter med 

definitionen af, hvad man reelt gerne vil vide og over hvor lang en tidshorisont.
103

 Denne del 

af processen beskrives som værende helt afgørende. Periferien skannes og man kan eventuelt 

at invitere en blandet skare af medarbejdere med til en brainstorming session
104

 med henblik 

på at få et så nuanceret billede af virksomheden som muligt. 

Figur VI. Schoemakers 10-Step scenarieplanlægning 

 
Kilde: Egen opsætning ud fra Paul J. H. Schoemaker, Scenario Planning: A Tool for Strategic 
Thinking105 
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Efter en opstilling af de emner, som man gerne vil forstå bedre, skal virksomheden 

identificere nøgleinteressenterne. Nøgleinteressenter er de personer eller organisationer, der 

har en interesse i de emner, man er kommet frem til i første fase.
106

 

Tredje og fjerde skridt på vejen går på at diskutere hvilke trends og usikkerheder, der påvirker 

de emner, som blev opstillet i starten af processen. Det gælder således om at grave ned i, 

hvordan de forventede udfald af usikkerheder kan udvikle sig. Her skal man, så vidt muligt, 

forsøge at holde de forventede udfald i en simpel og overskuelig mængde. Hvis, eksempelvis, 

renten er et af de vigtige emner, så vil det være bedre at definere tre udfald såsom høj, middel 

eller lav, frem for 100 forskellige udfald.
107

 Ved oplistningen af de forskellige usikkerheder 

kan det være en stor hjælp til at lokalisere sammenhænge mellem usikkerhederne ved at stille 

dem op i en korrelationsmatrix, hvilket senere i processen vil være nyttig, når man skal tjekke 

for konsistens og sandsynlighed.
108

 

Når man har dannet sig et overblik over emner, interessenter, trends og usikkerheder 

anbefales det at opstille to meget enkle indledende scenarier, to ekstremer. De to indledende 

scenarier skal være ét, hvor alt går godt og ét, hvor alt går galt, begge relative til 

virksomhedens mål. Ved at opstille de to ekstreme verdener skal virksomheden gerne få et 

fingerpeg om realismen af de opstillede faktorer. Disse to ekstremer skal i praksis være 

uopnåelige ud fra en antagelse om, at der i de fleste tilfælde vil være faktorer, der vil være 

negativt korreleret og således ikke kan være negative eller positive samtidig.
109

 

Vi er nu nået nederste række i figuren og bevæger os fra højre mod venstre. I forlængelse af 

de to ekstremscenarier, der langt fra er endegyldige, er det på nuværende tidspunkt, man skal 

tjekke de forskellige usikkerheder for konsistens/inkonsistens og sandsynlighed. Schoemaker 

opstiller tre hjælpespørgsmål, der skal afgøre, hvorvidt de forskellige sammenhænge kan 

udelukkes af scenarierne: 
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1. Er trendene opnåelige indenfor den givne tidsramme? Ellers fjern dem. 

2. Kombinerer scenariernes udfald af usikkerheder, der passer sammen? Ellers fjern 

eller udeluk de sammenhænge der ikke passer sammen. Eksempelvis udfald til samme 

side af to stærkt modkorrelerede usikkerheder. 

3. Er nøgleinteressenterne i en position de ikke ønsker og har de mulighed for at ændre 

den? Hvis ja, vil de højst sandsynlig gøre det, hvilket ændrer scenariet. 

Kilde: De tre punkter er oversat fra Paul J. H. Schoemaker, Scenario Planning: A Tool for 

Strategic Thinking
110

 

Efter denne første reelle test af de forskellige usikkerheder og sammenhænge skal man 

efterhånden gerne have kogt usikkerheder og trends ned til et mindre antal af sammenhænge 

og muligheder, der kan opstilles og beskrives i simple læringsscenarier.
111

 Det er vigtigt at 

pointere, at der er tale om scenarier med forskellige udfald og ikke blot variationer af samme 

udfald, da læringsscenarierne skal danne basis for forskellige diskussioner og syn på verden 

og ikke stille spørgsmål om nuancer. 

Ud fra læringsscenarierne skal man herefter stille spørgsmålstegn ved, om man reelt har nok 

viden om emnerne, trendene og usikkerhederne for at kunne forholde sig realistisk til dem. 

Det kan være, at der er behov for at indsamle yderligere data, inden man begiver sig ud i selve 

kvantificeringen af modellen, som er næstsidste skridt af scenarieprocessen.
112

 

I punktet vedrørende de kvantitative modeller der skal understøtte scenarierne, opstår der et 

mindre paradoks. Selve grundideen med scenarieplanlægningen er at undgå præcise 

forudsigelser, der alligevel vil være behæftet med stor usikkerhed. Det er derfor vigtigt, at 

man ved kvantificeringen af scenarierne holder sig til at modellere på usikkerheder, som man 

har gode forudsætninger for at kunne dokumentere. Eksempelvis demografisk udvikling, der, 

som nævnt i afsnit 2.2.3.4 Arbejdsmarkedet, gennemgår en forholdsvis forudsigelig tendens 

samt foregår så langsomt, at der bør være tid til at omstille sig, hvis man ellers er opmærksom 

på ændringen. 
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Thinking, 1995 
111
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Et stærkt værktøj i til en eventuel kvantificering af scenarier er System Dynamics.
113

 System 

Dynamics udmærker sig ved at være en metode, der linker en masse forskellige faktorer i 

form af usikkerheder, forventninger, osv. via afhængighedsmønstre, og derefter tillader 

udvikleren af modellen at rulle modellen fremad et skridt ad gangen og se, hvordan de 

forskellige sammenhænge vil påvirke hinanden omkring det centrale punkt i modellen.
114

 Det 

er, som nævnt tidligere, ikke ideen, at man i scenarieanalyserne skal komme med præcise 

forudsigelser af resultater for, hvordan fremtiden bliver. Men derimod opstille et diagram 

baseret på principperne om feedbackloops sammen med korrelationsmatricen over 

usikkerhederne, som kan vise sig at være stærke værktøjer i en diskussion af, hvordan de 

forskellige scenarier vil udvikle sig.
115

 I den strategiske styringsmodel vil dette element af 

System Dynamics blive anvendt. 

Afslutningsvis skal man gerne komme frem til nogle beslutningsscenarier, hvor det anbefales, 

at man gennemgår alle de tidligere steps en gang til for at sikre, at de afgørende scenarier er 

korrekte inden videreformidling ud i organisationen. 

Denne proces indeholder mange gode aspekter, primært aspekterne omkring opstillingen af 

flere forskellige forventede fremtidsscenarier, hvortil der kan lægges planer om, hvordan man 

som virksomhed vil forholde sig. Det vil således være oplagt at kombinere en modificeret 

tilgang til scenarieplanlægningen med de konkrete analysedele af strategisk konkurrenceevne. 

3.2 Modifikationer til scenarieprocessen 

Umiddelbart virker ovenstående fremgangsmåde fornuftig, men for at være rigtig brugbar i en 

konstant, strategisk styring af virksomhedens strategiske konkurrenceevne vil det umiddelbart 

være en ide at modificere nogle af de ovennævnte steps. 

3.2.1 Fra ucyklisk til cyklisk 

Schoemaker lægger ikke op til at scenariemodellen er cyklisk. Den tager udgangspunkt i, at 

der findes nogle emner, som har en vis varighed, hvilket bestemmer scenarielængden, 

hvorefter der skal startes en ny scenarieproces.
116

 Her vil det umiddelbart virke fornuftigt at 

genoptage scenarieplanlægningen og se, hvordan scenarierne fra forrige periode eventuelt har 
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udviklet sig – se om de stadig er aktuelle, eller om de i løbet af den forgangne periode er 

blevet forældede. Efter en gennemgang af de forrige scenarier vil det sandsynligvis føre til 

ændringer i de gamle scenarier og/eller afføde helt nye scenarier, der skal tages stilling til. 

Man skal huske på, at sigtet med det strategiske styringsværktøj er en løbende opdatering af 

forskellige scenarier for at øge mulighederne for at handle proaktivt, hvilket taler for at, at det 

strategiske styringsværktøj gøres cyklisk. 

3.2.2 Cyklushastighed 

Ved ændringen fra en ucyklisk til en cyklisk model dukker spørgsmålet omkring 

cyklushastighed helt automatisk op. Med andre ord, hvor ofte bør man revurdere, reformulere 

og korrigere på det cykliske styringsværktøj. 

Dette vil være helt afhængigt af den pågældende virksomhed. Virksomheder, der har med 

meget korte produktcykler at gøre, vil givetvis have incitament til at foretage øvelsen oftere 

end virksomheder med lange produktcykler. Og som indledningsvist nævnt vil en sådan 

øvelse umiddelbart ligge fornuftigt i forlængelse af den årlige budgetproces og 

forretningsplanlægning for det kommende år. Da det i den cykliske scenarieplanlægning er 

målet at opstille nogle scenarier for, hvordan den kommende fremtid vil udvikle sig, er der 

mulighed for at opstille nogle enkelte planer, der alle sammen understøtter den samlede 

langsigtede forretningsplan for virksomheden,
117

 forudsat at virksomheden rent faktisk har en 

langsigtet forretningsplan. 

Denne måde at tackle budgetlægningen på bidrager ligeledes til at opnå det samlede resultat, 

da man kan opstille planer for, hvordan virksomheden skal agere afhængigt af hvilke af de 

forskellige scenarier, der ser ud til at blive virkelige. I budgetlægningen vil virksomheden 

optimalt set tage udgangspunkt i det scenarie, der er mest sandsynligt, hvorfor der ved 

ændringer i den strategiske konkurrenceevne henover året, højst sandsynligt vil ske 

resultatmæssige ændringer. Medmindre man har en plan for netop den opståede ændring i den 

strategiske konkurrenceevne. Der kan selvfølgelig opstå situationer i løbet af et år , som ikke 

er medtaget i nogle af de allerede opstillede scenarier. 

