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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine the current position of Alm. Brand in the Danish private 

insurance market, in relation to its closest competitors and the general market conditions.  

 

The paper has been done through a framework of strategic management, from the book Exploring 

Strategy by Johnson et. al. All the used models and concepts, has been used due to analysis purposes. 

In the following paper, we start by analyzing the company’s internal as well as the external conditions. 

Furthermore, the paper examines potential future strategic initiatives with the purpose of growth 

within economics and market shares.  

 

With the internal analysis of Alm. Brand we determine how the company has chosen to position itself, 

trough the value-generating activities compared to the target group, and the critical factor of success. 

We combinate this with financial analysis, to decide which strength and weaknesses the company 

have. 

 

Through external analysis of Alm. Brand, we determine that the external factors serve the conditions 

for the market of private insurance in Denmark. Here the discusses with the PESTEL-analysis and 

the Porters five forces, that determine how the external conditions for the danish private insurance 

marked are. Furthermore, we stack up some critical factors of success, so that we have a guideline 

for success on the market. The complimenting of both external and internal analysis makes the base 

of the 

 

The results of the previous analysis are applied to Alm. Brand. For the further outcome, we will 

firstly use, Porters generic strategies and the 4 P’s to the competition strategi. And for the growth 

strategy, we will use Ansoff’s growth matrix. Together will these strategies make the fundament of 

the competitive strategy that should better Alm. Brand in their current position. The strategies that 

will help Alm. Brand reach their goals due to this thesis, will be differentiation accompanied 

intensification by market penetration.  
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1. Indledning  
Uanset hvor man befinder sig på livets vej, byder hverdagen på en risiko for, at du ved et uheld kan 

miste dine ting, eller endnu være du selv, eller andre kan komme til skade. Derfor danner forsikringer 

et godt fundament for tryghed, hvis man skulle stå i en af ovenstående situationer. Dette er 

grundtanken bag forsikringer og har været med til at præge forsikringer og forsikringsbranchen til 

hvor den er i dag. Forsikringer har eksisteret i mange århundrede, men moderne forsikringer som man 

kender i dag, skal vi helt tilbage til midt 1600-tallet, hvor den Store brand1 hærgede i London og hvor 

omkring 30.000 hjem blev ødelagt. Derfra startede en mand ved navn Nicholas Barbon det første 

forsikringsselskab.  

 

Forsikringsbranchen i Danmark står til dagligt overfor forandring, fordi kundernes dagligdag er 

blevet mere uforudsigelig grundet teknologiske og samfundsmæssige forandringer. Derfor vil det 

være afgørende for hvordan et forsikringsselskab klarer sig, fordi forsikringsselskaberne skal være 

klar på omstilling efter kundernes behov. Dette gælder i lige så høj grad “her-og-nu”- løsningerne, 

lige såvel som det gælder om at tænke i NextWave-udfordringer og sørge for at spå ind i fremtidens 

udfordringer for forsikringskunder, så de er i stand til at levere løsninger til der kan dukke op i 

fremtiden. Et klasseeksempel på ovenstående er pandemien hvor flere forsikringsselskaber har været 

måtte nødt til at skabe enten nye forsikringsprodukter, eller at ændre i sine betingelser for at 

imødekomme nogle af de udfordringer deres kunder står overfor.  

 

Hvad gælder case-virksomheden heri, er at Alm. Brand satte deres fokus på kunden, som et led i deres 

strategi fra 2018 og frem. Strategien Kundens Alm. Brand er set i forhold til verdenssituationen og 

holdt op mod den teknologiske udvikling et fornuftigt udgangspunkt, fordi fokus og centrum er 

kunden, og det netop er kundens udfordring der tages højde for, og ikke kassetænkningen man har 

været vant til i årene op til.  

 

 

Alm. Brand står fremadrettet for en forandringskultur hvor omstillingsparathed kommer til at være et 

af nøgleordene. Nærværende hovedopgave omhandler således en strategisk analyse af Alm. Brand, 

med en klarlæggelse af selskabets position på markedet. Som et yderligere supplement til denne 

analyse vil der foretages en regnskabsanalyse af selskabet, denne skal klarlægge selvskabets 

 
1 http://wsrinsurance.com/how-insurance-began-3000-years-of-history/  

http://wsrinsurance.com/how-insurance-began-3000-years-of-history/
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finansielle position på markedet. Derfor er det endelige formål at med dette projekt at udarbejde 

løsningsforslag for Alm. Brand, således der kan tages stilling til løsningsforslag med udgangspunkt i 

ovenstående.  

 

1.1 Problemstilling 

 

Eftersom at selskabet jf. sit seneste regnskabsår ikke udlevede sit fulde potentiale i 2019, har 

virksomheden et ønske om at vokse sig større og tage flere markedsandele fra sine konkurrenter. 

Derfor indgik Alm. Brand i 2020 en lang række strategiske samarbejde med samarbejdspartnere i 

form af Semler Group2, samt fusionering med Sydbank i forhold til bankdelen3, sidstnævnte skete for 

at fokusere på egne kerneområder som forsikring og pension. Samtidig er denne fusionering også et 

incitament for at indhente nogle af Sydbanks eksisterende kunder der har forsikring i andre 

forsikringsselskaber.  

 

Men 2019 blev også et år, hvor vi i Alm. Brand måtte erkende, at det fulde potentiale af strategien 

kun kan høstes, hvis vi lykkes med en endnu skarpere eksekvering af de initiativer og indsatsområder, 

som strategien indeholder - årsrapport 2019 side 9.  

 

Derfor vil nærværende opgave tage afsæt i Alm. Brands nuværende situation, med afsæt i analyser 

der foretages ud fra ovenstående, vil der udarbejdes strategiske handlingsforslag til hvilken 

forretningsstrategi Alm. Brand bør anvende på markedet for private forsikringer, samt se på 

selskabets fremtidige positionering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/Alm_Brand/article12333233.ece 
3 https://www.almbrand.dk/nyhedsbrev/alm.-brand-bank-og-sydbank/  

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/Alm_Brand/article12333233.ece
https://www.almbrand.dk/nyhedsbrev/alm.-brand-bank-og-sydbank/
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1.2.1 Problemformulering 

 

Der vil herunder redegøres for problemformulering, med fire underpunkter for hvordan denne vil 

gribes an. Udvikling af forretningsstrategi for alm. Brand, på privatmarkedet i Danmark for 

forsikringer, har nedenstående fire underpunkter.  

 

1. Hvad karakteriserer privatkundemarkedet for forsikringer i Danmark? 

2. Hvad karakteriserer Alm. Brand? 

3. Hvordan skal Alm. Brand konkurrerer på privatkundemarkedet for forsikringer. 

4. Hvordan skal Alm. Brands vækste på forsikringer for privatkundemarkedet.  

 

Ovenstående danner rammerne for opgavens omfang, og vil derfor være grundlaget for den røde tråd 

i opgaven. De fire punkters opstilling er harmonerende taksonomisk for hvordan en opgave af denne 

type bør være.  

 

For at kunne udvikle en konkurrencestrategi og en vækststrategi skal man først undersøge og 

analysere virksomhedens interne-, såvel som eksterne forhold. Derfor starter opgaven med to 

analyseafsnit, hvor man med udgangspunkt for ovenstående første og andet 

problemformuleringsspørgsmål, baggrund af disse vil se videre ind i en konkurrence-, og 

vækststrategi som samlet set skal føre til min forretningsstrategi. 

 

1.3 Afgrænsninger 

 
Alm. Brand havde frem til 2021 tre forretningsområder, Forsikring, liv og pension og bank. 

Sidstnævnte har de nu outsourcet til Sydbank. Derfor har Alm. Brand nu kun to fokusområder. Den 

ene er forsikring og den er anden liv og pension.  

 

I denne opgave vil der udelukkende være fokus på forsikring-området. Derfor afgrænses liv og 

pensionsområdet være afgrænset i denne opgave. I forhold til forsikringer, tages der kun forhold for 

Alm. Brands forsikringer på det private forsikringsmarked i Danmark. Derfor er erhvervs- og 

landbrugsforsikringer også frasorteret i denne opgave. De produktgrupper der vil tages udgangspunkt 

i, er følgende; ansvars-, indbos-, hus-, ulykkes-, rejse-, hunde- og motorforsikringer.  
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Af hensyn til læseren vil opgaven yderligere afgrænses i perioden 2016-2020, da flere år vil gøre det 

for omfattende for læseren, af samme årsag fratrækkes kvartalsregnskab.  

 

1.3.1 Covid-19 påvirkning 

 

Covid-19 har som på alt andet, også haft en indflydelse på netop dette marked. I starten af 2020, var 

der ikke nogen forsikringsselskaber der havde hverken rejserestrektioner eller andre begrænsninger 

for Covid-19. Men hen mod begyndelsen af april 2020, så man de første juridiske restrektioner imod 

at rejse til lande der ikke havde styr på Covid-19 situationen, fra forsikringsselskaberne. Her var de 

første undtagelse at man ikke ville dække rejsendes udgifter4 i forbindelse med sygdom grundet 

Covid-19, og at man ikke ville dække for hjemtransport fra et land, som udenrigsministeriet havde 

markeret som “rødzone”. I hele forårs- og sommerperioden (april - august, 2020), holdt Danmarks 

førende forsikringsudbyder Tryg-forsikring op med at sælge afbestillingsdækning til nye kunder, og 

lavede endda en ny rejseforsikring til deres nye kunder. “Vi fulgte dengang situationen meget tæt, og 

følte os nødsaget til at tage verdensforholdene i betragtning, og derfor måtte vi komme med nye tiltag 

som passede til vores kunder” - Nikolaj Nederby kundefrontschef Tryg forsikring. Derfra 

formindskede forsikringsselskaberne deres økonomiske tab.  

 

Hvad angår forsikringsbranchen i sin helhed, vil man kunne se at der generelt set har været anmeldt 

færre skader i 20205 sammenlignet med de øvrige år. Antallet af indbrud f.eks. var på sit laveste siden 

Danmarks statistik begyndte at føre statistik6 over indbrud. Dette kan skyldes at danskerne i højere 

grad har været hjemme og arbejdet hjemmefra, og dermed ikke har givet indbrudstyvene samme 

muligheder for at begå indbrud som de tidligere år. Ej heller har der været lige så meget udbetaling 

til motorkøretøjskunder7 som årene forinden, dette kan igen skyldes at der ikke har været lige så 

mange køretøjer på vejene og der ikke har været lige så meget trafik, hvilket har medført den gode 

tendens. Dog forholder nogle forsikringer sig på et nogenlunde niveau, som f.eks. skader på hus og 

sommerhus hvor det har vist sig at være tilnærmelsesvis samme grad, dog har der været 25% flere 

anmeldte stormskader8 end 2019. 

 
4 https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/ikke-alle-rejseforsikringer-daekker-under  
5 Se bilag 5 for anmeldte indbrud i 2020 
6 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32020  
7 https://www.forsikringogpension.dk/statistik/motorforsikring-antal-skader-og-erstatninger/  
8 https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vejret-i-2020-gav-mange-regn--og-

stormskader?publisherId=13559199&releaseId=13607245  

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/privatoekonomi-og-aftaler/ikke-alle-rejseforsikringer-daekker-under
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32020
https://www.forsikringogpension.dk/statistik/motorforsikring-antal-skader-og-erstatninger/
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vejret-i-2020-gav-mange-regn--og-stormskader?publisherId=13559199&releaseId=13607245
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vejret-i-2020-gav-mange-regn--og-stormskader?publisherId=13559199&releaseId=13607245
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2. Metode  
 

Nedenstående afsnit redegøres for opgavens metodiske overvejelser, da det er yderst vigtigt for 

opgavens validitet, at opgaven metodiske overvejelser og arbejdsgang er klar og forståelig for 

læseren. Formålet med dette er at give læseren en forståelse for det grundlæggende virkelighedssyn i 

projektet, som vil have betydning for kommende analyser og konklusioner. Dette er et kvalitativt 

casestudie, med kvantitative aspekter med afsæt i casestudiet for Alm. Brand. 

2.1 Rationalitet 

Den metodiske måde at gribe denne opgave an på, er ved hjælp af delvist positivistisk tilgang, dvs. 

at denne opgave er en forholdsvis rationel opgave, og dermed påtager jeg en ekspertrolle i denne 

case-opgave. Ekspertrollen kommer af at jeg har min viden og betragter virksomheden deraf. Denne 

måde at betragte på giver anledning til den deduktive forskningsstrategi9. På baggrund af eksisterende 

teori, opstilles hypoteser. Efterfølgende indsamler man observationer og tester sine hypoteser på dette 

datamateriale. Derfra af- eller bekræfter man sine hypoteser og reviderer teoriens gyldighed. 

(Andersen, 2013). 

2.2 Undersøgelsesdesign 

I dette studie vil jeg studere et fænomen i dets levende kontekst, det vil sige Alm. Brand i sine 

nuværende omgivelser, derfor kan variable påvirkninger ikke kontrolleres eller begrænses. Derfor 

anvendes casestudie-teknikken i dette studie. I casestudiet vil der blive udarbejdet analytiske 

generaliseringer, men ikke statistiske generaliseringer, fordi der kun er en case-virksomhed i sine 

omgivelser. Derfor vil der blot udarbejdes konkrete hypoteser og løsninger, som vedrører casestudiet 

(Andersen, 2013). 