Forudsat at man har gennemgået processen og gjort sig klar, hvordan man skal forholde sig til 

de scenarier, som virker mest sandsynlige, vil man, alt andet lige, have stillet sig i den mest 

gunstige position ved at være forberedt – frem for at overlade resultatet til tilfældighederne. 

                                                 
117
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3.2.3 Tilpasning til Strategic Competitiveness 

Formålet med at konkretisere faktorerne i kapitel 2 Strategisk konkurrenceevne er at gøre dem 

mere håndgribelige og lettere at diskutere den strategiske konkurrenceevne ud fra, 

sammenlignet med de klassiske, teoretiske grundmodeller. 

De 13 konkurrencemæssige emner danner derfor grundlaget for de første fire skridt af 

Schoemakers scenariemodel. Ideen bag denne formalisering af de indledende 

emneafgrænsninger, interessentanalyser, trends og usikkerheder er, at der bag hvert af de 13 

punkter vil kunne diskuteres fire spørgsmål, der relaterer til præcis de første fire skridt af 

Schoemakers model: 

1. Hvad kunne vi godt tænke os at vide om det her emne i relation til virksomheden? 

2. Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

3. Hvordan er den grundlæggende udvikling? 

4. Hvad er de største usikkerheder? 

Kilde: Inspiration fra spørgsmålene i punkt 1-4, Paul J. H. Schoemaker, Scenario Planning: A Tool for 
Strategic Thinking118 

Det gælder her om, at den gruppe, der er samlet for at diskutere disse spørgsmål, skal 

igennem hvert af de 13 emner og blive enige om en rangering efter relevans. I vurderingen af 

de forskellige emners relevans skal der ligeledes tages højde for, hvordan tidshorisonten ser 

ud. Eksempelvis vil mange højst sandsynligt godt skrive under på, at jorden ikke går under 

indenfor de næste mange år, hvorfor forberedelse på jordens undergang ikke foreløbigt bør 

være rangeret særligt højt. 

I forlængelse af definitionsprocessen vil det være oplagt at opstille en korrelationsmatrix, 

hvor de forskellige usikkerheder kan sammenstilles og eventuelle sammenhænge kan 

diskuteres. Der skal ikke stilles en direkte matematisk analyse op, men en matrix med 

indikative tegn der viser, hvorvidt nogle af usikkerhederne er forbundet. Se eksemplet 

nedenfor: 
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Figur VII. Korrelationsmatrix til usikkerhedssammenhænge 

 U1 U2 U3 U4 U5 

U1  + ? -- + 

U2   - ++ ? 

U3    0 - 

U4     ++ 

U5      

Kilde: Eksempel fra Paul J. H. Schoemaker, Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking119 

Denne måde at anskue sammenhængende usikkerheder på imellem flere af de forskellige 

emner vil kunne hjælpe med at forstå sammenhængene og senere tegne dem i 

kausalitetsdiagrammer. Samtidig vil denne øvelse give et indblik i hvilke sammenfald af 

usikkerheder, der kan lade sig gøre, og hvilke der ikke kan. De sammenhænge, der klart 

fremstår som umulige, bør fjernes med det samme, eksempelvis, fuld beskæftigelse samtidig 

med nul inflation.
120

 

3.2.4 Forenkling af selve scenarieforberedelsen 

Schoemakers mange spring frem og tilbage mellem indledende scenarier, tjek af konsistens 

og sandsynlighed, læringsscenarier, kvantitative scenarier og endeligt beslutningsscenarier, 

hvorpå processen gentages endnu engang inden den er færdig, virker fornuftig på langsigtede 

forretningsplaner, men kan være for omfattende til en styringsmodel, der skal følges jævnligt 

op på. Den forenklede scenarieforberedelse vil derfor blive udledt af de strategiske parametre, 

der nu engang er kommet frem, som de mest relevante. Herfra vil der blive lavet 

læringsscenarier, der skal undersøges yderligere med henblik på at evaluere, hvordan 

virksomhedens planberedskab skal være. 

Det virker umiddelbart en smule overfladisk i forhold til Schoemakers meget grundige tilgang 

og kan se ud til at kompromittere med sikkerheden i scenarierne, hvilket i sig selv ikke er 

godt. Det er dog endnu engang vigtigt at pointere, at disse kortvarige scenarier ikke skal 

vurdere, hvordan virksomhedens strategiske konkurrenceevne præcist vil udvikle sig under 

forskellige scenarier. Ideen er snarere, at scenarierne skal give stof til eftertanke og besvare 

spørgsmålet, ”hvad nu hvis?”. Man kan sige, at det strategiske styringsværktøj er en årlig 

”quick and dirty” scenarieanalyse, så man som virksomhed er forberedt på det kommende år. 
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3.3 Det strategiske styringsværktøj 

Ved at foretage ændringerne beskrevet ovenfor bliver det strategiske styringsværktøj en 

analyse i fire trin, der skal køres igennem ved hver budgetproces for det kommende år. Det 

strategiske styringsværktøj skal ikke ses som et alternativ til den klassiske 

scenarioplanlægning, da horisonten er en helt anden. De to modeller vil givetvis være gode til 

at komplimentere hinanden, da den ucykliske version er baseret på langsigtede scenarier, der 

kan strække sig over flere år, hvorimod det strategiske styringsværktøjs force vil ligge i den 

konstante opfølgning på, hvordan man operationelt kan omstille sig for at bevare en stærk 

konkurrenceevne. 

Figur VIII. Den Cykliske Strategiske Styringsmodel 

 

Kilde: Egen opsætning ud fra kapitel 3.2 Modifikationer til scenarieprocessen 

Den Cykliske Strategiske Styringsmodel ser ud som illustreret ovenfor og indeholder altså fire 

trin, der skal gennemarbejdes for hver cyklus samt en kriseplan, der ligeledes bør indgå i det 

samlede planberedskab. 

Hele modellens fremgangsmetode bliver udførligt beskrevet nedenfor. 

3.3.1 Strategiske Parametre 

Analysen af de strategiske parametre tager udgangspunkt i de 13 emner, der tilsammen 

definerer virksomhedens strategiske konkurrenceevne. Selve analysen af de 13 emner skal 

foretages ud fra en betragtning om, hvad der vil være interessant at vide, set fra 

virksomhedens synspunkt, om eventuelle ændringer i en eller flere af de 13 emner. For at 

hjælpe denne tankeproces på vej vil det være oplagt at tage udgangspunkt i de fire spørgsmål 

beskrevet i afsnit 3.2.3 Tilpasning til Strategic Competitiveness. Det er meningen, at denne 

del af processen skal afstedkomme en masse forskellige kreative spørgsmål og forventninger 

omkring fremtiden. I forlængelse af de tre spørgsmål af mere filosofisk art i afsnit 1.5.2 
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Strategisk styringsværktøj
121

 er det på samme frie niveau, de 13 emner bør diskuteres i denne 

første fase. 

Denne opstilling af meget kreative spørgsmål om fremtidsperspektivet for virksomhedens 

strategiske konkurrenceevne lægger i høj grad op til at samle en varieret gruppe af 

medarbejdere fra virksomheden. Optimalt vil det være en blanding af medarbejdere fra 

forskellige afdelinger i virksomheden, da fokus er at få et så nuanceret og kreativt bud på 

fremtiden som muligt.
122

 Ideelt set, hvis ressourcerne og størrelsen på virksomheden lægger 

op til det, kan man sætte to forskellige arbejdsgrupper til at foretage denne indledende øvelse 

uafhængigt af hinanden for at øge mulighederne for den kreative brainstorming proces.  

3.3.2 Vurdering af Strategiske Parametre 

Efter opstillingen af alle emnerne, med hvert et eller flere spørgsmål med dertilhørende 

interessenter, trends og usikkerheder om det fremtidige perspektiv, begynder 

indsnævringsprocessen – vurderingen af de strategiske parametre. 

Det meget brede spektre af fremtiden, der er opstillet i den første del af processen, diskuteres, 

analyseres og rangeres efter relevans og sandsynlighed. Til at lette processen og analysen bør 

der her indgå en analyse af korrelationerne imellem de forskellige usikkerheder og emner.
123

 

Fordelen ved at opsætte og analysere korrelationerne imellem de forskellige emner og 

usikkerheder er at få identificeret sammenhænge og mulige sammenlægninger af emnerne. 

Eksempelvis vil et spørgsmål om arbejdskraft kunne ses i sammenhæng med 

befolkningsmassen, drevet af fødsler og dødsfald, udenlandske statsborgere, drevet af 

flygtninge og frivillige, skattetryk, drevet af offentligt forbrug, etc. De nævnte faktorer er 

langt fra fyldestgørende, men giver et billede af hvordan et kausalitetsdiagram kan være 

opbygget, se nedenfor. 
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Figur IX. Eksempel på kausalitetsdiagram om uddannelse 

 

Kilde: Egen opsætning ud fra principperne i System Dynamics 

Når korrelationsmatricen er beskrevet, og de forskellige spørgsmål og emner har været 

igennem kritisk diskussion af sandsynlighed og relevans, bør antallet være barberet ned til et 

mindre antal emner/spørgsmål. Disse koncentrerede emner vil dernæst skulle tegnes ind i 

kausalitetsdiagrammer for at øge forståelsen for, hvordan de interagerer, hvilket skal danne 

grundlaget for næste skridt af processen nemlig scenarieopbygningen. 

3.3.3 Scenarieopbygningen 

Jo grundigere den foregående proces omkring vurderingen af de strategiske parametre er 

gennemgået, des lettere bliver det efterfølgende at reducere de forskellige 

kausalitetsdiagrammer og eventuelt sætte nogle af dem sammen til læringsscenarier. 

Formålet med scenarieopbygningen er at nå frem til nogle scenarier, hvor dele af 

diagrammerne vil være målbare og andre indikative. Det er vigtigt at pointere at, der her i 

scenarierne er fokus på netop effekterne i scenarierne frem for forudsigelser af de reelle 

størrelser af effekterne. Ved at holde fokus på selve effekterne af sammenhængene vil det 

umiddelbart være mere intuitivt at planlægge, hvad man skal gøre i en given situation. Ved en 

præcis estimering af hvad der eventuelt vil ske, hvis, eksempelvis, renten stiger med 50 

basispoint, kan man risikere at blive fortabt i detaljerne og misfortolke det store billede.
124

 

Denne fokus på effekterne i scenarierne vil højst sandsynligt kræve, at man indsamler mere 
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information om de sammenhænge, der er analyseret. Denne informationsindsamling skal ske 

af to årsager. Primært for at få et endegyldigt tjek på om der er konsistens og sandsynlighed 

for at scenarierne kan forekomme. For det andet for at vide hvilke signaler man skal være 

opmærksom på, hvorvidt de kan udløse de forskellige scenarier. Der kan, eksempelvis, 

defineres forskellige målepunkter for hvert af scenarierne, der udløser en udvidet 

opmærksomhed på det givne scenarie, eksempelvis, kvantitative mål i form af niveauer af 

ledighed, antal konkurser, osv. 

3.3.4 (Re)Evaluere Planberedskab 

Når læringsscenarierne er opstillet, analyseret, testet og har fået defineret eventuelle 

målepunkter, kommer det endelige spørgsmål, hvad gør vi såfremt scenarierne bliver aktuelle. 

Det er således i dette sidste punkt af processen, hvor der skal opstilles udførlige planer for, 

hvordan man vil forholde sig ved effektueringen af hvert af de definerede scenarier. Hvis der i 

et scenarie, eksempelvis, er overhængende fare for, at hovedleverandøren ikke kan levere – er 

der så planer for en eller flere alternative leverandører, er det muligt at udsætte produktionen, 

er man nødsaget til helt annullere produktionen og tilbagebetale kunderne, osv. 

I mange virksomheder er kommunikationen med kunderne, og offentligheden i det hele taget, 

af afgørende betydning for et fremtidigt godt forretningsgrundlag. Man bør derfor til hver af 

de forskellige scenarier ligeledes have gjort sig overvejelser om, hvem der påvirkes, og hvad 

der skal meldes ud fra virksomheden i krisesituationer, hvis der overhovedet skal udmeldes 

noget. 

Reevalueringen af planberedskabet bliver først aktuelt, når virksomheden har bevæget sig 

rundt i cyklussen en hel gang, dvs. oftest når næste periodes budgetlægning og 

forretningsplanlægning bliver lagt. 

3.3.4.1 Kriseplan 

Når man tager scenarier i brug og overvejer, hvordan man skal forholde sig i de forskellige 

tilfælde, bør man ligeledes forberede sig på, at det værst tænkelige kan ske, hvilket kan 

afstedkomme et kriseberedskab bestående af flere tænkelige situationer. Umiddelbart kan 

kriseberedskabet forestilles at være det samme i mange forskellige virksomheder i mange 

forskellige brancher. Det kan være pludselig sygdom i store dele af lokalbefolkningen, 

strømsvigt eller anden lammelse af produktionen, medarbejdere der begår kriminalitet, 
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underslæb fra ledelsen, bestikkelsessager eller andre former for korrumperende adfærd 

overfor virksomheden og dens image i den sociale kontekst. Alle scenarier der på den ene 

eller anden måde vil påvirke virksomheden på en meget uhensigtsmæssig måde. 

3.4 Delkonklusion 

Det er således lykkedes at definere et strategisk styringsværktøj, der via emnerne defineret af 

den strategiske konkurrenceevne bliver udmøntet i en systematisk gennemgang af 

interessenter, trends og usikkerheder. Analyseres alle disse 13 elementer er det herved muligt 

at definere nogle forskellige scenarier om, hvordan virksomhedens strategiske 

konkurrenceevne kan komme til at udvikle sig, hvortil det er muligt at opstille forskellige 

beredskabsplaner til, hvad man gør i de givne tilfælde. 
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”Meget tyder på, at mørkere skyer trækker 
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4 Case implementering – Atradius Danmark 

I case implementeringen er der taget udgangspunkt i Atradius Danmark (herefter refereret til 

som Atradius). Atradius befinder sig, som nævnt i afsnit 1.5.3.1 Case virksomhed – Atradius 

Danmark, i kreditforsikringsbranchen, hvilket er en branche, der gør sig bemærket på primært 

to områder. For det første er kreditforsikring meget konjunkturfølsomt, hvilket skyldes, at det 

er et produkt, der henvender sig til alle virksomheder, der handler på kredit, uanset om det er 

svinekød, byggematerialer, konsulentydelser eller andre produkter eller serviceydelser. For 

det andet er Danmark en meget åben økonomi og udgør derfor et kreditforsikringsmarked, der 

må forventes at være stærkt præget af forsikring af eksport. 

Kreditforsikringsbranchen er et marked, der i Danmark har gennemgået en del turbulens de 

seneste år. I tiderne op til finanskrisen var der pres på priserne og man strakte sig langt for at 

imødekomme så mange forsikringer som muligt. Denne udvikling viste sig at blive dyr under 

finanskrisen både i form af tab og kundeforhold. 

Det bør bemærkes, at der i opstillingen af planberedskaber ikke er forberedt noget 

kriseberedskab. Denne afgrænsning er foretaget, da der tages udgangspunkt i offentligt 

tilgængeligt materiale, og det har derfor ikke været muligt at bevæge sig ned på de dybere, 

interne og mere detaljerede lag af Atradius, end det allerede er beskrevet i den teoretiske 

opstilling af det strategiske styringsværktøj.
125

 

4.1 Strategiske parametre 

I selve analysen af de strategiske parametre er det vigtigt at fokusere på både bredde og 

kreativitet. Det vil kun være en fordel at tænke lidt ud af boksen, da det åbner op for 

muligheder, man ikke normalt vil inkludere ved fokus på sandsynligheder. 

Det skal dog nævnes, at der i den indledende analyse af de strategiske parametre allerede er 

skåret ned til et par diskussionsemner per faktor af pladsmæssige hensyn. Den brede og 

kreative proces er derfor ikke helt så fyldestgørende, som den kunne have været. 

I henhold til den anbefalede opstilling af spørgsmål i afsnit 3.3 Det strategiske styringsværktøj 

vil analysen tage udgangspunkt i en kort beskrivelse af Atradius situation under hvert emne, 

som er efterfulgt af de fire spørgsmål – hvis de vel og mærke vurderes at have relevans. 
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4.1.1 Samfundsmæssige rammer 

De samfundsmæssige rammer har de seneste år været stærkt præget af den verserende 

finanskrise. Der har været stor interesse fra politisk side for at støtte op om bankerne for ikke 

at risikere, at finanskrisen blev til en forbrugskrise. Måden, hvorpå de fleste landes regeringer 

har støttet op om de lokale banker, har været ved diverse hjælpepakker i form af økonomisk 

sikkerhed sammensat på forskellige måder rundt om i Europa. Samtidig med etableringen af 

disse hjælpepakker har der været krav til de danske banker om at stramme op på deres 

kreditpolitik, således at det for mange virksomheder er blevet sværere at låne penge i banken. 

En uheldig afledning af disse opstramninger blev en akut mangel på likviditet i det danske 

erhvervsliv, med andre ord, ville dem der ikke havde penge på lommen komme i 

betalingsproblemer. Denne effekt gik hurtigt op for Atradius, der allerede i begyndelsen af 

2008 så ”mørkere skyer trække sammen over den globale økonomi”, hvilket resulterede i flere 

advarsler til det danske erhvervsliv om at få styr på kreditpolitikken og forberede sig på det 

kommende finansielle uvejr.
126

 

Denne varsel blev tilsyneladende ikke taget alvorligt og i en undersøgelse, foretaget af Intrum 

Justitia, fremgik det, at danske virksomheder var langt mindre bange for finanskrisen end 

europæiske og amerikanske virksomheder. Godt 90 % af de amerikanske og 50 % af de 

europæiske forventede på daværende tidspunkt at blive ramt af finanskrisen. I modsætning 

regnede kun 38 % af de danske virksomheder med at blive ramt, på trods af at den danske 

økonomi er meget åben set i forhold til mange andre. Det undrede derfor Intrum Justitia, at 

danske virksomheder stadig tog meget let på kreditter og ikke gjorde noget synderligt ud af at 

stramme op på kreditpolitikken sammenlignet med amerikanske og europæiske 

virksomheder.
127

 

Effekten af finanskrisen samt udsigten til at det blev langt værre end først antaget, fik i juni 

2008 den danske regering til at indgå en aftale (herefter kaldet EKF-aftalen) mellem de 

private kreditforsikringsselskaber og EKF.
128

 EKF-aftalen blev oprettet for at holde hånden 

under de danske eksportvirksomheder, som fik sværere og sværere ved at få dækket deres 

kreditrisici af kreditforsikringsselskaberne, heriblandt Atradius. 
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Aftalen går i al sin enkelthed ud på, at EKF går ind og tilbyder en genforsikring på de bedste 

af de risici, som Atradius ikke længere vil dække. Det vil sige, at de afslag danske 

eksportvirksomheder får på forsikringer hos Atradius, kan de søge hos Atradius igen under 

genforsikring af EKF-aftalen, hvilket koster en ekstrapræmie grundet de relativt højere risici. 