 

2.3 Datatyper 

 

I casestudiet vil der blive benyttet sekundære kvantitative og kvalitative data. De kvalitative data vil 

fremkomme af en semistruktureret interview, mens de kvantitative data hovedsageligt vil komme fra 

sekundære litteratur. Derudover vil en del af min kvantitattive analyse bestå i et spørgeskema 

(Andersen, 2013).  

 
9 Se bilag 1.  
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2.3.1 Validitet / Realibility 

 

I dette aspekt vil man på den ene side undersøge i hvor høj grad teorien og de begrebsapparater kan 

bakkes op af den empiriske virkelighed, dette begreb kendes som definitionsvaliditet, dermed 

undersøger man hvor gyldige de teoretiske begreber af i samspil med casestudiets variabler. På den 

anden side, kendes reliabiliteten som de benyttede datas troværdighed (Andersen, 2013).  

 

 

2.4 Modelvalg 

 
Udgangspunktet i dette casestudie er at rationalisere, hvordan Alm. Brand skal klare sig fremadrettet. 

Til at besvare dette er der stillet en problemstilling og underliggende problemformuleringer, således 

at dette danner rammen for selve studiet. Med udgangspunkt i bogen Exploring Strategy af Johnson 

et. al., og dens faglitterære modeller vil jeg herunder redegøre for hvilke modeller og begreber jeg 

bruger i løbet af denne opgave. Til at udarbejde den interne og eksterne analyse vil jeg anvende 

modellen på næste side10. Denne model er taget fra Exploring strategi, dog er modellen tilrettet til 

casen og tilhørende virksomhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Figur om grafisk illustration til brug for analyse af den strategiske position ud fra forskellige lag (Johnson et. al., 

2017) 
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Det første problemformuleringsspørgsmål “Hvad karakteriserer privatkundemarkedet for 

forsikringer i Danmark” vil jeg på et makroøkonomisk niveau anvende PESTEL-analysen, til at 

forklare hvordan omverdens-forholdene ser ud. Derfra vil jeg bevæge mig ned på industriniveau, og 

undersøge hvordan markedet for forsikringer ser ud i dag, det vil jeg gøre med porters five-forces. 

Mens at jeg på et micro-niveau vil anvende KSF’ere. 

 

For at besvare casestudiets andet spørgsmål “Hvad karakteriserer Alm. Brand” vil jeg tage 

udgangspunkt i en værdikædeanalyse, for at finde ud af, hvor Alm. Brand skaber værdi for sine 

kunder, disse ressourcer og kompetencer kommer i lige så høj grad til udtryk i både VRIO og 

regnskabsanalyse der ses foretaget også.  

 

For at besvare casestudiets tredje problemformulering “Hvordan skal Alm. brand konkurrerer på 

privatkundemarkedet for forsikringer” anvendes Porters generiske konkurrencestrategier, som 

sammenholdes med tidligere analyser foretaget i casestudiet. Porters generiske konkurrencestrategi 

er valgt, da denne er konkurrencedygtig og strategiorienteret. Derudover kigges der på de 4/7 P’er. 

Efter præsentationen af den nye konkurrencestrategi, vil jeg se på hvordan værdikæden re-arrangeres 

efter kompetencer og ressourcer.  

 

Som den fjerde og sidste problemformulering i dette casestudie “Hvordan skal Alm. Brands vækst på 

forsikringer for privatkundemarkedet”. For dette spørgsmål har jeg vurderet at jeg vil tage 

udgangspunkt i Ansoffs vækstmatrice. Dette skal nemlig være med til at klarlægge i hvilket område 

Alm. Brand skal dygtiggøre sig og øge væksten. 
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3. Branchebeskrivelse 

Det danske forsikringsmarked for private er som mange andre markeder i Danmark, i stor 

konkurrence med andre udbydere der prøver at vinde sig kunder. Der er i dag på det danske 

forsikringsmarked 38 forskellige forsikringsudbydere som kæmper om netop disse kunder. Hele det 

private forsikringsmarked er estimeret til at være omkring 60 mia. kr. værd11, og overordnet set for 

det danske forsikringsmarked, er markedet steget med 2.5% det sidste år. Selve forsikringsbranchen 

er i dag bygget op som et differentieret oligopol, dvs. at der er nogle få store virksomheder, herunder 

Tryg (18% markedsandele), TopDanmark (16% markedsandele), Codan (10% markedsandele) og 

Alm. Brand. (9% markedsandele). Herfra er der en lang række mellemstore og mindre selskaber som 

Gjensidige, IF, GF osv.  

 

Fælles for hele branchen er at der i de senere år er sket en masse på forsikringsbranchen, og at kunder 

i forsikringsbranchen har en tendens til at være mindre konservative for hvem de har som 

forsikringsudbyder og dermed er kunderne i lavere grad loyale mod sine udbydere12. For den enkelte 

forbruger er forsikring dog et homogent produkt, som kunden har svært ved at skille ud fra de øvrige 

forsikringsselskaber. Derfor betyder det ii højere og højere grad mere for kunderne hvad de hører om 

forsikringsselskaberne i diverse aviser og hvad de læser på trustpilot og andre 

kundetilfredshedsundersøgelser. På Finansbladets egen undersøgelse13 kan man se at specielt de 

mindre forsikringsselskaber er dem der har den højeste kundescore for privatkundemarkedet. Her er 

det bemærkelsesværdigt at se, at kunder hos specielt de fire største selskaber, er dem der er mindst 

tilfredse med deres forsikringsløsninger.  

 

Forsikringsbranchen står i fremtiden overfor en udvikling og omvæltning ift. hvordan man hidtil har 

kendt forsikringer og dennes marked.  En del af de udfordringer som markedet i fremtiden kommer 

til at stå overfor, er bl.a. udfordringer med at etablere IT-infrastruktur14 som er gode nok til at 

imødekomme markedstendenserne på længere sigt. På kortere sigt, skal forsikringsvirksomhederne 

sørger for at skille sig nok ud til at kunderne vil danne en præference netop den enkelte udbyder nu 

der er så hård konkurrence.   

 
11 https://www.forsikringogpension.dk/statistik/markedsandele-for-skadeforsikring-i-alt/  
12 https://finans.dk/erhverv/ECE10020825/danskerne-skifter-forsikringsselskab-som-aldrig-foer/?ctxref=ext  
13 https://finans.dk/erhverv/ECE10020825/danskerne-skifter-forsikringsselskab-som-aldrig-foer/?ctxref=ext  
14 https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/how-insurance-changes-can-tackle-some-of-the-worlds-biggest-

challenges  

https://www.forsikringogpension.dk/statistik/markedsandele-for-skadeforsikring-i-alt/
https://finans.dk/erhverv/ECE10020825/danskerne-skifter-forsikringsselskab-som-aldrig-foer/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE10020825/danskerne-skifter-forsikringsselskab-som-aldrig-foer/?ctxref=ext
https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/how-insurance-changes-can-tackle-some-of-the-worlds-biggest-challenges
https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/how-insurance-changes-can-tackle-some-of-the-worlds-biggest-challenges
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4. Virksomhedsbeskrivelse 

Hvad gælder dettecasestudies virksomhed, er at virksomheden er et af de største fire største 

forsikringsudbydere i Danmark for privatkundesegmentet. Alm. Brand15 er en virksomhed med 

omkring 2.000 medarbejdere. Selskabets hovedaktionær er Alm. Brand af 1792 FMBA, som ejer 

knap 60% af aktierne. Alm. Brand havde indtil 2020 tre kerneområder herunder Forsikring, Liv & 

Pension og Bank. På forsikringsdelen havde virksomheden en indtægt på 5,365 mia. kr. i 2019. 1,85 

mia. kr. fra pension, 825 mio. kr. fra bank og øvrige 406 mio. kr. fra investeringer.  

 

4.1 Mission vision og værdier 

Fælles for alle virksomheder i branchen er at alle forsikringsselskaber har hver deres mission vision 

og værdisæt helt klart. Da ovenstående er med til at forklare hvordan forsikringsselskabet ønsker at 

blive set i kundernes øjne. For Alm. Brand. Kan man jf. deres årsrapport anno 2019, se at 

virksomhedens strategi er at være kundens Alm. Brand, dette vil de opfylde med deres mission, vision 

og værdier. Alm. Brands Mission er “Vi gør det ordentligt” - Ordentlighed er kernen i Alm. Brand. 

Vi opfører os ordentligt og behandler kunderne og hinanden ordentligt. Deres vision er “Vi er 

engageret” - I Alm. Brand gør vi os umage. Vi er engagerede i kundernes hverdag og har fokus på 

deres behov. Og deres værdier er “Vi gør det enkelt” - Vi er pragmatiske og ser tingene fra kundens 

side. Vi sikrer enkelhed og hurtighed ved at være lette at komme i kontakt med og ved at tilbyde gode 

selvbetjeningsløsninger.  

 

4.2 Strategi 

 

Med strategien kundens Alm. Brand, kommer almindelig ud til deres kunder og ønsker at engagere 

sig sine kunders forsikringsmæssige bedrifter. Strategien kundens Alm. Brand har opnået et 

tilfredsstillende resultat i 2019. Denne strategi er en strategi der i 2016 blev udviklet, og dermed har 

selskabet taget flere rigtige skridt i retningen mod forretningsstrategien for selskabet. Virksomhedens 

kernekompetencer findes indenfor Liv & Pension og Forsikring, da de har valgt at efterlade bankdelen 

til Sydbank. Alm. Brand leverer i dag derfor kun serviceydelser til kunderne inden for Liv & Pension 

og Forsikring. For forsikringsdelen har Alm. Brand en portefølje til både erhverv og private 

forsikringer.  

    

 
15 https://www.almbrand.dk/fmba/om-foreningen/  

https://www.almbrand.dk/fmba/om-foreningen/
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EKSTERN ANALYSE 

5. PESTEL 
 

En PESTEL analyse giver igennem de seks omverdens-forhold, en forståelse for om disse forhold 

danner grundlag for muligheder eller trusler i omverdenen (Johnson et. al. 2017). For at skabe en 

forståelse for hvordan virksomhedsomgivelser påvirker en virksomhed, om end det er faktorer der 

skaber muligheder eller trusler for virksomheden, afgøres af hvordan virksomheden forholder sig 

overfor de eksterne faktorer. (Johnson et. al., 2017) 

 

 

5.1 Politiske og Lovmæssige forhold 

 

I de senere år har der været en række tiltag på de politiske- og de lovgivningsmæssige omverdens-

forhold som har været med til at præge hvordan branchen skal se ud i fremtiden. Den enkelte kunde, 

har ikke altid ligeligt forstand om hvilke forsikringer der er lovpligtige og hvilke der er selektive 

forsikringer. De lovpligtige forsikringer16 der i Danmark findes, er følgende: hundeansvarsforsikring, 

ansvarsforsikring for motorkøretøjer og brandforsikring på huse. Brandforsikringen er faktisk ikke 

lovpligtig ved lov, men mere et krav når man køber et hus i fra bankens side. Det der ses nærmere i 

heri, er for motorkøretøjer, da der i 2019 blev indført en regel om at motorkøretøjer skal være 

ansvarsforsikret, hvis ikke er det, koster det ejeren af køretøjet en dagsbøde17 på 250kr. pr. dag. Denne 

lov trådte i kraft 1. januar 2019, og har medført at kunder i højere grad får indregistreret deres biler 

hurtigere i forsikringsselskaber, og dermed formindskes skadesudgifterne for brugeren, hvis brugeren 

kører galt i køretøjet.  

 

Den anden lovmæssige ændring der er sket på forsikringsmarkedet, er IDD-direktivet (Insurance 

Distribution Directive18), der trådte i kraft d. 1. oktober 2018. Dette direktiv skal gøre det nemmere 

for selvstændige at formidle forsikring og distribuere forsikringer selvstændigt. IDD er et europæisk 

direktiv, som skærper kravene til forsikringsformidling. Direktivet stiller krav til alle, der formidler 

forsikringsprodukter. IDD-direktivet har 11 bilag, der tilsammen danner rammerne for 

forsikringsprodukterne på markedet. Formålet med IDD-direktivet er beskytte forbrugerne og private 

investorer og samtidig ensarte konkurrencevilkårene. Denne uddannelse skal bestås hos 

 
16 https://www.informeo.dk/billig-forsikring/lovpligtige/  
17 https://www.dfim.dk/dagsgebyr/  
18 https://www.finansudd.dk/test-certificering/idd-og-forsikringer/  

https://www.informeo.dk/billig-forsikring/lovpligtige/
https://www.dfim.dk/dagsgebyr/
https://www.finansudd.dk/test-certificering/idd-og-forsikringer/
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finanstilsynet. Denne uddannelse danner grundlaget for at man i stedet for at tage en flere års lang 

uddannelse hos FOAK (Forsikringsakademiet), for at kunne betjene kunder privat eller 

erhvervsmæssigt. Således er dette en “shortcut” til den traditionelle måde at formidle forsikringer på 

og en erstatning til forsikringsakademiet. Denne uddannelse er også væsentligt billigere end den 

traditionelle uddannelse, den traditionelle uddannelse for privatforsikringer koster omkring 95.000 

kr19. mens denne uddannelse kun koster 5.000 kr. Afslutningsvis skal det siges at FOAK-uddannelsen 

koster mere, fordi man undervises på den traditionelle måde, mens man med en IDD-aftale 

gennemgår det hele på nettet og selvuddanner sig. Derfor gør ovennævnte forhold det nemmere for 

forsikringsselskaber at finde samarbejdspartnere til distribution af forsikringer. 

 

 

5.2 Økonomiske forhold 

 

Siden finanskrisens indtræden har dansk økonomi haft en positiv udvikling, og dermed har det været 

et godt udgangspunkt for de fleste brancher i Danmark. Heri har forsikringsbranchen ej heller været 

en undtagelse. Dog har Covid-19 situationen ændret denne kurve, således at der er kommet et 

bemærkelsesværdigt hak i udviklingen af dansk økonomi20.  

 

Se figuren herunder.  

 

 

 
19 https://www.forsikringsakademiet.dk/modul/358-skadeforsikring-privatkunden-salg-og-kundebetjening  
20 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-

nationalregnskab-hele-oekonomien Figur kommer fra DST 

https://www.forsikringsakademiet.dk/modul/358-skadeforsikring-privatkunden-salg-og-kundebetjening
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-nationalregnskab-hele-oekonomien
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/nationalregnskab-og-offentlige-finanser/aarligt-nationalregnskab/aarligt-nationalregnskab-hele-oekonomien
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Hele Covid-19 situationen har flere omgange fra 2020 til skrivende stund medført at der har været 

nedlukninger21 af diverse erhverv, hvilket har medført at en masse forretninger, dennes ejere og 

medarbejdere har været omfattet af covid-19 nedlukningerne22. Når privatøkonomien rammes af en 

krise, vil man i denne tid jf. en analyse foretaget af Yougov23, blive mere sparsomlige, og dermed 

begynder danskerne at fokusere på at spare en del af deres økonomier op.  

 

Det er ikke kun opsparingslysten der bliver større under krisetider. Under Covid-19 krisen har det 

vist sig, at flere og flere danskere vælger at søge andre veje når det gælder om at sikre sin økonomi. 

Covid-19 krisen har medført at en masse kunder er begyndt at se ind i lønsikringspakker24 i diverse 

forsikringsselskaber og a-kasser, denne løsning sikrer at hvis danskerne bliver ledige, kan de få sikret 

en stor del af deres løn, da dagpengesatsen ikke er høj nok.   

 

Det er dog ikke kun lønsikringspakker der kommer til brug. Generelt set har kunderne en mindre 

risikovillighed og en mindre villighed til selv at hæfte for evt. skader og ulykker der skulle indtræde. 

Og omvendt så er danskerne højere grad villige til at anmelde en skade, for ikke selv at skulle hæfte 

for hele skadesudgiften. Det vil sige at forsikringsselskaberne kan se frem til hyppigere 

skadesanmeldelser, end ellers grundet lavkonjunktur. (Bond og Crocker, 1997). 

 

Gældende for dansk økonomi under denne Covid-19 krise er, at krisen ikke vil tage lige så hårdt på 

danskerne som finanskrisen gjorde, og at økonomien inden for en overskuelig periode vil være tilbage 

på et niveau der svarer til hvor man var inden Corona-krisen. Derfor er risikoen i for en 

længerevarende krise altså mindre, og eksperter regner med at denne krise vil være ovre inden for de 

kommende år.  

 

“Corona har udløst en ekstraordinær situation, og derfor har ekstraordinære tiltag været 

nødvendige. Mange spørger sig selv, om vi har råd? Det har vi. Dansk økonomi er grundlæggende 

sund, og de økonomiske tiltag er med til at forhindre, at krisen bliver endnu dybere og dermed endnu 

dyrere. Selvom vi får underskud i 2020, så er det ikke større end det overskud, der var året før, og 

Danmarks økonomi er fortsat robust, ligesom den offentlige gæld er lav. Derfor har vi også de 

 
21 Se bilag 2, for mange erhverv har haft store fald i omsætningen 
22 https://sum.dk/nyheder/2020/december/covid-19-nedlukning-hen-over-jul-og-nytaar  
23 https://fida.dk/media/17427/yougov-unge-sparer-op.pdf  
24 https://www.berlingske.dk/oekonomi/privat-loenforsikring-udfordrer-det-offentlige-dagpengesystem  

https://sum.dk/nyheder/2020/december/covid-19-nedlukning-hen-over-jul-og-nytaar
https://fida.dk/media/17427/yougov-unge-sparer-op.pdf
https://www.berlingske.dk/oekonomi/privat-loenforsikring-udfordrer-det-offentlige-dagpengesystem
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nødvendige forudsætninger for at fortsætte de økonomiske krisetiltag, som har været med til at bringe 

os relativt godt igennem krisen25.” - Morten Bødskov, fungerende finansminister.  

 

Ovenstående beskriver også at der er styr på Corona-situationen, dvs. at selvom Danmark på kort sigt 

vil opleve en stilstående økonomi, så er der plads til håndtering af denne med det udgangspunkt i at 

dansk økonomi har haft det godt inden Coronakrisen. Dertil skal der tilføjes at man ifølge 

finansministeriets fakta-ark26 forventer at i 2022 vil BNP’en være bedre end både 2020 og 2021 og 

til og med også en bedre økonomi end før Coronakrisen. I de kommende 3-4 år vil man jf. 

finansministeriets fakta-ark, opleve en højkonjunktur, som skal være med til at sætte Danmark på et 

væksteventyr.  

 

“Allerede i 2022 ventes beskæftigelsen at overstige niveauet27 umiddelbart før krisen, og der er udsigt 

til stor strukturel beskæftigelsesfremgang frem mod 2025. Samlet set ventes den strukturelle 

beskæftigelse at kunne stige med mere end 10.000 personer hvert år i gennemsnit frem mod 2025.” - 

Finansministeriets hjemmeside. 

 

 

Der er dog forbundet en vis usikkerhed med denne udvikling, da vi på nuværende tidspunkt ikke kan 

fremskrive økonomien på samme måde som arket fra finansministeriet viser. Da man ikke kender 

udfaldet af denne krise til ende, vil vi på nuværende tidspunkt ikke kunne udelukke en ny virusvariant 

som vil sætte alt tilbage til start igen, eller en stærkere bølge som vil sætte sundhedssektoren massivt 

under pres. Dernæst skal det siges at dansk økonomi i meget høj grad afhænger af sine 

samhandelspartnere, derfor vil den danske økonomi i lige så høj grad afhængigt af denne faktor. Hvis 

man ser tabellen i bilaget28, kan man se nogle af Danmarks største samarbejdspartnere følger samme 

tendens og samme udvikling som Danmark selv. Derfor kan man med en vis rimelighed forvente at 

en forbedring af dansk økonomi også vil påvirke de øvrige lande og omvendt. 

 

 
25 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/oekonomisk-redegoerelse-dansk-oekonomi-er-godt-rustet-til-et-

usikkert-2021/  
26 https://fm.dk/media/18541/faktaark_prognosen-for-dansk-oekonomi_a.pdf  
27 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/danmarks-konvergensprogram-2021-udsigt-til-markant-genstart-af-

dansk-oekonomi-og-sunde-offentlige-finanser/  
28 Se bilag 3 for import eksport mellem Danmark, Sverige Tyskland og Italien 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/oekonomisk-redegoerelse-dansk-oekonomi-er-godt-rustet-til-et-usikkert-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/december/oekonomisk-redegoerelse-dansk-oekonomi-er-godt-rustet-til-et-usikkert-2021/
https://fm.dk/media/18541/faktaark_prognosen-for-dansk-oekonomi_a.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/danmarks-konvergensprogram-2021-udsigt-til-markant-genstart-af-dansk-oekonomi-og-sunde-offentlige-finanser/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/april/danmarks-konvergensprogram-2021-udsigt-til-markant-genstart-af-dansk-oekonomi-og-sunde-offentlige-finanser/
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Når økonomen går godt, vil man i forsikringssammenhæng opleve, at kunderne kan have en større 

tendens til at fravælge en række forsikringer, også hæve selvrisici, fordi man grundet sin økonomiske 

situation vil opleve mere luft i økonomien, og derved fjerne en masse småforsikringer og generelt 

lavere selvrisici (Bond og Crocker, 1997). Det er dog begrænset hvor meget bedre kunderne på det 

private marked vil opleve økonomien, og især frygten for at være i en ny krise vil medføre at man 

kan fastholde ekstra-forsikringer som lønsikring og generelt flere dækninger og lavere selvrisici 

overfor kunderne i en længere periode.   

 

 

5.3 Sociokulturelle forhold 

 

En vigtig del af fremtidens forsikringer der er værd at tage med, er at det er blevet nemmere at skifte 

forsikringsselskab29, det gælder alle segmenter af forsikringsmarkedet. Mobiliteten på markedet har 

gjort at kunderne kan skifte selskab på samme måde som man kender det med mobiltelefoni. Den 

teknologiske udvikling har medført at det er blevet nemmere at skifte. Der er dog en relativt uset 

tendens på forsikringsmarkedet, det ældre segment som jf. en artikel fra KU30 kæmper mod 

teknologien mange IT-relaterede løsninger kan blive for besværlige for ældre forsikringskunder. 

Enten fordi hørelsen eller synet begynder at svigte, eller fordi teknologien udvikler sig så hurtigt, 

at det bliver svært at følge med i udviklingen og betjene apparaterne.  Artiklen peger på at det 

ældre segment i højere grad sætter pris på at gøre tingene mere manuelt, og derfor vil det være 

en oplagt mulighed for forsikringsselskaberne at mere manuelle løsninger for de lidt ældre 

segmenter.  

 

Ser man dog på det store forsikringsmarked, har kunderne fået en ændring i deres adfærd, når det 

gælder forsikringer og på måden hvordan kunderne vil mødes fremadrettet. McKinsey31 peger en pil 

i retningen mod, at kunderne ønsker en mere personlig digital løsning. Artiklen tager udgangspunkt 

i Covid-19-tiden, og har derfor en tendens til at vise, en “hårdere” skilling mellem fysisk-, online- og 

telemarketingkommunikation. Figuren herunder viser måden, hvordan kundernes adfærd har ændret 

sig når det gælder kommunikation mellem kunde og forsikringsselskab, før og efter Covid-19.  

 
29 https://www.forsikringogpension.dk/nyheder/der-mangler-bestemt-ikke-konkurrence-i-forsikring/ 
30 https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2017/08/vi-kaemper-med-medieteknologien-naar-vi-bliver-gamle/  
31 https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-blog/the-future-of-insurance-agent-

customer-interaction#  

https://www.forsikringogpension.dk/nyheder/der-mangler-bestemt-ikke-konkurrence-i-forsikring/
https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2017/08/vi-kaemper-med-medieteknologien-naar-vi-bliver-gamle/
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-blog/the-future-of-insurance-agent-customer-interaction
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-blog/the-future-of-insurance-agent-customer-interaction
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Den helt gennemgående sammenhæng i figuren herunder, den viser at video-online-, telefonisk- og 

e-mailkommunikation har vist sig at have samme tendens at de under Covid-19 perioden, her ses en 

vækst i kommunikationen på disse platforme på mellem 56-69%. Samtidig falder brugen af fysiske 

møder og hjemmeside-apps med hhv. 42 og 43%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I et interview med kundecenter direktøren for Alm. Brand. Forklarer han også samme trend der ses i 

McKinseys artikel, at forsikringskunder vil have en mere personlig og digital løsning.  

 

“Rigtig mange af vores møder er i dag assurandørpræget i dag, der er vi jo lige så stille ved at lave 

et skift, til at det bliver, mere online, video og telefonmøder. Både for at møde kunden, hvor kunden 

har lyst - “jeg har aldrig haft en assurandør forbi, og det er trods alt lykkedes mig at være 

forsikringskunde.” Så vi tager det skift og så har vores indgående kundecenter, som i samspil med 

online, kommer til at rykke på måden vi driver forsikringer i fremtiden. Personligt, hvis jeg var på 

udkig efter forsikringer, så ville jeg ikke til at begynde at springe ud i en onlineplatform, jeg ville nok 

se hvilke forsikringer der er, men så ville jeg ellers bede om at få et opkald eller et onlinemøde. - 

Jakob At gøre det på en traditionel hjemmeside er for komplekst, især hvis man har 4-5 

ulykkesforsikringer, hus, indbo hund og bil, også er det for tidskrævende” - Jakob Dreyer Stapput - 

Direktør for kundecenter Alm. Brand.  
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5.4 Teknologiske forhold 

 

Når der skal kigges på muligheder indenfor forsikring lige så vel som for mange andre brancher, 

gælder det om at kigge ind i teknologiske tendenser. Den ene måde at anskue forsikringsløsninger, er 

ved at kigge på hittende markedstrend og markedstendenser der ser ud til at ske inden for nærmere 

fremtid. Den anden måde at se ind i teknologiske forhold er at sikre sig på længere sigt, altså at kigge 

langt ind i markedstendenser og se hvilke udfordringer der kommer til at være på forsikringsmarkedet 

om 5-10 år.  

 

På den korte bane, er det ifølge en rapport udarbejdet af PWC32 (Price Water Coopers, red.) er der en 

række her og nu løsninger forsikringsselskaberne skal tage til sig. De mest indlysende tendens som 

forsikringsselskaberne skal tage til sig, er nye måder kunder tænker og arbejder på. Det gælder især 

de nye generationer som er vant til at omstillingsparathed og fleksibilitet i de steder de er kunder. 