Denne aftale giver Atradius mulighed for at tage forretning ind via forsikringer, der ellers 

ville være for risikable for Atradius alene, eftersom tabet bliver delt mellem kunden, EKF og 

Atradius.
129

 EKF-aftalen er ifølge Atradius blevet forlænget fra at skulle stoppe i 2009 til nu 

at stoppe ved udgangen af 2010. 

Den beskrevne udvikling ovenfor åbner op for et meget oplagt samfundsmæssigt emne, der 

vil være vigtigt at vide mere om i relation til Atradius. 

- EKF-aftalen. 

Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

- Den danske regering må forventes at have interesse i en eventuel forlængelse af EKF-

aftalen, såfremt den økonomiske udvikling forbliver svag. 

- De danske eksportvirksomheder må forventes at have interesse i at få deres penge 

hjem, om det er på kredit eller kontant. 

Hvordan er den grundlæggende udvikling? 

- Det ser umiddelbart ud til, at der er ved at komme en vis økonomisk stabilitet, selvom 

stigningen stadig ser meget skrøbelig ud. 

- Antallet af konkurser i Danmark forventes at lande på samme niveau i 2010 som i 

2009.
130

 

Hvad er de største usikkerheder? 

- Den danske regering. I skrivende stund er den siddende regering borgerlig, men der 

bliver med stor sandsynlighed udskrevet valg til efteråret 2010. Der kan derfor være 

usikkerhed om, hvorvidt det er en borgerlig eller socialistisk regering. 

- Den økonomiske udvikling. Er den svage økonomi i bedring eller får vi et double dip. 
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4.1.2 Infrastruktur 

Da Atradius produkt er kreditforsikring, hvilket reelt er en service, er der umiddelbart ikke 

noget yderligere at diskutere under infrastruktur. 

Atradius har godt nok to kontorer i Danmark, ét i København og ét i Århus, hvilket kan 

forekomme underligt i et relativt lille land som Danmark.
131

 Det har imidlertid ikke nogen 

betydning under infrastruktur, hvorfor der ikke umiddelbart er emner her, der virker 

interessante for Atradius strategiske konkurrenceevne. 

4.1.3 Sundhedssystem 

Sundhed er ydermere et emne, som vurderes mindre relevant i denne sammenhæng. Det er 

ikke specielt omdiskuteret på Atradius hjemmeside eller i årsrapporterne. Da det er Atradius 

Danmark, som bliver behandlet i denne case, vurderes sundhed ikke at have den store 

konkurrencemæssige fordel, eftersom det danske sundhedssystem sikrer en relativt lav 

gennemsnitlig sygdomsrate i befolkningen og dermed medarbejderne i de danske markeder. 

4.1.4 Uddannelse 

Til gengæld er uddannelse et samfundsmæssigt emne, som Atradius bør have fokus på. Som 

tidligere nævnt går produktet ud på at kreditvurdere kundernes kundeporteføljer og vurdere 

konkursrisici, hvilket på sin vis ligger tæt op ad det samme arbejde, der foregår i, 

eksempelvis, de danske banker ved behandling af kreditværdighed hos virksomheder. Derved 

vil Atradius risikere at komme i hård kamp om de finansielt uddannede i fremtiden. Dette 

vurderes ud fra en betragtning om, at den relativt mindre befolkningsmasse på under 30 år 

ligeledes vil udgøre en mindre andel af videreuddannede økonomer set i forhold til årgangene 

over 30 år. 
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Figur X. Antal færdiguddannede 

 

Kilde: Danmark Statistik 

Ser man på antallet af færdiguddannede på bachelor-, længere videregående - og 

forskeruddannelser, hvilket indeholder alle de længere uddannelser, der i vidt omfang kan 

betegnes som vidensarbejdere, har det været flot stigende siden 1991. Der er derimod opstået 

et knæk på udviklingen i 2008, hvor der er sket et fald, der ikke hidtil er set. Dette fald kan 

sandsynligvis være det første reelle bevis på de meget små årgange fra specielt 1982-1986. 

Alt andet lige, er det usandsynligt at udviklingen vil falde yderligere, da netop årgangene fra 

1982-1986 er de absolut mindste. De efterfølgende større årgange kan sammen med den 

politiske opbakning omkring mere fokus på viden og bedre uddannelse kompensere for 

udviklingen i 2008. 

Selvom uddannelse er et område, hvor Atradius proaktivt kan gøre en del, er der ikke nogen 

stor eksponering på uddannelsesinstitutioner, som CBS. Modsætningsvist er Euler Hermes, 

Atradius største direkte konkurrent, forholdsvist stærkt placeret på CBS med sponsorat af 

auditorium samt seminarer af forskellige arter.
132

 

Det er derfor relevant at undersøge lidt mere om, hvordan den uddannelsesmæssige situation 

vil påvirke Atradius stab i fremtiden. 

- Demografisk udvikling og uddannelse. 
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Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

- Den danske regering, der har en plan om at fremme Danmark som et vidensland. 

- Det danske erhvervsliv, der sandsynligvis i højere grad vil få brug for vidensarbejdere. 

Hvordan er den grundlæggende udvikling? 

- Den demografiske udvikling går imod en 14 % lavere masse af arbejdsdygtige 

indenfor de næste 30 år. 

Hvad er de største usikkerheder? 

- Integration af veluddannede udlændinge. 

4.1.5 Arbejdsmarkedet 

Ligesom uddannelse er under stærk påvirkning af den demografiske udvikling, er 

arbejdsmarkedet det i den grad også. Der vil ved en markant formindskelse i arbejdsmarkedet 

kunne opstå to situationer, der påvirker Atradius. For det første er der en risiko for et øget 

pres på medarbejderne og specielt på at holde på de kvalificerede medarbejdere. Et andet 

kritisk udfald af et reduceret arbejdsmarked kan være en negativ indflydelse på det private 

forbrug og en deraf direkte afsmitning på de danske virksomheder. Den sidstnævnte effekt vil, 

i nogen grad, være drevet af den demografiske udvikling i de lande Danmark eksporterer til, 

da kreditforsikring i høj grad henvender sig til eksportorienterede virksomheder. Dette vil 

imidlertid kunne gøre problemet endnu større, hvis man, eksempelvis, tager den svenske og 

specielt den tyske demografiske udvikling med i overvejelserne.
133

 

På medarbejderområdet kan det selvfølgelig være, at Atradius allerede nu er i gang med tiltag, 

der stræber imod en lavere gennemsnitsalder og en højere konkurrenceintensitet. Det er 

imidlertid ikke noget, der fremgår af hverken hjemmeside eller årsrapport, men bør indgå i 

overvejelserne af den kommende fremtid som en del af scenarieplanlægningen. 

- Medarbejder kvalitet og kvantitet. 

Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

- Den danske regering må forventes at have en interesse i at få et funktionelt 

arbejdsmarked. 
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- Atradius Gruppen må forventes at have en interesse i at sikre et voksende og 

profitabelt dansk marked. 

- Medarbejderne i Atradius må forventes at blive stillet overfor forbedrede muligheder i 

og udenfor Atradius. 

Hvordan er den grundlæggende udvikling? 

- Rent demografisk peger udviklingen i retning af knaphed på langt sigt. 

- Endvidere ser det ud til, at antallet, der endeligt forlader arbejdsmarkedet, er markant 

højere end normalt, hvilket gør situationen endnu værre, da disse ikke kommer tilbage 

på arbejdsmarkedet. ”Den naturlige afgang fra arbejdsmarkedet ligger mellem fem og 

ti tusinde personer årligt. Derfor er [red. dette års] 75.000 et meget, meget stort fald i 

arbejdsstyrken.”
134

 

Hvad er de største usikkerheder? 

- Regeringens styring af efterløn, pensionsalder samt ansættelse i den offentlige sektor 

der kan koste endnu mere for det private i medarbejderomkostninger.
135

 

- Niveauet og kvaliteten af integreret udenlandsk arbejdskraft- 

4.1.6 Kapitalapparat 

En anden vigtig faktor for en kreditvirksomheds overlevelse er et solidt kapital apparat. Det er 

afgjort, at man som kreditforsikringsvirksomhed har behov for dybe lommer for at kunne 

modstå kriser som den nærværende finanskrise. I 2007 var skadeskvoten 33,1 %, i 2008 på 

74,2 % og i 2009 på 104,5 %, hvilket, vel og mærke, er for regionen bestående af Holland og 

de nordiske lande, som Danmark befinder sig i.
136

 Det kan umiddelbart ikke afgøres, hvorvidt 

Danmark har ligget over eller under disse hovedtal for regionen. Ikke desto mindre er de et 

udtryk for, at det har udviklet sig i den forkerte retning, og at der har været underskud i 2009. 

Det må således fremhæves, at det er særdeles stærkt, at Atradius Gruppen har en finansiel 

rating hos S&P på A-, hvilket betyder, at de på trods af dårlige resultater stadig har likviditet 

bag selskabet. 

Det vil derfor være oplagt at stille spørgsmålet: 
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- Atradius finansielle rating 

Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

- Atradius kunder. I lyset af den finansielle krise forekommer det logisk, at Atradius 

kunder har fokus på økonomisk stabilitet, når samarbejdspartnere vurderes og vælges. 