Forsikringsbranchen er ingen undtagelse heri, her forventer især de nye generationer, at forsikringer 

ikke længere i samme grad skal kassetænkes. De nye generationer ønsker at købe forsikringer fra en 

udbyder der skal være med til at gøre kundernes liv lettere, så det formindsker de belastninger der 

forbindes med et moderne liv. De nye generationer stiller derfor i højere grad krav til 

forsikringsudbyderne i forhold til dækning og fokusere mindre på forsikringspræmien.  

 

“Indgåelse af partnerskaber med innovative virksomheder, vil hjælpe forsikringsselskaberne med at 

udnytte data til bedre at forstå deres kunder og nå ud til nye segmenter i samfundet, viser 

undersøgelsen. En væsentlig drivkraft bag en sådan succes vil ligge i at overgå til en mere 

forebyggende model, dvs. hjælpe kunderne med at undgå ulykker, samt tilbyde policer ’on demand’ 

på et ’pay-as-you-go’ grundlag,” - Robert Bo Jensen33 

 

“Vi kommer til at lave sådan nogle rimelig målrettet flows, når kunden er i en vis situation. Vi er 

også ved at indgå et partnerskab med nogen som kan trække data på livssituationsændringer. Således 

at vi kan kontakte kunden der, det kan både være en kombi af digitalt push så de bliver varmet op, 

også noget opringning. Bookning af videomøde er en anden mulighed.” - Jakob Dreyer Stattup. 

Direktør for kundecenter - Alm. Brand.  

 

 
32 https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2017/global-insurtech-report-2017.html  
33 https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2017/global-insurtech-report-2017.html  

https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2017/global-insurtech-report-2017.html
https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2017/global-insurtech-report-2017.html
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Det er dog ikke kun de yngre der har skiftende forventninger, det er i lige så høj grad de ældre. Ældre 

mennesker kræver også i stigende grad fleksibilitet til at imødekomme deres skiftende behov i livet, 

nogle går fra at være på arbejdsmarkedet til at blive pensionist, andre går fra at være pensionist til at 

være seniorpensionister. Derfor er det altafgørende at forsikringsselskaberne kan følge denne 

markedstrend og sørge for at etablere løsninger der tilgodeser forandringer i kundernes liv. 

Forsikringsselskaberne vil få mest muligt ud af at skabe nogle processer, automatisering eller at 

outsource denne opgave til nogle eksterne partnere der har ekspertise i netop løsninger som disse. Det 

er afgørende for forsikringsselskabernes fremtidige succes, at de skaber service der opfylder 

kundernes behov. Der er både et økonomisk aspekt i dette, fordi der ved automatisering kan spares 

en række omkostninger, men det skaber også god kundeservice at kunderne føler de bliver hørt, og 

at der bliver taget hånd om deres forsikringsløsninger.  

 

Den på den lange bane bliver forsikringsselskaberne nødt til at gentænke meget forsikring i 

forbindelse med innovative løsninger på markedet jf. en rapport fra EY34 (Ernst and Young). Bl.a. 

kommer der inden for de næste par år førerløse biler. “On-road”- test er allerede i gang i mange lande, 

og man vil inden for de næste par år se selvkørende køretøjer i et begrænset omfang, mens at 

fuldautomatiske selvkørende biler formegentligt bliver en realitet i 30’erne. Der vil dog være nogle 

udfordringer der skal tages højde for, når det gælder fuldautomatiske selvkørende køretøjer. Det mest 

essentielle spørgsmål som er stillet i mange tilfælde, er således “Vil fremtidens motorpolitikker 

forsikre ejerne af et autonomt køretøj, og vil de dække producentens ansvar?” Trods meget 

diskussion om emnet, er branchen ikke nået til enighed endnu. Men denne ændring i samfundet vil 

føre til bilforsikringer opfattes anerledes og at der er ny risici forbundet med disse biler. Men det er i 

og for sig ikke mere anerledes end da forsikringsselskaberne for nogle år tilbage udviklede 

forsikringspolitikker35 om delebiler, leasingbiler osv. Derfor bliver forsikringsselskaberne nødt til at 

være omstillingsparate overfor “next-wave”-fænomenet. 

 

De forsikringsselskaber der på både kort og langt sigt formår at skabe succes, er de selskaber der 

fokuserer på risikoreduktion, og optimering af kundernes risikoprofiler. Med andre ord er det de 

forsikringsselskaber der er mest omstillingsparate, og formår at forstå de risici kunderne og markedet 

står overfor både på kort, men også på længere sigt.  

 
34 https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/how-insurance-changes-can-tackle-some-of-the-worlds-biggest-

challenges  
35 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article12256038.ece  

https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/how-insurance-changes-can-tackle-some-of-the-worlds-biggest-challenges
https://www.ey.com/en_gl/innovation-in-insurance/how-insurance-changes-can-tackle-some-of-the-worlds-biggest-challenges
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article12256038.ece
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5.5 Miljømæssige forhold  

 

Klimaet har igennem mange år skabt vejrskader der enten har ødelagt hjem, løsøre eller køretøjer. 

Klimaforandringer er et stort problem for forsikringsbranchen, fordi det er gør det dynamisk at 

forholde sig til som forsikringsudbyder. Klimaet er generelt et stort problem for mennesket i dag, 

men i lige så høj grad for forsikringsvirksomhederne. Med klimaforandringer kommer der også andre 

risici, fordi der er en masse dynamik og usikkerheder, disse usikkerheder kommer i lige så høj grad 

til udtryk i prisen for kunderne.  

 

Vejrskader er en af de få skader hvor forsikringskunder36 nærmest ingen indvirkning kan have, fordi 

det er skader der skyldes grundet vejret. Alligevel er det de færreste kunder der ved præcis hvordan 

de er dækket, hvis skaden sker.  

 

Tabellen foroven viser antallet af anmeldte skader der er sket i perioden 2006-2019, denne tabel viser 

at der er en nogenlunde jævn skadesanmelde-rate på ca. 100.000 skader om året på hus, og omkring 

10.000 skader på indbo grundet vandskader. Til gengæld kan man se at der har været merkant færre 

anmeldte stormskader på hus og indboforsikring. En af årsager for hvorfor der er anmeldt færre 

stormskader end vandskader, kan være at man ved vandskader har et krav om at der mindst skal være 

en vindstyrke på 17.2 meter i sekundet, før det kan kategorises som en stormskade, derfor at antallet 

af stormskader er det færre. De skader der ikke kan kategoriseres for stormskader, de vil blive 

kategoriseret som vandskade typisk.  

 
36 https://www.forsikringogpension.dk/nyheder/hver-ottende-husejer-faar-alvorlige-skader-paa-huset/  

https://www.forsikringogpension.dk/nyheder/hver-ottende-husejer-faar-alvorlige-skader-paa-huset/
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Derfor kan det samlet siges at der uanset hvordan man vender og drejer spørgsmålet, så er vejrskader 

og klimaforandringer en stor trussel for forsikringsselskaberne. Da fordringer er forbundet med en 

masse usikkerhed og da usikkerheden kan ende med at koste forsikringsselskaber og kunder mange 

penge i det lange løb.  

 

5.6 Delkonklusion på PESTEL-analyse 

 

Forsikringsselskaberne står i dag overfor en lang række muligheder som trusler, med alle de nye tiltag 

der sker uagtet hvilket forhold vi har kigget ind i. Hvis man ser på de politiske forhold, er det især 

IDD-direktivet der er mulighedsskabende for forsikringsselskaber, fordi det netop er nemmere at 

skabe samarbejde med andre underleverandører der skal distribuere forsikringsløsningerne. Ser man 

videre på økonomiske forhold, vil man opleve at den danske økonomi er i opsving og at der allerede 

i 2022, vil være mere vækst end vi havde før Covid-19-krisen, dernæst skal der tilføjes at man frem 

mod 2025 forventer at have øgede beskæftigelsen med mere end 10.000 ansatte pr. år. Hvis fokus 

drejes mod sociokulturelle forhold, kan man se at forsikringskunder har det med at overforsikre sig i 

krise- og usikre tider, og at forsikringskunder har nemmere ved at skifte selskab, end man tidligere 

har været vant til qua samfundstendenser, mobiliteten på markedet og grundet den teknologiske 

udvikling. De teknologiske løsninger skal på længere sigt sikre selskaberne, bedre 

forsikringsløsninger for deres kunder. Men på kort sigt, kan det ses at tendens er den, at kunderne vil 

have en skræddersyet løsning som passer kundernes livssituation, frem for at kasseløsninger som 

markedet har været præget af indtil de senere år. Derfor er ovenstående vigtigt 

forsikringsselskabernes udvikling.  
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6. Porters five forces 

Omverdens-analysen for branchen blev vurderet i PESTEL-analysen, og for at undersøge 

konkurrencekræfterne i branchen anvendes Porters Five Forces, der vha. fem faktorer, til sammen 

skaber et fundament for klarlæggelsen af branchens attraktivitet. (Johnson, et al., 2017). 

6.1 Leverandører  

 

 Antal af leverandører 

Prisen på forsikringer der fastsættes af forsikringsselskabet, fastsættes bl.a. efter leverandørernes 

omkostninger er taget i betragtning. Derfor har leverandøren en forhandlingsstyrke som enten har en 

stor eller en mindre betydning alt efter leverandørens størrelse (Johnson, et al., 2017). Alm. Brand 

har i dag få, men store leverandører som det ses i teksten herunder.  

 

“Vi har et godt teknologisk fundament, vi har salesforce (salgsværktøj) implementeret, vi har TIA 

(oprettelsesprogram for forsikringer) som de første, vi bruger Comadso (sammenligningsprogram), 

og vi har vores systemer i cloud nu” - Jakob Dreyer Stattup, direktør for kundecenter Alm. Brand.  

 

 

Betydning og størrelse 

Alm. Brand forsikring har en række leverandører, som kundecenter direktøren nævner. Disse 

leverandører har naturligvis en vis forhandlingsstyrke overfor Alm. Brand. TIA som er den største 

blandt deres leverandører, leverer IT-systemet for Alm. Brands kundebase. TIA omsatte sidste år for 

193 mio. kr. og har forsikringsselskaber i deres portefølje som bl.a. Codan, ALKA, Alm. Brand osv. 

Udover dette har TIA, også samarbejde med mange andre store konsulent- og IT-huse og meget andet. 

TIA’s relative størrelse formodes at betyde et jævnbyrdigt forhold i forhandlinger, hvilket modvirker 

leverandørernes forhandlingsstyrke.  

Derudover har Alm. Brand implementeret Salesforce, denne virksomhed varetager opgaver som at 

forbedre omsætningen ved at øge salget, skaber bedre konverteringer og skabe bedre produktivitet i 

salget. Salesforce har et samarbejde med over 150.000 forskelige virksomheder, herunder Adidas, 

Aston Martin, BBVA, T-mobile osv. Denne leverandør er en relativ stor platform, derfor anses 

samarbejdet for u-jævnbyrdigt, og dermed har denne leverandør en større forhandlingsstyrke. Denne 
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leverandør er dog ikke altafgørende, hvorfor den godt kan erstattes, hvis man ønsker at varetage 

opgaven selv.   

Den sidste leverandør der tages fat i, er Comadso. Denne leverandør leverer en 

forsikringssammenligningsplatform, som har til opgave at sammenligne de forskellige 

forsikringsselskaber på deres dækninger og betingelser, således at når assurandøren fra Alm. Brand 

kommer forbi, så kan han sammenligne dækninger til kunderne. Denne salgsfremmende leverandør 

har et mindre samarbejde med 30 forskellige selskaber. Denne leverandør har en mindre 

forhandlingsstyrke, og derfor udgør denne en mindre trussel. Dog er denne leverandør også mindre 

betydelig, fordi man i sin helhed kan undvære denne, det er dog et godt lukkeværktøj når 

assurandørerne sidder til kundemøderne.  

Overordnet er der en række leverandører, der er kigget ind tre leverandører som virksomheden har. 

Man må sige at der er en jævnbyrdig forhandlingsstyrke begge veje med alle leverandører vi har 

beskæftiget os med. Dermed er truslen fra leverandører middel, da det er et ligeligt samarbejde. Dog 

vil man i fremtiden kunne forestille sig, at der kommer en trend af nye samarbejder på kryds og tværs 

af brancher37, således vil Alm. Brand forsat være afhængige af leverandører og samarbejdspartnere, 

og derfor vil denne risiko i fremtiden være højere.  

 

6.2 Kunder 

 

Antal 

 

Alm. Brand har i dag ca. 300.000 private forsikringskunder. 

 

Betydning  

Kunderne der køber private forsikringer på det danske forsikringsmarked, må betragtes til at have en 

betydelig forhandlingsevne38, fordi det er relativt nemt at skifte selskab og der følger ikke mange 

økonomiske belastninger ved at skifte forsikringer. Der er nogle kunder som har forbundsaftaler eller 

andre indgangsvinkler til forsikringsselskaberne, de kan få en forbedret pris. Bl.a. med Sydbank39- 

og Semler40-aftalen. Man kender disse bank-ægteskaber fra hele markedet. Men de almindelige 

 
37 https://borsen.dk/nyheder/finans/deloitte-opkoebs-og-konsolideringsboelge-paa-vej-i-forsikring  
38 https://finans.dk/erhverv/ECE10020825/danskerne-skifter-forsikringsselskab-som-aldrig-foer/?ctxref=ext  
39 https://www.sydbank.dk/alm-brand-bank 
40 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/Alm_Brand/article12333233.ece  

https://borsen.dk/nyheder/finans/deloitte-opkoebs-og-konsolideringsboelge-paa-vej-i-forsikring
https://finans.dk/erhverv/ECE10020825/danskerne-skifter-forsikringsselskab-som-aldrig-foer/?ctxref=ext
https://www.sydbank.dk/alm-brand-bank
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/Alm_Brand/article12333233.ece
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private kunder, der ikke har en særlig indgangsvinkel må siges at stå mere svækket, dog stadig forsat 

stærkt fordi mobiliteten på markedet er så nemt.  

 

“Jeg vil starte med at sige, at det danske forsikringsmarked ikke er særligt stort, derfor er den helt 

vilde segmentering som f.eks. “familier i Nordsjælland” ligger markedet ikke op til. Omvendt kan 

man sige, at med den enkelthed og kundetilpashed vi har, og med status som blandt de store og lidt 

mere traditionelle, så spiller vi ikke ind i prissegmentet. Derfor fokuserer vi ikke på 

forsikringsshopper der hvert eller hvert andet år skal skifte forsikring fordi de får et billigere tilbud”. 

- Jakob Dreyer Stattup, direktør for kundecenter Alm. Brand. 

 

Direktør for Alm. Brands kundecenter er bekendt med problemstilling, at der ikke er nogen mulighed 

for at man segmenterer på det danske marked, eftersom at det er et begrænset homogent marked. De 

har dog valgt at fjerne fokus fra kunder der er skifteparate og hvert, eller hvert andet år skifer 

forsikringer for en billigere pris.  

 

“Jeg tror at prissegmentet er omkring 25% ”- Jakob Dreyer Stattup, direktør for kundecenter. 

 

Loyalitet 

Dermed har Alm. Brand allerede udset sig at fokusere mindre på en fjerdedel af markedet. Dermed 

er der ikke plads til yderligere segmentering. Omvendt kan man sige at Alm. Brands ønskværdige 

kundesegment er de kunder der er loyale, og sjældent skifter forsikring. Med mobiliteten på markedet 

synes det at være svært for Alm. Brand at fasthol 

 

Størrelse 

Generelt set, er truslen fra kunder stor, da en tredjedel af kunderne der ikke har anden tilknytning til 

Alm. Brand andet end de har deres forsikringer der. Derfor skal Alm. Brand være særligt 

opmærksomme på at danne sig et godt bånd til deres eksisterende kunder, sørge for at fokusere mere 

på kunderne der kommer ind hos Alm. Brand med en indgangsvinkel som f.eks. bankaftalen eller 

Semler-aftalen. Truslen fra kunderne, er derfor vigtig at tage seriøst og vurderes til at være relativt 

høj.  
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6.3 Substituerende produkter 

 

Umiddelbart vurderes der ikke en særlig stor risiko for substituerende produkter. Grunden til dette 

skal findes i at, private forsikringsprodukter generelt er meget standardiseret, hvorfor det er svært at 

finde substituerende produkter på netop dette marked. Det vurderes derfor ikke som en større risiko, 

at Alm. Brands kunder forlader selskabet til fordel for et andet substituerende produkt. Derfor er 

denne risiko lav, og dermed ikke noget Alm. Brand eller resten forsikringsbranchen skal være nervøs 

for. 

 

6.4 Nye indtrængere  

 

Indgangsbarrierer 

Der er i dag ifølge Forsikring og Pension på det private forsikringsmarked 63 forskellige udbydere. 

Det lyder af mange, men heri er også livsforsikringsselskaber, hvilket også er med i beregningen. 

Hvad gælder direkte konkurrenter til Alm. Brand på det privat forsikringsmarked, uden livsforsikring, 

så er antallet 42 forsikringsudbydere. Ser man denne tendens over en længere årrække, vil man opleve 

et fald i antallet af forsikringsselskaber. I 2014 var der 74 forskellige selskaber, mens der i 2019 var 

13,69% færre selskaber. Udviklingen i nedenstående søjlediagram kommer af at mange mindre 

selskaber enten opkøbes eller fusionerer41 med andre selskaber. Og at der generelt på 

forsikringsmarkedet er nogle høje indgangsbarrierer og derfor skal man indtrængere forsikre deres 

kunder igennem et større forsikringsselskab, som FDM for Tryg, Privatsikring for Codan, eller Jyske 

Forsikring for Købstædernes forsikring. Tages nedenstående tabels udvikling i betragtning, vil man 

se at Deloitte42 forventer at man igennem de næste 3-4 år vil se, at flere og flere fusioner/opkøb på 

forsikringsmarkedet i årene frem mod 2025.  

 
Forsikringsselskaber inkl. Livsforsikring43 (kilde forsikring og pension)  

 

 

 

 
41 https://www.topdanmark.dk/danske-forsikring-dine-forsikringer-skifter-navn/ 
42 https://borsen.dk/nyheder/finans/deloitte-opkoebs-og-konsolideringsboelge-paa-vej-i-forsikring  
43 https://www.forsikringogpension.dk/statistik/selskaber-i-forsikrings-og-pensionsbranchen/ 

https://www.topdanmark.dk/danske-forsikring-dine-forsikringer-skifter-navn
https://borsen.dk/nyheder/finans/deloitte-opkoebs-og-konsolideringsboelge-paa-vej-i-forsikring
https://www.forsikringogpension.dk/statistik/selskaber-i-forsikrings-og-pensionsbranchen/
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Stordriftsfordele for top-10 

Selve forsikringsmarkedet er ikke et særligt attraktivt marked at indtræde på, dels fordi der er mange 

udbydere i forvejen, og dels fordi barriererne for at træde ind på dette marked er høj. På 

forsikringsmarkedet er der i for nye indtrængere omkring 14.3%44 af markedet at tage af, efter de 

største 10 forsikringsselskabers markedsandele er fratrukket markedet. Det efterlader 32 eksisterende 

selskaber med kun 14.3 af markedet. Det kan måske også være en forklaring på hvorfor, vi ser færre 

og færre udbydere år for år.  

 

Differentiering 

Dog ser man selskaber, der begynder at fokusere på små nichelignende segmenter af markedet. Hvor 

f.eks. UNDO45 har skabt et selskab for det latente marked, hvilket betyder at de tilbyder forsikring til 

det unge segment og det segment, der normalt vis ikke forsikre sig, men grundet UNDO’s forsikrings-

app og selve prisen på forsikringerne, har UNDO produktdifferentieret sig anerledes end resten af 

markedet. De får fat i vil de kunder der vil have billige forsikringer og hvor kunderne selv kan tilpasse 

deres forsikringer online. Derudover bevæger UNDO-forsikring sig en platform som det latente 

marked af det unge, befærder sig på. Det er ca. 35% af det potentielle marked, for unge der er latent, 

hvilket vil sige at det er et stort marked at udnytte, dog med begrænsede midler.  

 

Tryg Satsede i sin tid på UNDO og investerede 25 mio. kr. for 50% af virksomheden, men havde det 

stået til kundecenter direktør for Alm. Brand Jakob Dreyer Stattup ville han ikke investere på dette 

marked. Grunden til han ikke vil det, kommer af at han ikke mener at markedet er stort nok til den 

slags segmenteringer i Danmark. 

 

Vi har kigget på det, og kradset lidt i overfladen, men det er lidt for småt som det er i dag. Derfor er 

det ikke noget vi kigger ind i, lige nu. - Jakob Dreyer Stattup  

 

Alt i alt, vurderes det at truslen for nye udbydere er til stede, konkurrenceintensiteten på markedet er 

i forvejen høj, derfor vil nye indtrængere som udgangspunkt slås om de overskydende 14,3% af 

markedet, som 32 forsikringsselskaber i forvejen kæmper om. Der er stor konkurrence, mange 

udbydere og kunderne har stærkt forhandlingsstyrke, derfor er det ikke det mest attraktive marked. 

Men kan man som UNDO finde en latent del af det potentielle marked, så vil man kunne udnytte den 

 
44 https://www.forsikringogpension.dk/statistik/markedsandele-for-skadeforsikring-i-alt/ 
45 https://finans.dk/annoncering/direkte/ECE11619612/undo-er-klar-til-at-erobre-forsikrings-verdenen/?ctxref=ext  

https://www.forsikringogpension.dk/statistik/markedsandele-for-skadeforsikring-i-alt/
https://finans.dk/annoncering/direkte/ECE11619612/undo-er-klar-til-at-erobre-forsikrings-verdenen/?ctxref=ext


 29 

del af markedet, fordi de store virksomheder vil have fokus på det primære marked og ikke 

nichemarkederne. Derfor er der en middel trussel af nye udbydere på markedet, men så længe de 

berører et lille nicheområde af markedet, er det ikke en direkte trussel for Alm. Brand som ikke vil 

fokusere på nichemarkederne på forsikringer.  

 

6.5 Konkurrence mellem virksomheder i branchen  

 

Antal  

I de senere år der været en tendens til at, der er faldende antal af udbydere på 

privatforsikringsmarkedet, grundet hertil skal findes i, at konkurrencen har været hård på markedet, 

og loyaliteten er svækket blandt kunderne, bl.a. grundet mobiliteten er forbedret på markedet og fordi 

kunderne oplever det private forsikringsmarked som et homogent marked, fordi virksomhederne 

ligner hinanden og differentieringsgraden er lav. Der er derfor i dag 42 private forsikringsudbydere, 

de øvrige 21 selskaber forholdt ift. førnævnte tabel, er livforsikrings.  

 

Konkurrenternes størrelse 

Som vi er blevet præsenteret for tidligere, er der 3 forsikringsselskaber som er større end Alm. Brand 

(9%46), de konkurrenter er Tryg (18%), Topdanmark (16%) og Codan (10%). Derudover har vi de 

mindre selsskaber som Gjensidige, IF, GF osv. Som er mindre end 7% i markedsandele osv.  

 

Differentiering 

Differenceringsmuligheden på forsikringsmarkedet er som tidligere nævnt ret lille, fordi branchen er 

homogent. Derfor skal Alm. Brand sørge for at skille sig positivt ud. Man vil i fremtiden jf. 

McKinseys rapport se at kunderne vil ændre adfærd med begreber som forsikring-on-demand, 

specielforsikringer og micro-forsikring. Derfor er truslen større på netop dette punkt om 3-5 år. 

 

 

6.6 Delkonklusion på markedskræfter  

 

Gennemgangen af markedskræfterne giver en indikation på en branche, hvor konkurrencen 

intensiteten er stadigt stigende. Gennemgående for begge analysedele er at der er en række trusler og 

forhandlingsstyrker som Alm. Brand skal forholde sig til. I afsnittene herunder vil være inddelt som 

en konklusion på Porter five forces og konkurrentanalyse. 

 
46 https://borsen.dk/nyheder/finans/deloitte-opkoebs-og-konsolideringsboelge-paa-vej-i-forsikring  

https://borsen.dk/nyheder/finans/deloitte-opkoebs-og-konsolideringsboelge-paa-vej-i-forsikring
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Hvad gælder leverandørernes forhandlingsstyrke til Alm. Brand, er det en nogenlunde ligebyrdig 

forhandlingsevne Alm. Brand har med deres leverandører, for nogle leverandører er 

forhandlingsstyrken højere for andre er det lavere, men generelt er det et nogenlunde jævnbyrdigt 

forhold. Dette kan også ses grafisk i modellen foroven.  

 

Når det handler om forhandlingsstyrken for kundernes side, er der en klar reel svag 

forhandlingsstyrke mellem Alm. Brand og deres kunder, kunderne har nemmere ved at skifte selskab, 

og andelen af kunder der skifter selskab, ligger omkring 25% af det private forsikringsmarked. Derfor 

har markedsforholdende gjort det svære for Alm. Brand at holde på sine forsikringskunder. Det er en 

stor relativ stor trussel for Alm. Brand. Dette kan også ses grafisk i modellen foroven. 

 

Truslen fra substituerende produkter er generelt set ikke særlig høj på forsikringsmarkedet, fordi 

alternativet for forsikringer er at spare op mod uforudsete omkostninger. Dette kan også ses grafisk i 

modellen foroven. 

 

Hvad angår truslen for nye indtrængere dette naturligvis i sin helhed en trussel, om end Alm. Brand 

ikke ser nye indtrængere som den største trussel, fordi disse kunder vil have kæmpe om en mindre 

andel (14.3%) af markedet, som ellers er optaget af 32 forskellige udbydere. Alm. Brand vil heller 

ikke se for meget ind i nye udbydere som trænger ind på markedet, for at opfylde et nyt 

forsikringsbehov, fordi nichemarkedernes volumen ikke er alt for høj heller. Derfor er denne en 

trussel, men ikke en som Alm. Brand vil kigge alt for meget ind i. Dette kan også ses grafisk i 

modellen foroven. 
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Slutteligt hvis vi ser nærmere på konkurrencesituationen i forsikringsbranchen, vil man kunne se at 

Alm. Brand befinder sig i toppen af forsikringsbranchen, dog med den udfordring at der er mange om 

kunderne, og at kunderne kan have nemmere ved at skifte fordi differentieringen er lille, teknologien 

i større grad understøtter mobiliteten på markedet, og fordi micro-forsikring og forsikring-on-demand 

kommer til at være med til at skabe tendenser på det danske marked. Hvis man forholder den 

nuværende situation med en forsigtig forecast til om 3 - 5 år, vil man se en forskydning af Spider-

web-diagrammet. En forskydning der giver større forhandlingsstyrke til kunder og leverandører, men 

modsat giver en lavere trussel fra potentielle indtrængere. Dette stemmer godt i overens med både 

rapporten fra Deloitte og fra McKinsey.  
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7. Konkurrentanalyse 
For at få en forståelse for hvordan Alm. Brands direkte konkurrenter, vil der i nærgående afsnit kigges 

nærmere på de 3 største forsikringsudbydere, og derfor laves en konkurrentanalyse til hver af de 

forskellige konkurrenter. 