- Bankerne vil have interesse i at holde styr på deres andele af den valgte gearing i 

Atradius. 

- Genforsikringsparterne vil have interesse i at sikre en fornuftig risikospredning kontra 

præmieindbetalinger, hvilket til et vist punkt vil indgå i ratingen som følge af 

kapitalgrundlag kontra risici. 

Hvordan er den grundlæggende udvikling? 

- Umiddelbart går ratingen i den rigtige retning, da Atradius Gruppen senest holdt deres 

rating på A-. 

- Endvidere kom Atradius Gruppen med i World Finance Top 100 i 2009, en placering 

der er vurderet ud fra Atradius Gruppens reaktion på den hurtige vending i den globale 

økonomi.
137

 

Hvad er de største usikkerheder? 

- Om Atradius Gruppen kan holde den gode kadence fra de sidste måneder af 2009, 

med positiv bundlinje. 

- Den økonomiske udvikling. 

4.1.7 Globale Trends 

Globale trends er også et element i den strategiske konkurrenceevne. Herunder falder grøn 

energi, som må siges at have haft en markant stigende interesse på globalt plan siden Al 

Gores spillefilm An Inconvenient Truth i 2006, hvilket ligeledes blev fremhævet ved COP15 i 

december i København. 

Atradius forsøger at komme med på bølgen i en udgivelse af et såkaldt Whitepaper,
138

 der er 

udsendt fra Atradius Gruppen, men hvorvidt grøn energi kan blive en succes i 

kreditforsikring, er umiddelbart svært at spå om. De største aftagere af grøn energi er oftest 
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regeringer, hvor der oftest er tale om relativt store investeringer, hvilket betyder, at der ikke er 

de store kreditrisici forbundet, da regeringer oftest er selvforsikrede. Der hvor der er 

forretningsmuligheder for kreditforsikringer i forbindelse med grøn energi, er forsikring af 

leverandører til de store vindmølleproducenter. Der er imidlertid relativt få store spillere på 

det globale marked, og i Danmark er Vestas den absolut største. Dermed vil leverandørerne 

højst sandsynligt have svært ved at se incitamentet til at indgå en kreditforsikringsaftale på de 

store og relativt sikre selskaber såsom Vestas og GE Wind. 

På nuværende tidspunkt vurderes den grønne bølge, at være den største globale trend. Den 

grønne bølge vurderes dog ikke at være et område, der umiddelbart kan få stor betydning for 

Atradius, hvorfor svaret på de fire spørgsmål ikke bliver inddraget her. Derimod kan grøn 

energi vise sig at blive et problem ved eventuelt at blive en kommende økonomisk boble, som 

eksempelvis boligboblen. 

4.1.8 Bobleopbygning 

Som nævnt i afsnittet ovenfor kan grøn energi være en mulig kommende boble i 

verdensøkonomien. Kendetegnet ved de tidligere økonomiske bobler har hovedsageligt været 

en almen forventning om et højt afkast til en lav risiko, hvilket rent finansieringsteoretisk ikke 

hænger sammen. Denne opmærksomhed for investeringer i grøn energi kan derfor tænkes at 

skabe nogle urealistisk høje forventninger. En af de helt store grunde til at frygte 

bobleeffekten af den grønne bølge er den store tvivl, der hersker blandt naturvidenskabsfolk, 

geologer og andre fagfolk. Alle har mere eller mindre forskellige forventninger til 

udviklingen i det globale klima samt effekterne heraf. 

Det vil derfor fra Atradius side være en ide at være opmærksom på følgende omkring 

eventuelle bobler. 

- Den grønne bølge 

Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

- Producenter af grøn energi har afgjort en interesse i at øge fokus på grøn energi 

- OPEC har derimod en interesse i at holde forbruget af fossile brændstoffer højt 

Hvordan er den grundlæggende udvikling? 
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- Umiddelbart har finanskrisen skubbet opmærksomheden for den grønne bølge lidt i 

baggrunden, man bør dog ikke udelukke, at den kan blusse op igen, når mere normale 

tilstande vender tilbage i den finansielle verden. 

Hvad er de største usikkerheder? 

- Hele den grønne bølge forekommer usikker, da ikke engang naturvidenskabsfolk kan 

blive enige om, hvordan situationen vil udvikle sig. 

4.1.9 Kunder 

Kundeporteføljen er ligeledes yderst afgørende i et forsikringsselskab, ligesom den er i alle 

andre virksomheder, da det for det første er kunderne, der indbetaler præmien og dermed 

skaber omsætningen hos Atradius. Det er omvendt køberne (kundernes kunder), der skaber 

tabene, som i den grad er steget i 2009, ligesom bankerne har lidt store tab.
139

 Det er således 

vigtigt, at kreditvurderingerne af køberne konstant bliver opdateret – og vedligeholdt i det 

stadigt stramme likviditetsmarked der hersker i dønningerne af finanskrisen. 

I 2008 og 2009 hævede kreditforsikringsselskaberne, ligesom bankerne, priserne på forsikring 

af kredit.
140

 Samtidig har Atradius strammet gevaldigt op på kravene til de forsikrede 

virksomheder og deres købere, hvilket har betydet lukning af forsikringer på godt 5 % af 

Atradius forsikringer i maj 2009, svarende til 8,6 mia. kr.
141

 

Det vil derfor være af helt afgørende værdi for Atradius at kunne komme kunderne i forkøbet 

med analyser, der rammer plet. Det gælder derfor om at forklare kunderne, hvilke af deres 

købere, der går nedenom og hvem der overlever. Et sådant samarbejde med kunderne vil ikke 

blot sikre færre skader, men samtidig tænkes at styrke relationerne til kunderne ved at vise 

stort kundskab og kendskab til den finansielle tilstand af de mange forskellige markeder. 

Omvendt kan det tænkes at give bagslag for Atradius, hvis der bliver vurderet direkte forkert 

på en masse af køberne. Så det er i den grad en balancegang. 

Det vil derfor være interessant for Atradius at komme ind på blandt andet to ting omkring 

deres kundeforhold. 

- Atradius kunders omsætning. 
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- Atradius kunders accept af lukninger af forsikringer. 

Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

- Kunderne har naturligvis interesse, da det er dem, det handler om. 

- Den danske regering har interesse i fortsat at hjælpe den danske eksport, såfremt det 

økonomiske uvejr ser ud til at fortsætte. 

Hvordan er den grundlæggende udvikling? 

- Det ser ud til at forbruget er svagt stigende, hvilket, alt andet lige, vil have en positiv 

effekt på kundernes omsætning. 

- Umiddelbart er det svært at sige noget om, hvorvidt de danske virksomheder vil kunne 

acceptere flere lukninger af deres forsikringer. Det er indlysende, at effekten af at 

kunderne skal betale mere og får dækket mindre er to forringende effekter af 

kreditforsikringsproduktet, det er derfor vigtigt at have denne balance for øje. 

Hvad er de største usikkerheder? 

- Den økonomiske udvikling 

- Kundernes opfattelse af kreditforsikring 

4.1.10 Leverandører 

Atradius er et kreditforsikringsselskab og har som sådan ikke de store leverandørforhold. Det 

kan tænkes, at der bliver indkøbt data fra kreditbureauer og andre leverandører af 

kreditoplysninger, men da Atradius står for både kreditvurdering og forsikring af kunderne, er 

al driften holdt indenfor virksomhedens egne fire vægge. 

Inddrages Porters vinkel på specialiseret arbejdskraft og fagforeninger kan der her være tale 

om, at fagforeningerne har en vis indflydelse, som i eksemplet med pilotfagforeningerne. 

Hvad angår specialiseret arbejdskraft, er det måske ikke så relevant, da det primært vil være 

økonomer og jurister, som Atradius henvender sig til, hvilket begge er uddannelser, der har en 

masse andre muligheder i andre brancher, hvorfor denne del er beskrevet under uddannelse og 

arbejdsmarkedet. 
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Derimod ved intern anvendelse af modellen er det tænkeligt, at leverandørdelen kunne 

indeholde interne leverandører, hvilket sandsynligvis ville gøre analysen mere nuanceret. Der 

vil dog ikke blive gået mere i dybden med de fire spørgsmål under dette emne. 

4.1.11 Substituerende produkter 

Af reelle substituerende produkter til kreditforsikring findes der primært tre typer. 

- Factoring, hvor et selskab går ind og køber en virksomheds fakturaer og dermed helt 

overtager kreditrisikoen. Selvom factoring kan betegnes som et substituerende 

produkt, differentierer de to produkter sig ved, at kreditforsikringsselskab ikke 

overtager risikoen, men yder en skadesbetaling til kunden i tilfælde af tab. Endvidere 

fremgår det af Atradius hjemmeside, at der er indgået partnerskaber med 

factoringselskaber, hvilket taler for, at det måske ikke er så stor en substituerende 

konkurrent. 

- Selvforsikring, hvor virksomheden selv indregner et forventet tab på kreditorer, 

hvilket ligeledes indgår i afsnit 4.1.9 Kunder. 

- Den tredje type er, hvor bankerne fungerer, som mellemmand, de såkaldte remburser. 

Her er det de handlende virksomheder, der går ind og betaler sin bank og overfører 

varedokumenter til sin bank, hvorefter bankerne foretager en udveksling. Denne form 

for handel er dog forbeholdt international handel og er umiddelbart mere besværligt 

rent administrativt for hver transaktion end de andre produkter. 