 

7.1 Tryg forsikring 

 

Tryg forsikring er markedsleder med 18% markedsandele af det effektive private forsikringsmarked 

i Danmark. Tryg samarbejder i dag med mange forbund og selvstændige forsikringsudbydere, hvoraf 

Alka og UNDO er blandt de selvstændige forsikringsudbydere, mens at FDM, IDA, 

Tjenestemændenes og Danske bank er blandt de største samarbejdspartnere. Tryg sørgede i foråret 

2020, at udskifte Nordea-bankaftalen med Danske Bank. Tryg Danske banks aftale med Topdanmark. 

Tryg er et forsikringsselskab, som qua sin størrelse og placering på forsikringsmarkedet, har valgt 

satse på en masse nye mindre selskaber, det disse selskaber har til fælles er, at de vil finde nicher som 

deleøkonomier, forsikring-on-demand og andre utraditionelle behov der skal forsikres.  

 

“Deleøkonomier47 skaber nogle helt nye forsikringsbehov på kortidsforsikringer, og vi er overbevist 

om, at behovet bliver rigtigt stort. Derfor vil vi også være førende på området her i norden” - Trygs 

innovationschef.  

 

Derudover har Tryg som de første på markedet, skabt et agentur af selvstændige forsikringsformidlere 

der har været med til at øge omsætningen siden august 2018.  

 

Increasing distribution efficiency48 is a strategic priority for Tryg. The improvement has primarily 

been driven by improving the distribution channel mix in the Private and Commercial businesses. 

The optimisation has supported an improvement in the customer experience and lowered the cost of 

sales in the strategy period. An important element in the optimisation of the channel mix has been the 

introduction of independent sales agents during the strategy period in Private Denmark and 

Commercial Denmark, inspired by the franchise channel in Norway, selling exclusively on behalf of 

Tryg. 

 

Ovnstående satsning på denne salgskanal har vist sig at være rigtig god for Tryg.  

 
47 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article9514327.ece  
48 Årsrapport 2020 Tryg forsikring side 15 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article9514327.ece
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“Vi er gået fra at starte som et pilotprojekt i Tryg Danmark, med 4 uprøvede selvstændige 

agenturindehavere, til at være mere end 120 agenturindehavere i dag. Agenturet blev skabt i en tid, 

hvor Tryg havde to gode salgskanaler i outbound sales og assurandørerne, men i en tid hvor Tryg 

ønskede at mere vækst, og dermed dannede Tryg denne salgskanal. Agenturet har vist sig at være den 

mest effektive af alle salgskanaler, både ift. ny- og mersalg og så forventer Tryg at omkring 65% af 

alt omsætning vil blive genereret af agenturet… Denne rejse har vist, at der er en masse uprøvede 

muligheder for forsikringer, og Tryg og agenturet især vil være med til at udfordre markedet.” - 

Direktør for online sales.  

 

Af ovenstående ses at Tryg har valgt at gå meget målrettet efter at vækste med et innovativ præg. 

Tryg var de første på det danske forsikringsmarked, til at etablere sådan et agentur, dette agentur 

formidler både forsikringer til nye kunder, men i lige så høj grad til eksisterende kunder, hvor der op-

og mer-sælges.  

 

Dermed er der fra Tryg’s side lagt op til at, der både er tænkt på kort og langt sigt. På den korte bane 

vil Tryg øge markedsandele på ny-salget, og få bedre indtjening på deres eksisterende kunder, ved at 

op og mer-sælge via. agenturet. Derudover har agenturet forbedret kundeoplevelsen. På længere sigt, 

har Tryg valgt at satse på nye startups der skal afsøge de nichemarkeder og behov der opstår på det 

danske privatmarked.  

 

 

7.2 Topdanmark forsikring 

 

Hvad angår Topdanmark har de også nogle ambitioner om at gøre kundeoplevelserne nemmere og 

mere ligetil for deres privatkunder via. Teknologisk udvikling. Dette skal ifølge Marianne Wier give 

kunderne store fordele på længere sigt.  

 

“I vores udviklingsplan har vi lige nu fokus på digitalisering såvel som effektivisering, hvor især 

robotter og kunstig intelligens skal hjælpe os med det sidstnævnte” - Mariann Wier.  
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De nye teknologiske tiltag skal være med til at forbedre kundeoplevelserne49, forenkle processerne 

og reducere omkostningerne, der historisk set har været forbundet med dette.  

 

“Det give kunderne en bedre oplevelse da, sagsbehandlingstiderne vil blive væsentligt forkortet, og 

samtidig betyder det også, at vi kan give bedre priser og produkter, fordi omkostningerne falder. 

Området er blevet så modent nu, at man kan gøre brug af robotter og kunstig intelligens, og det 

begynder at give en meget stor værdi for vores virksomhed.” lyder det fra Topdanmark-direktøren, 

Marianne Wier. 

 

På den anden side valgte Topdanmark at indgå et samarbejde Capital Insurance i foråret 2020 - som 

skal tage sig af deres agenturdel på egen kundedatabase. Grunden til de har valgt at indgå et 

partnerskab med et andet selskab, er fordi Topdanmark har færre omkostninger tilknyttet til den nye 

agenturmodel.  

 

Dermed har Topdanmark både vist sig at have en fremtidig approach for forsikringsbranchen, men 

også en nuværende løsning i det eksterne agentur, som skal bane vej for at øge indtjeningen pr. kunde, 

og gøre kundeoplevelsen bedre for deres kunder.   

 

7.3 Codan forsikring 

 

Den sidste udbyder der nok kommer tættest størrelsesmæssigt til Alm. Brand er Codan. Codan ønsker 

mere teknologiske fokus rettet mod at få nedbragt omkostningerne og effektiviseret selskabets 

kernesystem. 

 

“Vores primære teknologiske fokusområder lige nu er at udskifte vores kerne- og skadesystem, 

automatisere rutineprægede arbejdsgange med robotter og opgradere vores hjemmeside. Vi 

investerer i at udvikle forretningen, så vi kan levere en mere smidig og transparent kundeoplevelse 

med korte svartider.” - siger pressechef i Codan, Mads Houe. 

 

Codan vil i det lange løb, sikre sig en bedre omkostningsstruktur50, hvor de på nuværende tidspunkt 

er i gang med at udskifte og automatisere nuværende kerne- og skadessystemer. Codan er ligesom 

 
49 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article9514327.ece  
50 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article9514327.ece  

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article9514327.ece
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article9514327.ece
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markedslederne i dag i gang med at sikre sig, fremtidig overlevelse, hvor fokus er at udvikle 

forretningen.   

 

“Det er vores ambition at vi i fremtiden, skal afholde møderne der hvor kunden er. Derfor er de 

systemsamarbejder og det setup vi har lavet i agenturet ideelt. Vi ønsker i fremtiden at øge væksten 

ved at hente nye kunder, og primært skal de kunderne vi henter, være igennem de samarbejder vi har 

dannet os i forbindelse med Balzters tiltræden. Jeg tror at vi i fremtiden vil være med til at rykke 

Codan fremad, fordi Codan laver strategiske samarbejder. De samarbejdsaftaler giver agenturet et 

bredt fundament til at hente nye kunder på. Hvilket jo er agenturets opgave i Codan” - Anders Kropp 

- Salgsdirektør Codan forsikring.  

 

Fokusset med dette agentur i Codan er, at det skal være med til at udfordre de øvrige markedslederne 

indenfor privatforsikringer. Det er Codans helt klare overbevisning at denne salgskanal kommer til 

at bane vej for en masse øgede markedsandele og at Codan i fremtiden har færre omkostninger 

forbundet med kundemøder. For Codans vedkommende kigges der i første omgang ikke ind i op- og 

mersalg for eksisterende kunder, men derimod handler det om at stjæle markedsandele. 

 

Codan har også sat sit fokus på, hvor de sætter ressourcer og kapital i fremtiden for at imødekomme 

nye muligheder og trusler på længere sigt. På den korte bane, har Codan et veletableret outbound og 

assurandørkanal, men vælger at følge med markedslederne som skal være med til at udfordre 

markedet med online og telefonisk salg. 

 

7.4 Delkonklusion for konkurrencesituationen i branchen  
For konkurrencen blandt de eksisterende forsikringsudbydere og den direkte konkurrentanalyse. Der 

har været en faldende tendens af antallet af forsikringsudbydere på det danske private 

forsikringsmarked, derudover har mobiliteten på markedet også spillet ind til at konkurrencen på det 

homogene oligopolmarked for forsikringer. Når man kigger på konkurrentanalysen, er det tydeligt at 

se at Alm. Brands direkte konkurrenter har en klar plan for hvordan de vil drive forsikringer på kort 

og på langt sigt. På kort sigt har alle selskaber enten skabt eller lavet et samarbejde med et agentur, 

og på længere sigt er det konkurrenternes ambitioner at forenkle de nuværende dyre løsninger, og 

samtidig finde på en innovativ alternativ måde at møde kunderne på i fremtiden. Der er derfor ikke 

plads til at “ været lidt støvet” eller at stå i “i vadestedet”, for Alm. Brand. 
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8. Kritiske Succes Faktorer  

 

For Alm. Brand er det vigtigt at koncentrere sig om deres fremtid både her og nu, og naturligvis også 

i det lange løb. Derfor skal Alm. Brands fremtidige konkurrence- og vækststrategi afspejles af de 

generelle konkurrencevilkår og kritiske succes faktorer der er fælles for forsikringsmarkedet. For at 

blive en succes på forsikringsmarkedet, skal en forsikringsvirksomhed koncentrere sig om nogle få 

punkter (Johnson, et al., 2017).  

 

8.1 Medarbejderes Knowhow 

Det første af dem er udvikling og fastholdelse af konkurrencedygtige medarbejder, der igennem deres 

arbejdes karrierer har tilegnet sig en masse vigtig viden, der skal investeres i medarbejdernes og 

medarbejderne skal lyttes til, da det er dem der sidder med hands-on på dagligdagsudfordringerne. 

Dette er kritisk fordi, hvis forsikringsselskaberne ikke har de rigtige medarbejdere, kan de ende med 

en dårlig businesscase. 

 

8.2 Kundens ønsker 

En anden faktor som virksomhederne på forsikringsmarkedet skal holde sig ajour med og som man 

skal følge tæt er ens kundedatabase. Det er kunderne der betaler præmierne, og dermed også dem der 

determinerer hvor gode virksomhederne er til at holde på sine kunder, og sørge for at holde sine 

kunder glade. Derfor er det forsikringsvirksomhedernes ypperste opgave for at forblive en succes at 

man skal holde dialoger med sine kunder, både for at forsikre dem efter deres livssituation, men i lige 

så høj grad for at skrabe alle kroner sammen i hver kunde og skabe en bedre indtjening pr. kunde. 

Derudover er giver denne strategi en merværdi for kunden, netop fordi man tjekker op på dem, også 

efter de er blevet kunder.  

 

8.3 Services 

For ikke kun at efterlade forsikringskunder med en rudekuvert og en service når skaden opstår, bliver 

forsikringsvirksomheder nødt til at investere i udvikling af serviceprodukter som kan komplementere 

forsikringsprodukterne og dermed gøre forsikringer til mere end blot forsikringer. Denne løsning vil 

tilføje en merværdi for kunderne således de ikke kun føler de hører fra forsikringsudbyderen når de 

skal punge op, eller når der er sket en skade, men derimod at forsikringsvirksomheden og kunden har 

en længerevarende kontakt.  
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8.4 Tendenser og trends 

Slutteligt skal forsikringsselskaberne ikke se sig blinde af det øjebliksbillede der er dannet på 

forsikringsmarkedet. Forsikringsbranchen er under konstant udvikling, og man vil i de kommende år 

se nye måder at forsikre på og nye forsikringsbehov i forbindelse med den samfundsmæssige 

udvikling. Derfor er det yderst vigtigt at få fulgt op på denne også. 

 

8.5 Delkonklusion på kritiske succesfaktorer  

Overordnet set for de generelle succesfaktorer gælder at, Alm. Brand skal sørge for at have 

medarbejderudvikling i fokus, da det medarbejderne der befinder sig i krigsmarken og det må derfor 

anses for at være et af de vigtigste faktorer. For ikke at glemme kunderne og dennes ønsker, manglen 

på vedligeholdelse af kundetilfredsheden, da kan have det elles kan have. Konsekvenser for 

virksomheden. Dernæst skal virksomhederne sørge at følge markedstrends, det viser sig at der 

efterspørges serviceprodukter fra forsikringsselskaberne som skal komplementere de nuværende 

forsikringer. Slutteligt er det generelt vigtigt at følge markedstendenser og trends, da omverdenen 

konstant er i forandring, hvilket betyder at forsikringsselskaberne skal være klar på denne forandring.   