Da selvforsikring umiddelbart virker som det mest aktuelle i den beskrevne situation i afsnit 

4.1.9 Kunder, vil der herunder ikke blive foretaget yderligere analyse af emnet. 

4.1.12 Nye markedsdeltagere 

Nye markedsdeltagere på kreditforsikringsmarkedet er ikke et emne, der har været oppe i 

medierne de sidste mange år. Dette kan skyldes, at indgangsbarriererne til 

kreditforsikringsmarkedet kræver et forholdsvist stort kreditvurderingsapparat, hvilket for en 

omfattende dansk eksportsektor kræver bredde ud over det meste af verden. Endvidere har de 

to seneste år vist, at det til tider kræver dybe lommer at drive kreditforsikring samt et 

fornuftigt samarbejde med genforsikringspartnere, der har forståelse for og interesse i 

kreditforsikringsbranchen. Som jeg var inde på i afsnit 4.1.4 Uddannelse har bankerne meget 

samme tilgang til kreditvurdering som kreditforsikringsselskaberne, hvilket skaber bedre 
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muligheder for bankerne end andre eksisterende virksomheder for at træde ind på 

kreditforsikringsmarkedet. 

Det vurderes derfor, i lyset af finanskrisen samt de historisk dårlige grupperesultater blandt de 

tre markedsledere, Atradius, Euler Hermes og Coface, på kreditforsikringsmarkedet, at der 

ikke er umiddelbar risiko for nye markedsdeltagere, hvorfor emnet ikke vil blive yderligere 

behandlet. 

4.1.13 Rivalisering mellem eksisterende markedsdeltagere 

Selvom konkurrencen fra nye markedsdeltagere ikke er stor, så har årerne op til 2008 været 

præget af konkurrence på priserne, hvilket under finanskrisen er faldet i baggrunden for at 

minimere tabsgivende forretning og reducere den udestående risiko.
142

 

Derfor er det relevant at undersøge, hvordan og hvornår konkurrenterne eventuelt forventer, at 

krisen er overstået, og hvordan de vil reagere på et normaliseret marked. 

- Priskonkurrence. 

Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

- Ikke rigtig andre. 

Hvordan er den grundlæggende udvikling? 

- Det ser ud til, at alle kreditforsikringsselskaber hæver priserne og sænker 

risikoappetitten, men hvor længe vides ikke. 

Hvad er de største usikkerheder? 

- Den økonomiske situation. 

- Konkurrenternes opfattelse af den nuværende økonomiske situation. 

4.2 Vurdering af de strategiske parametre 

Efter den indledende analyse af de forskellige faktorer i modellen er kunsten at danne sig et 

overblik over, hvad der reelt er kommet ud af analysen og vurdere hvilke emner, der er de 

vigtigste at uddybe yderligere. Når det kommer til den første rangering af de opstillede emner 

ovenfor, gælder det om at vurdere, hvor aktuelle emnerne er rent tidsmæssigt, således at dem, 
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der bliver aktuelle først, skal rangeres øverst. Dernæst vurderes impact, hvilke af emnerne, 

forventer man, vil få det største impact. 

Jeg har af pladsmæssige hensyn begrænset mig til kun at medtage de fire emner, der 

umiddelbart forekommer som dem, der indenfor den korteste tid vil have den største 

indflydelse for Atradius. Det forventes, at de emner, der relaterer sig meget direkte til driften, 

vil være dem, der bør fokuseres mest på i opstartsfasen efter den krise, som har fundet sted de 

seneste to år. Specielt da disse elementer til et vist punkt har med den direkte forretningsgang 

at gøre. 

Derfor vil følgende emner blive diskuteret nedenfor: 

- EKF-aftalen 

- Atradius kunders omsætning 

- Atradius kunders accept af lukninger af forsikringer 

- Priskonkurrence 

Disse fire emner har følgende opstilling af interessenter, trends og usikkerheder: 

Figur XI. Interessenter 

 Interessenter 

I1 Den danske regering 

I2 Det danske erhvervsliv 

I3 Atradius kunder 

Kilde: Egen tilvirkning 

Disse emner har flere sammenfald på blandt andet interessentdelen. Her er det klart, at den 

danske regering spiller en væsentlig rolle i og med, at der fra politisk side bakkes op om 

dansk eksport, da denne har stor betydning for Danmarks vækst. Dansk erhvervsliv og 

Atradius kunder vil have en del overlap, eftersom Atradius er markedsleder i Danmark, men 

dansk erhvervsliv er nødt til at indgå, da andelen af kunder hos Euler Hermes og Coface 

ligeledes er omfattet af EKF-aftalen.
143
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Figur XII. Trends 

 Trends 

T1 Det ser umiddelbart ud til, at der er ved at komme en vis økonomisk stabilitet, selvom 

stigningen er meget skrøbelig. 

T2 Antallet af konkurser i Danmark forventes at lande på samme niveau i 2010 som i 2009. 

T3 Det ser ud til at forbruget er svagt stigende, hvilket, alt andet lige, bør have en positiv effekt 

på kundernes omsætning. 

T4 Umiddelbart er det svært at sige noget om, hvorvidt de danske virksomheder vil kunne 

acceptere flere lukninger af deres forsikringer. Det forekommer klart, at effekten af at 

kunderne skal betale mere og får dækket mindre er to forringende effekter af 

kreditforsikringsproduktet, det er derfor vigtigt at have denne balance for øje. 

T5 Det ser ud til at alle kreditforsikringsselskaber hæver priserne og sænker risikoappetitten, 

men hvor længe vides ikke. 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ligeledes under trends vil der højst sandsynligt være flere faktorer, der er stærkt influerede af 

hinanden. Det er svært at tænke sig et faldende antal af konkurser, medmindre der kommer en 

vis økonomisk stabilitet. Ydermere vil det være svært at have priskonkurrence på et produkt, 

hvor tabsrisici er meget store, og hvor prisstigningerne har været markante. 

Figur XIII. Usikkerheder 

 Usikkerheder 

U1 Den økonomiske udvikling 

U2 Antallet af konkurser 

U3 Den danske regering 

U4 Atradius kunders opfattelse af kreditforsikring 

U5 Hvordan fortolker konkurrenterne den nuværende økonomiske situation 
 

 U1 U2 U3 U4 U5 

U1  + + ? – ? 

U2   ? – + 

U3    ? ? 

U4     – 

U5      

Kilde: Egen tilvirkning 

Det forekommer naturligt, at den økonomiske udvikling og antallet af konkurser vil være 

meget tæt korreleret. Det er dog uvist, hvorvidt et regeringsskifte kan påvirke den 

økonomiske situation eller omvendt, i meningsmålingerne står det meget tæt imellem blå og 

rød fløj. Der, hvor et regeringsskifte kan påvirke den økonomiske udvikling, er ved en endnu 

større fokus på den offentlige sektor, hvilket kan tvinge den danske økonomi ud i et endnu 
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større uvejr.
144

 Hvad angår korrelationen mellem Atradius kunders opfattelse af 

kreditforsikring og den økonomiske udvikling ser det ud til, at der har været en negativ 

påvirkning af kundernes opfattelse af kreditforsikring grundet de mange lukninger af 

forsikringerne.
145

 På trods af at Atradius har været inde og dække ret markante tab i 2008 og 

2009
146

 og stadig dækker en væsentlig del af danske eksport.
147

 

Hvordan konkurrenterne fortolker den økonomiske situation vil sandsynligvis ligge 

nogenlunde op ad Atradius egne forventninger, men er imidlertid meget svær at sige noget 

om. Det vil derfor være vanskeligt at vide, hvordan de vil forsøge at sænke priserne og ændre 

på deres risikoappetit. 

Endvidere vil antallet af konkurser højst sandsynligt følge den økonomiske udvikling meget 

tæt. Det eneste punkt, der umiddelbart kan variere, er på konkurrentsiden. Her er det ikke til at 

vide, hvor godt konkurrenterne har fået ryddet ud i deres risici, eller hvor godt deres 

kreditvurderinger rammer i forhold til Atradius, men selve antallet af konkurser må både 

Atradius og konkurrenterne, alt andet lige, reagere meget ens på. 

Sammenhængene mellem et eventuelt regeringsskifte og de andre nævnte faktorer ligner mere 

og mere et stort spørgsmålstegn, i bogstaveligste forstand. Vedrørende konkurrenternes 

fortolkning af den økonomiske situation sammenholdt med Atradius kunders opfattelse af 

kreditforsikring må det forventes, at der her er en vis negativ korrelation. 

Denne er drevet af en antagelse om, at konkurrenternes måde at reagere på overfor den 

økonomiske udvikling vil være meget lig Atradius reaktioner. Det vil sige, at hvis 

usikkerheden stiger, hæves priserne og antallet af forsikringer mindskes, hvilket konflikter 

med, at kunderne netop for brug for forsikringerne under økonomisk usikkerhed og gerne til 

de samme priser. 

Alt dette kan virke lidt forvirrende men forhåbentlig, vil nedenstående kausalitetsdiagram 

hjælpe på forståelsen og overblikket. Kausalitetsdiagrammet følger analysen ovenfor samt 

korrelationsmatricen: 

                                                 
144

 Børsen, Cepos: Kæmpe potentiale i den offentlige sektor, 09-04-2010 
145

 Børsen, Selskabers kreditværdighed står til massiv nedtur, 17-11-2008 
146

 Jf. appendiks 7.4 The Netherlands and the Nordic countries –Result summary 
147

 Børsen, Det private marked dækker fortsat, 05-02-2009 



Christian Winther Poulsen  Strategisk Styring 

  – Styret af strategisk konkurrenceevne 
72 af 90 

Figur XIV. 1st draft kausalitetsdiagram 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af pladsmæssige hensyn er de fem usikkerheder ikke yderligere udspecificeret, hvilket vil 

være nødvendigt i en fuldt udbygget system dynamics-analyse af sammenhængene. Sådan 

udspecificering foretages ved at sammensætte loops, der beskriver hver af de fem 

usikkerheder, hvorved det vil være muligt at linke de dele af usikkerhederne, der interagerer 

med hinanden. I den udvidede udgave af kausalitetsdiagrammet vil det derfor ikke være 

korrelationerne, der forbinder de forskellige dele, men de effekter der deles af de forskellige 

faktorer. 

Til den fortsatte proces vurderes denne forenklede udgave af et kausalitetsdiagram at være 

tilstrækkelig til at illustrere modellens anvendelse. 

4.3 Scenarieopbygning 

Efter analysen og reduktionen af de strategiske parametre er det nu, at selve 

scenarieopbygningen skal foregå. Denne proces vil være linket mellem de strategiske 

parametre ovenfor og det afsluttende skridt på vejen med evalueringen af planberedskabet. 
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4.3.1 Double dip 

Første oplagte scenarie vil være et yderligere fald i den økonomiske udvikling, et såkaldt 

double dip. Et tilbagefald til recession vil med høj sandsynlighed øge antallet af konkurser 

endnu mere end forventningerne allerede er til 2010, hvilket i forvejen er forventet at ligge på 

et højt niveau.
148

 Ikke desto mindre vil det med stor sandsynlighed få den danske regering til 

at forlænge EKF-aftalen for at støtte op om den danske eksport. En eventuel forlængelse af 

EKF-aftalen vil derfor også komme Atradius til gode via en opretholdelse af forretning, der 

ellers ville være behæftet med for store risici. 

En fortsættelse af EKF-aftalen vil ikke kun komme Atradius til gode men ligeledes 

konkurrenterne. Der vil derfor ikke nødvendigvis være de store forskelle på Atradius og 

konkurrenternes ageren, hvorfor de må formodes at køre videre med forhøjede priser og 

lavere risici, hvoraf nogle af de fravalgte risici vil gå ind under EKF-aftalen. 

Det vil naturligvis være en fordel for kunderne, hvis EKF-aftalen bliver forlænget ved et 

eventuelt double dip. Dermed kan et double dip reelt gå hen og blive en kundesucces for 

Atradius, da den øgede usikkerhed ved et double dip, alt andet lige, vil medføre øget fokus på 

kreditforsikring. Denne effekt vil sandsynligvis ramme Atradius relativt hårdere end 

konkurrenterne grundet deres store markedsandel.
149

 

Ergo kan et double dip gå hen og blive lidt af en blandet følelse for Atradius. Der vil være 

risiko for stigende tab på allerede eksisterende forsikringen, men omvendt vil regeringen højst 

sandsynlig forlænge forretningsmulighederne på EKF-aftalen samtidig med, at der formentlig 

vil komme en øget kundefokus på kreditforsikring. 

4.3.2 Selvforsikring er det eneste der holder 

Andet scenarie, der umiddelbart kan virke skræmmende for kreditforsikringsbranchen, er, 

hvis kunderne mere eller mindre mister troen på kreditforsikring og vælger at selvforsikre. 

Atradius og de konkurrerende kreditforsikringsselskaber har igennem de seneste to år hævet 

priserne samtidig med at mængden af risici er markant reduceret.
150

 Dermed er 

kreditforsikringskundernes værdi af kreditforsikringsproduktet blevet mindsket, hvilket 

umiddelbart må medføre en vis utilfredshed. Denne utilfredshed kan tænkes at resultere i, at 
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virksomheder der førhen benyttede sig af kreditforsikring enten vælger selvforsikring, dvs. 

hensætter til tab på debitorer eller forsøger andre af de substituerende produkter. 

En flugt fra kreditforsikringsmarkedet imod selvforsikring vil påvirke konkurrenterne på 

samme måde som Atradius, altså i negativ retning. Samtidig vil det højst sandsynligt afslutte 

EKF-aftalen, da der vil være et aftagende behov for kreditforsikringer. 

Det vil derfor vise sig i fremtiden hvorvidt de tiltag, der blev foretaget med henblik på at 

mindske skaderne ved at tilbagekalde en masse af kundernes forsikringer samtidig med 

markante prisstigninger på op imod 20 %, vil give et markant bagslag på hele 

kreditforsikringsforretningsmodellen. 

4.3.3 Konkurrenterne dumper priserne 

Tredje scenarie kunne være en forskellig opfattelse af den økonomiske udvikling. 

Udviklingen op til den finansielle krise har, som tidligere nævnt, været drevet af 

priskonkurrence.
151

 Risikoen for at falde tilbage i priskonkurrence synes mere aktuel, hvis 

konkurrenterne ser en lysere udvikling i økonomien end Atradius. I så fald vil det være 

forholdsvist tilgængeligt for konkurrenterne at gå ind og kannibalisere på Atradius 

kundeportefølje, da mange kunder i kreditforsikring i forvejen er utilfredse.
152

 

En sådan priskonkurrence midt i den skrøbelige, økonomiske optur kan derfor vise sig at være 

ødelæggende for Atradius. Dette afhænger naturligvis af hvordan Atradius forventninger til 

den økonomiske udvikling er. 

Efter opstillingen af de tre korte scenarier følger planlægningen af, hvordan Atradius 

forholder sig i de tre forskellige scenarier. 

4.4 (Re)Evaluere planberedskab 

Under evalueringen af planberedskabet gælder det om at svare på det afgørende spørgsmål i 

forbindelse med hvert af de beskrevne scenarier, ”hvad nu hvis?”. 

Det vil derfor være meget subjektivt og kræve indgående kendskab til virksomheden for at 

kunne give en fyldestgørende og begrundet beskrivelse af, hvordan planberedskabet skal 

være. De beskrevne beredskaber nedenfor vil derfor være meget kortfattede og i høj grad være 
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opstillet ud fra min egen holdning og forventning til, hvad man kan tænkes at gøre i de tre 

scenarier. 

4.4.1 Double dip 

I tilfælde af et double dip vil det fra Atradius side være alt afgørende at have minutiøst styr på 

kreditværdigheden af køberporteføljerne. Det må formodes, at der på nuværende tidspunkt 

allerede har været en hel del opstramninger efter den første nedtur i 2008. Man kan ligeledes 

frygte, at der allerede er begyndt at sprede sig en forventning om, at det nu kun kan gå op ad 

igen. 

Det vil ligeledes være af afgørende betydning at være klar til at udvide kundesamarbejdet 

endnu mere under EKF-aftalen, hvilket må formodes at kunne redde store dele af forretningen 

hvis markederne kollapser endnu mere. Eventuelt kunne man forberede en dialog med 

regeringen for at udvide aftalen. 

4.4.2 Selvforsikring er det eneste der holder 

Hvis der spreder sig en voksende utilfredshed på baggrund af de tilbagetrukne forsikringer og 

forhøjede priser, vil der være et enormt pres på den danske kreditforsikringsbranche som 

helhed. Det vil i værste fald kunne lukke helt for forretningsmulighederne indenfor 

kreditforsikring, hvorfor en exitstrategi vil være relevant at overveje. 

Et alternativ til en exitstrategi fra kreditforsikringsmarkedet kunne være en stigende 

markedsføring af hvor mange og hvor store tab, der egentlig er blevet dækket i blandt andet 

2008 og 2009. Der er fra Atradius side blevet udbetalt skader for 1.4 mia. kr. i 2008 og 1,6 

mia. kr. i 2009 på regionsplan for Holland og de nordiske markeder.
153

 Selvom der har været 

fokus på nedbringelse af udestående risici fra Atradius side, har der alligevel været markante 

udbetalinger til kunder, der uden en kreditforsikring ellers havde været nødsaget til selv at 

afholde den tabte omsætning. 

Dette kunne måske være med til at ændre billedet af kreditforsikringsbranchen, men det ville 

givetvis kræve en stor indsats for at holde kunderne i markedet, hvis der begyndte at sprede 

sig en grundlæggende utilfredshed med produktet. 
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4.4.3 Konkurrenterne dumper priserne 

Et tredje scenarie er hvis konkurrenterne pludselig dumper priserne, hvilket vil være et 

tydeligt signal om, at de forventer bedre tider. Med den markedslederposition Atradius 

besidder på 65 %,
154

 vil det være svært ikke at være tvunget til at gå med ned i pris, hvilket 

man bør være forberedt på såfremt scenariet bliver realiseret. 

Uanset om det er Atradius eller en rivaliserende konkurrent, så opnår man en 

konkurrencemæssige fordele ved at være den første, der ser lyset forenden af tunnellen og 

formår at omstille sig hurtigt og effektivt på at tilbyde flere forsikringer til fordelagtige priser. 

Dette gøres dog ikke uden risiko for at ramme et pludseligt efterskælv i økonomien, hvilket 

kan få alvorlige konsekvenser. 

4.5 Delkonklusion 

Ved en gennemgang af den strategiske styringsmodel i Atradius opstod der flere interessante 

diskussionsemner ud fra analysen af de 13 strategiske parametre. Det blev ud fra den første 

del af analysen understreget, at der var nogle områder, der var vigtigere end andre på 

nuværende tidspunkt. Eksempelvis er infrastrukturen og sundhedssystemet i Danmark af en så 

høj standard, at de er svære at drage konkurrencemæssige fordele af. Hvorimod 

arbejdsmarkedet og uddannelse begge er områder, der indenfor en overskuelig fremtid vil 

blive mere og mere afgørende for Atradius, grundet den demografiske udvikling i Danmark 

og i flere af de andre europæiske lande. 