9. Konklusion på ekstern analyse  
 

På baggrund af den eksterne analyse der er fortaget i nærgående opgave, kan det konkluderes, at der 

er en række faktorer der indikerer at markedet for private forsikringer i Danmark er et attraktivt 

marked men en positiv udvikling. 

På et operationelt- og taktisk niveau vil man i PESTEL-analysen kunne se at markedet for private 

forsikringer i Danmark er i udvikling, og at de næste par år vil determinere hvordan 

forsikringsmarkedet og konkurrenterne til Alm. Brand står. Ses der ind på PESTEL-analysen vil man 

kunne se at markedet siden 2018, har lagt op til en mere ensartet konkurrenceform, samtidig med at 

det er blevet nemmere at distribuere forsikringsløsninger via. IDD-aftalen. Derfor er muligheden for 

at vækste stor, fordi det politiske element ligger op til at forsikringsselskaber kan “ansætte”, 

konsulenthuse til at videreføre deres arbejde. Det økonomiske- og sociokulturelle aspekt af 

omverdens-analysen omhandler at, den dårlige økonomi, ligger op til at kunderne forsikrer sig på 

livet løs. Især den teknologiske udvikling skal vise sig at være afgørende på strategisk niveau, fordi 

forsikringskundernes behov for forsikringer og handlingsmønstre skal ifølge større konsulenthuse 

som Mckinsey, Deloitte og EY kommer til at ændre sig. Som McKinsey beskriver det i deres rapport, 
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så skal forsikringer være både mere digitale mere personlige, som Alm. Brands kundedirektør også 

kommer ind på, at Alm. Brand vil være i fremtiden.  

På den anden side, når man snakker forsikringer på Brancheniveau, og sætter Alm. Brand i fokus, 

står Alm. Brand relativt stærk i branchen. Alm. Brand har et nogenlunde ligebyrdigt forhold ift. sine 

leverandører, hvor magtforhold og forhandlingsstyrke er nogenlunde jævn. Dog grundet de deres 

leverandørers størrelse og det faktum, at nogle af leverandørerne har mange kunder og større kunder 

en Alm. Brand kunne man forestille sig at leverandørerne har en stærkere forhandlingsstyrke end 

Alm. Brand. Hvad angår kundernes forhandlingsstyrke må man sige, at der grundet et bredt udvalg 

af forsikringsudbydere, og den øgede teknologiske mobilitet, står svækket, ligesom resten af 

forsikringsbranchen. Der er i denne branche ikke yderligere grund til at se på truslen fra 

substituerende produkter, fordi der i netop denne branche ikke er substituerende produkter. Ser man 

dog på truslen fra nye indtrængere skal, Alm. Brand sørge for at have en fornemmelse for nye 

markedstrend og måske opsøge nichemarkeder i højere grad, end man gør i dag. Fordi der måske 

findes nogle nye muligheder inden for nicheforsikringer eller latente markeder der kan forsikres. 

Endeligt, hvis man ser ind på konkurrencen på det private forsikringsmarked, vil det være at se, at 

der har været en faldende tendens af antallet af forsikringsudbydere på det danske private 

forsikringsmarked, derudover har mobiliteten på markedet også spillet ind til at konkurrencen på det 

homogene oligopolmarked for forsikringer. Når man kigger på konkurrentanalysen, er det tydeligt at 

se at Alm. Brands direkte konkurrenter har en klar plan for hvordan de vil drive forsikringer på kort 

og på langt sigt. 

 

Slutteligt så har forsikringsmarkedet nogle forventninger til dennes spillere, forud for man kan lykkes 

på forsikringsmarkedet, derfor er det vigtigt at forsikringsvirksomheden kan følge med i de kritiske 

succesfaktorer der stilles. De faktorer der stilles for forsikringsbranchen, er i dette tilfælde fokus på 

medarbejdere, egen kundedatabase, udvikling af serviceprodukter der kan komplementere 

forsikringsprodukterne og sluttelig ikke sove i timen hvad angår udvikling på markedet. 

 

Derfor må en samlet konklusion på ovenstående være, at situationen på det danske forsikringsmarked 

er intensiveret, både ift. den igangværende konkurrence, men også konkurrence på længere sigt, med 

de muligheder og trusler der venter dem forude. Derfor er det yderst vigtigt, at Alm. Brand sørger for 

at differentiere sig i sådan en grad, at kunderne både nu og på længere sigt vil have en præference for 

Alm. Brand og ikke andre udbydere.  
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Intern analyse 

 

10. Værdikædeanalyse  

 
Porters værdikæde giver et godt billede af Alm. Brands aktiviteter, samt hvor der sker værdiskabelse 

for virksomhedens kunder. Overordnet beskriver værdikæden de områder, som Alm. Brand kan 

påvirke, for at tilføre deres produkter en værdi for kunden.  Se modellen herunder (Johnson, et al., 

2017).  

 

 

10.1 Støtteaktiviteter  

 

Alm. Brands sekundære aktiviteter, genfindes i mange store virksomheder, og er væsentlige at tage 

med, fordi netop disse aktiviteter er dem der ikke kan anføres som direkte salgsfremmende aktiviteter, 

og dermed genererer støtteaktiviteterne overhead cost i forretningen. Infrastruktur omfatter 

økonomiske-, strukturelle- og administrative funktioner. HR omfatter de aktiviteter, der vedrører 

rekruttering-, uddanne- og udviklemedarbejderne i virksomheden. IT-systemerne er væsentlige og en 

grundlæggende forudsætning for kerneaktiviteterne kan forsætte hos Alm. Brand. Et godt tilhørende 

eksempel er den nuværende Covid-19 situation, hvor VPN-forbindelserne, grundet hjemmearbejde 

blev udfordret51 og hvor virksomhederne blev nødt til at skalere deres VPN-løsninger.  

 

 
51 https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2020/03/COVID19-skaber-markant-foroegede-cyberrisici-naar-arbejdet-

genoptages-i-morgen-mandag  

https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2020/03/COVID19-skaber-markant-foroegede-cyberrisici-naar-arbejdet-genoptages-i-morgen-mandag
https://www.kromannreumert.com/Nyheder/2020/03/COVID19-skaber-markant-foroegede-cyberrisici-naar-arbejdet-genoptages-i-morgen-mandag
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Infrastruktur  

Alm. Brands infrastruktur omhandler den administrative opbygning og synergien i deres systemer og 

medarbejder set i forhold til deres forretningsstrategi, kundens Alm. Brand. Alm. Brand er organiseret 

hensigtsmæssigt i henhold til de primæraktiviteter, der skal udføres, og ledelsen er jf. deres årsrapport 

i besiddelse af det strategiske overblik, til at virksomheden til helt nye og innovative løsninger og 

fremtid. En stor del af deres systemer, kommer af deres samarbejde med TIA, som anses for at være 

den største partner i og med at TIA leverer virksomhedens oprettelses- og skadesbehandlingsprogram. 

Generelt set, er TIA det program der anvendes for at skabe og vedligeholde forsikringer til deres 

kunder, derudover er der samarbejdet med andre aktører som Sales-force, som allerede er blevet 

præsenteret tidligere i den eksterne analyse.  

 

Menneskelige ressourcer 

Alm. Brand har igennem deres sidste årsrapport givet udtryk for at de vil fokusere på deres kunder, 

og har dermed lavet strategien “Kundens Alm. Brand”. Denne strategi har Alm. Brand udviklet og 

ønsket at opnå sideløbende med at de vil skære ned på medarbejderomkostningerne.  

 

Etablering af et mere kundeorienteret og konkurrencedygtigt Alm. Brand Alm. Brand har i 

forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for 2019 annonceret omfattende 

forandringer i koncernen, som skal tilstræbe, at det fulde potentiale af strategien Kundens Alm. Brand 

forløses. Forandringerne omfatter etableringen af en ny kundevendt organisation, frigørelse af 

ressourcer og en reduktion af medarbejderstaben. - Årsrapporten for Alm. Brand 2020 

 

Med ordene frigørelse af ressourcer, og en reduktion af medarbejderstaben, ønsker Alm. Brand af 

effektivisere og automatisere forretningens kernekompetencer, indenfor forsikringsservice. Dette 

harmonerer også med deres overordnede strategi inden for innovation og teknologisk udvikling som 

Alm. Brand har sat sig for. Dette kan ses i nedenstående citat.  

 

Teknologiudvikling 

Vi kan dog se at på den digitale front ligger vi højest i vores kundetilfredshedsmålinger, der ligger vi 

i den øvre del af markedet. Det ikke så meget ift. at købe forsikringsprodukter, men mere 

kundeoplevelsen når du er inde på vores app. På skadesforebyggelse scorer vi også højt på vores 

kunder. - Direktør for privatcenter Jakob Dreyer Stattup 
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Forsikring har også i 2019 fortsat aktiviteterne omkring digitalisering af forsikringsprodukter. Disse 

aktiviteter omfatter såvel produktegenskaber som bagvedliggende processer og kundevendte 

selvbetjeningsmuligheder. - Årsrapport for Alm. Brand 2020 

 

Med ovenstående citat og tekstudsnit ses det at, Alm. Brand ønsker at bevæge sig fra at have nogle 

menneskelige ressourceallokeringer til mere automatiseret- og effektive løsninger. Det skal både 

gælde i det bagvedliggende systemarbejde, men i lige så høj grad skal dette gælde frontpersonalets 

opgaver. Derudover har Alm. Brand fundet samarbejde i både Salesforce som også skal være med til 

at automatisere og effektivisere salget af forsikringer for Alm. Brand.  

 

Der etableres en ny kundevendt organisation med en opdeling i Privat og Erhverv på tværs af 

koncernens tre forretningsben. Samtidig samles udviklingsaktiviteterne i én organisation, der 

hurtigere og mere effektivt kan levere nye digitale løsninger, der stiler mod at gøre det nemmere og 

mere attraktivt at være kunde i Alm. Brand. Initiativerne inkluderer samtidig tiltag, der vil reducere 

koncernens omkostninger med øjeblikkelig effekt.  

 

Samlet set for ovenstående kan siges, at der er et ønske om at effektivisere og at automatise sine 

kunders muligheder, så man både kan bespare på de bagvedliggende omkostninger og de 

omkostninger der for forbindes i den direkte kundeoplevelse. Dette vil formegentlig udmunde sig i et 

større overskud for Alm. Brand, og færre menneskelige ressourcer- og tidsallokering på de enkelte 

opgaver Alm. Brand ønsker automatiseret. Initiativerne som skal danne et overskud, ved 

effektiviseringen og automatiseringen kan omdannes til lavere forsikringspriser for private 

forsikringskunderne, som det også bliver nævnt i citatet foroven.   

 

 

10.2 Primære aktiviteter  

 

Primæraktiviteterne har til opgave at illustrere potentielle forbedringsbehov for Alm. Brand, denne 

analysedel forholdes til Alm.  Brand internt. Dette skal skabe en forbedret forståelse og give mulighed 

for at definere nedslagspunkter, når der skal udformes strategiske handlingsforslag i fremtiden 

(Johnson, et al., 2017).  
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Produkt 

På produktsiden, opfylder forsikringsprodukter for Alm. Brand på det danske private 

forsikringsmarked, de mest basale og mest traditionelle forsikringer. På privat forsikringssiden, finder 

man forsikringer til produkter som: hus-, indbo-, rejse-, ulykke-, motorkøretøj-, sundhed-, dyr- og 

bådforsikring. Ser man produkterne fra et markedsperspektiv, vil man opdage at markedslederen Tryg 

har flere forskellige løsninger som Alm. Brand ikke kan være med på, det mest bemærkelsesværdige 

når man forholder Alm. Brand med Tryg52, Alka53, Codan54 osv. Er at Alm. Brand på 

indboforsikringen, ikke har sumløs-dækning på deres indboforsikring. Dette betyder at der er en reel 

risiko for at Alm. Brands kunder kan være underforsikret i et skadestilfælde.  

 

Derudover er der en række tilvalgsdækninger, som andre forsikringsselskaber har, som Alm. Brand 

ikke tilbyder. Eksempelvis har Tryg på deres ulykkesforsikring en tilvalgsdækning som hedder 

tandbehandlingsdækning. Denne dækning betaler Tryg-kunders tandlægeregning op mod 20.000 kr. 

pr. år. Det specielle ved denne dækning er, at den dækker behandlingsudgifter uden for et 

skadestilfælde. Det er dog ikke kun Tryg som har disse særdækninger, Codan som er den tætteste 

konkurrent til Alm. Brand, har en særlig brille- og høreapparatsdækning, denne dækning dækker 

briller og høreapparater op mod 16.000kr., og det specielle ved denne dækning er at den dækker 

brillerne ved forglemmelse også. Der findes også mange andre selskaber der har særdækninger, derfor 

mangler kunderne i Alm. Brand et produktmæssigt incitament til at blive ved med at være kunde.  

 

“Bredt set, så skiller vi os ikke ud på produkt-palletten fra vores konkurrenter. Vi overperformer ikke 

på produktet. Produktmæssigt ligger vi på markedsniveau eller i nogle tilfælde lidt under. Jeg tror vi 

har været lidt for langsomme til at lave nogle af de her bredere værditilbud “Value propositions”.” 