De områder, der på nuværende tidspunkt, ser mest presserende ud for Atradius er EKF-

aftalen, kundeforholdet og rivaliseringsforholdet. Disse tre strategiske parametre danner 

baggrunden for de tre specifikke scenariebeskrivelser; Double dip, Selvforsikring er det eneste 

der holder og Konkurrenterne dumper priserne. 

Ovenstående tre scenarier muliggjorde således en aktiv diskussion, om hvordan Atradius bør 

forholde sig i en eventuel realisering af et eller flere af scenarierne, hvilket må antages, at 

have en positiv effekt på den fremtidige drift. 

Afslutningsvis er det vigtigt endnu engang at pointere begrænsningerne ved udelukkende at 

benytte offentligt tilgængeligt materiale, der sandsynligvis har medvirket til en analyse, der 

ligger langt fra de interne tiltag og forhold.  
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5 Konklusion 

I bestræbelserne på at finde en måde at forholde sig proaktivt til den fremtidige udvikling blev 

jeg helt naturligt ledt igennem en teoretisk/empirisk fase, en operationaliseringsfase og 

afslutningsvist en implementeringsfase i Atradius. 

Specialets problemformulering ”Hvordan er der muligt at konkretisere strategisk 

konkurrenceevne med henblik på at benytte denne til at forholde sig proaktivt til kommende 

muligheder og/eller trusler?” opstod på baggrund af en blanding af nysgerrighed efter at 

”modernisere” nogle af de klassiske og solide teorier om konkurrenceevne kombineret med 

finanskrisens skælv, som har rystet verdenen godt og grundigt siden 2008. 

Således indledte jeg min mission om at skabe et styringsværktøj, der har til formål at øge 

proaktiviteten i virksomheden og derved sikre den fremtidige drift. 

Første skridt mod målet blev taget ved at skabe en fuld analyse af den strategiske 

konkurrenceevne ved at kombinere to teorier, nemlig Porters Five Forces med Porters 

Diamond Model. Hensigten var at illustrere, hvordan man rent teoretisk kan forholde sig til 

strategiske konkurrenceparametre på tværs af forskellige industrielle brancher. Endvidere 

valgte jeg at linke Firm Strategy, Structure and Rivalry samt Related and Supporting 

Industries i diamantmodellen med Porters Five Forces for at øge dybden i sidstnævnte 

analyse. Denne nye model, Strategic Competitiveness, giver virksomheden et redskab til at 

forholde sig aktivt til alle dele af den strategiske konkurrenceevne. 

Dernæst blev den nye model og de strategiske tiltag, der er forbundet hertil, diskuteret ud fra 

to allerede eksisterende og praktisk anvendte modeller samt tilknyttet relevante eksempler 

med henblik på at gøre den mere anvendelig og letforståelig. Sammenholdelsen viste tydelige 

og åbenlyse ligheder mellem de makroøkonomiske dele af Strategic Competitiveness 

modellen og empirien fra de to rapporter, som måler og rangerer landespecifik 

konkurrencevene. Med andre ord, teorien bag Strategic Competitiveness modellen og 

empirien fra rapporterne danner et billede af de makroøkonomiske emner, man som 

virksomhed kan konkurrere på i den daglige drift. 

Denne sammenholdelse ledte til en konkretisering af 13 makroøkonomiske emner, der 

tilsammen danner et rimeligt fyldestgørende billede af den strategiske konkurrenceevne. 



Christian Winther Poulsen  Strategisk Styring 

  – Styret af strategisk konkurrenceevne 
78 af 90 

De 13 parametre er: Samfundsmæssige Rammer, Infrastruktur, Sundhedssystem, Uddannelse, 

Arbejdsmarkedet, Kapitalapparat, Globale Trends, Bobleopbygning, Kunder, Leverandører, 

Substituerende Produkter, Nye Markedsdeltagere og Rivalisering mellem eksisterende 

markedsdeltagere 

Alene disse 13 konkrete emner i Strategic Competitiveness modellen udgør midlertidig ikke 

en anvendelig styringsmodel, hvorfor jeg valgte at skabe en ramme om billedet med det 

formål at styre analysen i den rigtige retning og dermed hjælpe virksomheder til at forholde 

sig proaktivt til fremtiden. Til opbygning af sådan ramme er teorien om scenarieplanlægning 

ideel, da den operationaliserer grundtanken bag Strategic Competitiveness modellen. 

Det krævede dog at faktorer, såsom cyklus og cyklushastighed, blev modelleret, på sådan en 

måde at modellen nåede et mere overskueligt niveau. Herefter stod jeg med et 

styringsværktøj, som virksomheder kan anvende til at analysere de 13 strategiske parametre 

ved hjælp af fire åbne spørgsmål: 

1. Hvad kunne vi godt tænke os at vide om det her emne i relation til virksomheden? 

2. Hvem har interesse i det her emne ud over os? 

3. Hvordan er den grundlæggende udvikling? 

4. Hvad er de største usikkerheder? 

Herefter er den hensigten at foretage en vurdering af de vigtigste parametre. Denne proces 

skal indkapsle fokus på de emner, som virksomheden anser som de vigtigste strategiske 

parametre. Til hjælp af analysen af disse parametre valgte jeg at inddrage relative 

korrelationsmatricer, som kombineret med kausalitetsdiagrammer udgør de nødvendige 

redskaber for at opstille og beskrive de mulige scenarier. Efter scenarieopbygningen skal den 

enkelte virksomhed beslutte, hvordan de vil agere i en given situation, det vil sige evaluere 

planberedskabet samt sikre at kriseplaner er udarbejdet. 

Denne proces kan virksomheden gennemgå én gang om året, ideelt set i forbindelse med 

budgetprocessen og forretningsplanlægningen for det kommende år, hvilket kan supplere til 

budgetprocessen og hjælpe med at teste realiseringsmulighederne. 

Efter den strategiske styringsmodel var beskrevet, diskuteret og gjort operationel, fandt jeg 

det relevant og meget aktuelt at implementere den på en case virksomhed. Valget faldt på 

Atradius. Og selvom ”prøvekørslen” af værktøjet kun er baseret på offentligt tilgængeligt 
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materiale, hvilket begrænser billedet af en reel implementering, så giver det stadig et 

fornuftigt billede af, hvordan en virksomhed kan anvende styringsmodellen i praksis. 

Afslutningsvis vurderer jeg, at mit speciale har været med til at løfte mit blik fra den ellers 

meget kvantitative og målbare procestankegang, som er blevet mig indoktrineret størstedelen 

af min tid på CBS og over imod en mere kvalitativ og proaktiv holdning til fremtiden. 

Derudover håber jeg, at mit speciale kan hjælpe virksomheder til at forberede sig bedre på 

uforudsete, fremtidige scenarier og herefter agere proaktivt. I så fald vil mit personlige mål 

med specialet være nået, samtidig med at målet på en lærerig og udbytterig rejse gennem CBS 

jungle er nået. 
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7 Appendiks 

7.1 Detaljeret dispositionsdiagram 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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7.2 Samlet model i 2D diagram 

 

Kilde: Egen tilvirkning med brug af Porters to modeller 
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7.3 Befolkningspyramider 

Nedenfor ses befolkningspyramider for henholdsvis Tyskland og Sverige opstillet på samme 

måde som for Danmark i afsnit 2.2.3.3 Uddannelse. 

Sverige har lidt af samme mønster som Danmark, dog ikke helt så udpræget. Der er således en 

relativt større del af befolkningen, der er 30-65 år end 0-30 år. Der er således gennemsnitlig 

112.274 pr. årgang under 30 år og 122.611 pr. årgang over 30 år, altså en forskel på 9,2 %. 

Figur XV. Befolkningspyramide for Sverige 

 

Kilde: Sverige Statistik 2009 

  

80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000

0 år

10 år

20 år

30 år

40 år

50 år

60 år

70 år

80 år

90 år

100+ år

Mænd Kvinder Avg. < 30 år Avg. 30-65 år Avg.



Christian Winther Poulsen  Strategisk Styring 

  – Styret af strategisk konkurrenceevne 
86 af 90 

Tyskland er derimod langt værre end Danmark, hvilket fremgår tydeligt af formen på 

befolkningspyramiden nedenfor. Der er gennemsnitlig 844.839 pr. årgang 0-30 år og hele 

1.131.057 pr. årgang 30-65 år, en forskel på hele 33,9 %. Her må siges at være overhængende 

risiko for, at den fremtidige arbejdsstyrke vil få seriøse udfordringer, hvilket vil resultere i at 

medarbejderne bliver et helt afgørende konkurrenceparameter. 

Figur XVI. Befolkningspyramide for Tyskland 

 

Kilde: Tyskland Statistik december 2009 
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7.4 The Netherlands and the Nordic countries –Result summary 

Nedenfor findes resultat opstillinger for 2007-2009 

Kilde: Klippet ind fra årsrapporten for 2008. 

 

 

Kilde: Klippet ind fra årsrapporten for 2009. 
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7.5 Samlet kausalitetsdiagram 

Nedenstående figur viser hvordan tre af de feedbackloops, der er medvirkende til at bestemme 

boligpriserne i København, hænger sammen i et samlet kausalitetsdiagram. 

 

Kilde: Klippet ind fra Knud Erik Wichmann, Johan Kjeldgaard-Petersen og Martin Mckinnon Edwards, 
Modeller af boligmarkedet – hvorfor virker system dynamics? 
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7.6 Mailkorrespondance 
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7.7 Arbejdsmarkeds statistik 

Figur XVII. Indekseret udvikling i antallet af ansatte 

 

Kilde: Danmark Statistik 
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