- Direktør for kundecenter Jakob Dreyer Statttup 

 

Derfor har Alm. Brand, et stort arbejde foran sig på produktsiden, før de for alvor kan kalde melde 

sig på banen, og sørge for at differentiere produkterne som en stærk side i kundernes øjne. Dette 

 
52https://tryg.dk/indboforsikring?cid=pse:p:Google_soegeordskampagne:1685927677:andet:tryg%20indboforsikring:tex

tlink:66017499112:none&chan=pse&divi=p&acty=Google_soegeordskampagne&cmna=1685927677&prdk=andet&c

mtr=tryg%20indboforsikring&ctnt=textlink&lnit=66017499112&andt=none&gclid=EAIaIQobChMIvcjR_ODl7wIVhe

7tCh2bqQJdEAAYASAAEgKrY_D_BwE&gclsrc=aw.ds  
53 https://www.alka.dk/forsikringer/lp/indboforsikring?cid=sem1481348205&gclid=EAIaIQobChMIsISwj-

Hl7wIVFWHmCh2JFQTYEAAYASAAEgIt5_D_BwE  
54 https://www.codan.dk/privat/forsikringer/indboforsikring  

https://tryg.dk/indboforsikring?cid=pse:p:Google_soegeordskampagne:1685927677:andet:tryg%20indboforsikring:textlink:66017499112:none&chan=pse&divi=p&acty=Google_soegeordskampagne&cmna=1685927677&prdk=andet&cmtr=tryg%20indboforsikring&ctnt=textlink&lnit=66017499112&andt=none&gclid=EAIaIQobChMIvcjR_ODl7wIVhe7tCh2bqQJdEAAYASAAEgKrY_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://tryg.dk/indboforsikring?cid=pse:p:Google_soegeordskampagne:1685927677:andet:tryg%20indboforsikring:textlink:66017499112:none&chan=pse&divi=p&acty=Google_soegeordskampagne&cmna=1685927677&prdk=andet&cmtr=tryg%20indboforsikring&ctnt=textlink&lnit=66017499112&andt=none&gclid=EAIaIQobChMIvcjR_ODl7wIVhe7tCh2bqQJdEAAYASAAEgKrY_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://tryg.dk/indboforsikring?cid=pse:p:Google_soegeordskampagne:1685927677:andet:tryg%20indboforsikring:textlink:66017499112:none&chan=pse&divi=p&acty=Google_soegeordskampagne&cmna=1685927677&prdk=andet&cmtr=tryg%20indboforsikring&ctnt=textlink&lnit=66017499112&andt=none&gclid=EAIaIQobChMIvcjR_ODl7wIVhe7tCh2bqQJdEAAYASAAEgKrY_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://tryg.dk/indboforsikring?cid=pse:p:Google_soegeordskampagne:1685927677:andet:tryg%20indboforsikring:textlink:66017499112:none&chan=pse&divi=p&acty=Google_soegeordskampagne&cmna=1685927677&prdk=andet&cmtr=tryg%20indboforsikring&ctnt=textlink&lnit=66017499112&andt=none&gclid=EAIaIQobChMIvcjR_ODl7wIVhe7tCh2bqQJdEAAYASAAEgKrY_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.alka.dk/forsikringer/lp/indboforsikring?cid=sem1481348205&gclid=EAIaIQobChMIsISwj-Hl7wIVFWHmCh2JFQTYEAAYASAAEgIt5_D_BwE
https://www.alka.dk/forsikringer/lp/indboforsikring?cid=sem1481348205&gclid=EAIaIQobChMIsISwj-Hl7wIVFWHmCh2JFQTYEAAYASAAEgIt5_D_BwE
https://www.codan.dk/privat/forsikringer/indboforsikring
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bekræftede Alm. Brands direktør for kundecenteret også i citatet foroven. Indtil Alm. Brand får 

udviklet et særprodukt og kan udskille sig på produktsiden, vil det være en svag side Alm. Brand.  

 

Salg og markedsføring 

 

Hvad angår Alm. Brand og deres markedsførings- og salgskanaler, lader det til at Alm. Brand på 

salgsdelen, er kommet bagud. Salget på privatsegmentet steg med 0.9%, mens at den generelle 

markedsvækst var omkring 3.2% og det danske forsikringsmarked voksede med 2.5%. Derfor er alm. 

Brands salgstal holdt op mod det generelle marked, meget beskedent. Ser man på hvor salget i 201955 

kom fra, vil man kunne se at, at størstedelen af omsætningen der genereres fra assurandørerne som i 

dag sidder med 56% af alt privatsalget, mens at kundeservicecenteret stod for 44% af omsætningen. 

 

“Rigtig mange af vores møder er i dag assurandørpræget i dag, der er vi jo lige så stille ved at lave 

et skift, til at det bliver, mere online, video og telefonmøder… Og så har vi vores indgående 

kundecenter, som i samspil med online, kommer til at rykke på måden vi driver forsikringer i 

fremtiden… Vi nok det selskab der er mest assurandørdrevet i dag. Det er selvfølgelig både en styrke, 

men også en svaghed, fordi der er noget med “cost”, også at kundebehovet ændrer sig.  Og hvis vores 

målgruppe stadig er det brede Danmark, så skal vi også møde kunderne der hvor de er.” - Direktør 

for kundecenter Jakob Dreyer Stattup.  

 

Tager vi fat i citatet foroven, kan vi se at kundedirektøren for forsikringer hos Alm. Brand tager fat i 

en interessant problemstilling. Alm. Brand er det selskab der ifølge dem selv anvender den 

traditionelle forsikringsformidling, assurandørmetoden.  

 

“Det er alt fra at man køber leads, til at der er nogle folk der arbejder med disse “leads”, til der er 

nogle telemarketingfolk der ringer op x antal gange til at booke et møde, nogle bliver aflyst andre 

afholdes. Assurandørerne har forskellige hitrater. Også hvad kommer der ud i sidste ende. Og de 

omkostninger ligger deromkring. Det er altid assurandørmødet der er tungest. Fordi de har 

transport-, løn- provisionsudgifter. Og så kan man generelt sige, at de leads der er sværest at lave 

møder på, det er dem der koster mest i telemarketingkanalen er.” - Direktør for kundecenter Jakob 

Dreyer Stattup. 

 
55 Se fodnote om fordeling af ny-salg i bilag 
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Men assurandør-kundemødet er også det kundemøde der ifølge kundedirektøren er det der koster 

mest. Dels fordi, der forbindes flest penge i processen til at etablere det kundemøde. Assurandørerne 

dem der er aflønnes højst, og er dem der bindes flest penge i, ved et kundemøde. Og dels fordi der 

forbindes mange omkostningstunge led i processen til et kundemøde, eksempelvis mødebooking, der 

skal booke møder til assurandørerne. Et kundemøde med en assurandør fra Alm. Brand er ikke lig 

med et salg, assurandørerne har deres salgsrater derfor kan assurandør koste mange penge. En 

emnemanager der skal sørge for at mødebookingspersonalet, har de nødvendige “leads” (emner eller 

potentielle kunder) at ringe på. For ikke at snakke om at assurandørerne har transports-, løn- og 

provisionsudgifter. Ellers er det naturligvis dyre for “lead” til “lead”, fordi der er nogle “leads” der 

er svære at genere møder på, derfor koster det mere når mødebookingspersonalet laver møder på disse 

“leads”.  

 

Hvad angår selve marketing og markedsføringen sker Alm. Brands markedsføring hovedsageligt via 

assurandørerne. Det er dem der er ansigtet udadtil, ifølge kundecenter direktøren for Alm. Brand, er 

Alm. Brand det selskab som har flest assurandører.  

 

“Kunderne har brug for at de bliver rådgivet efter deres behov, og det er der jeg mener det er vigtigt 

vi forsat er til stede ved kunderne. Derfor er vi nok det selskab der er mest assurandørdrevet i dag. 

Det er selvfølgelig både en styrke, men også en svaghed, fordi der er noget med “cost”, også at 

kundebehovet ændrer sig. Og hvis vores målgruppe stadig er det brede Danmark, så skal vi også 

møde kunderne der hvor de er.” - Direktør for kundecenter Jakob Dreyer Stattup. 

 

Kundecenterdirektøren er klar over at der sker nogle ændringer på markedet, og anerkender derfor at 

det er nødvendigt at man skal imødekomme kunderne der hvor de fortrækker det. Dette er i 

overensstemmelse ift. de øvrige rapporter vi har beskæftiget os med. og ved netop nysalgsmøder eerr 

dette en stor force, fordi det er vist, at der er bedre salgsrater ved personligt fremmøde.  

 

“Både kundetilfredshedsmåling, og når vi ser hvordan vi har bygget salgskanalen op, med 

udelukkende fokus på nysalg igennem assurandørerne. Der skal vi også have lavet et skift. Vi skal 

helt klart have lavet et skift, fordi det har været meget nysalg i assurandørkanalen, og når kunden 

ringede ind, og ville have ændret noget så gjorde vi det i inbound. Men vi har ikke haft nogen klar 
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kanalstrategi for hvordan vi tilgår vores kundebase for at sælge op på dem. Det er også et skift vil 

gerne vil have startet.” - Direktør for kundecenter Jakob Dreyer Stattup.  

 

Ved ny-salg er assurandører en force, fordi disse kan møde op sidde foran kunderne, det er dermed 

nemmere at få kunderne til at indgå en aftale med Alm. Brand. Men hvad sker der, efter at kunden er 

blevet kunde hos Alm Brand. Her er der ikke nogen der varetager kundernes dagligdag med et 

forsikringsmæssigt perspektiv, og dermed heller ikke nogen der varetager kundens interesser 

efterfølgende. Det er heller ikke ligefrem lønsomt at få assurandørerne til at varetage denne opgave, 

da deres lønmodel og arbejdsform ikke passer til denne opgave. Derudover har Alm. Brand været 

bagud på point, når man måler kundetilfredsheden56 blandt egne kunder, og sammenholder dette med 

resten af forsikringsmarkedet. Derfor skal man som Direktøren for kundecenteret kommer ind på, 

sørge for at kigge ind i nye muligheder der varetager kundedatabasens interesser. Derfor kan der let 

konkluderes at på markedsføring ift. nye kunder og mødet med nye kunder, er de godt rustet, men ift. 

bevarelse og holde egen kundedatabase tilfredsstillet er dette en svag side. Udover den direkte 

promovering og salg der sker igennem assurandørerne, så promoverer Alm. Brand sig også på diverse 

sociale medier og fjernsynet med reklamer.  

 

Skadesbehandling og kundeservice 

Service må siges at være en af de største nøgleord for forsikringsbranchen i fremtiden, og derfor skal 

dette nøgleord også kigges ind mod. Hos Alm. Brand, har man valgt at drive en del af kundeservicen 

digitalt, således at kunde kan gøre en masse selv.  

 

Vi kan dog se at på den digitale front ligger vi højest i vores kundetilfredshedsmålinger, der ligger vi 

i den øvre del af markedet. Det ikke så meget ift. at købe forsikringsprodukter, men mere 

kundeoplevelsen når du er inde på vores app. Også på skadesforebyggelse der scorer vi også højt på 

vores kunder. Så der er en række lyspunkter der. Hvor vores kunder sammenlignet med andre kunder, 

er mere tilfredse med de løsninger de har. - Direktør for kundecenter Jakob Dreyer Stattup. 

 

Generelt har Alm. Brand sammenlignet med de andre forsikringsudbydere, et bedre digitalt produkt, 

dette findes der flere årsager til. Dels at kunden direkte kan følge med sin skadesanmeldelse på deres 

app og kunden ikke behøver at ringe ind til kundecenteret, men derimod kan gå direkte til appen for 

 
56 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article12543565.ece  

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article12543565.ece
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at finde svaret på sin henvendelse. Dette hjælper i begge ender, da det letter presset på telefonkøen, 

men samtidig giver de kunder der bare vil følge med i deres sag, et resolut svar. Derudover 

differentierer Alm. Brand sig fra resten af forsikringsmarkedets giganter på teknologien, fordi ingen 

af de større selskaber tilbyder at kunden selv kan foretage ændringer igennem deres respektive apps.  

 

Der er vi rimelig godt på spil, især vores del med skadesforebyggelse, den er vores kunder ret glade 

for, den får vores kunder meget ud af. Vores app er lækker på overfladen, men den har lidt den der 

svaghed man kender fra hvis alt ikke er lavet i appen, så bliver man digereret over på en hjemmeside, 

som fungerer knap så lækkert. Jeg har selv prøvet at anmelde nogle skader og det fungerer ret godt 

digitalt. - Direktør for kundecenter Jakob Dreyer Stattup. 

 

Dog som Direktøren for kundecenteret i Alm. Brand kommer frem, med er appen ikke 100% færdig 

udviklet, og dermed, kan man som forsikringskunde godt komme til at mangle at gøre en del som på 

appens overflade synes at være mulig, men som ikke er det, når denne kommer i brug. Men med 

denne app, efterlader man de øvrige forsikringskunders henvendelser til kundeservicen.  

 

Hvad vedrører skadesservice, er Alm. Brand dygtige via. Deres app til at forebygge skader, og sørge 

for deres kunder. Det er i hvert fald hvad kundecenter direktøren mener.  

Også på skadesforebyggelse der scorer vi også højt på vores kunder. - Direktør for kundecenter Jakob 

Dreyer Stattup. 

 

Men graver man lidt dybere i tallene så vil man se at jf. ankeklagenævnet for forsikringer57, at Alm. 

Brand havde 10% klager imod sig, hvor kunderne endte med at få medhold. Det er holdt oppe mod 

markedet (25%), ikke særlig højt. Men ser man på Alm. Brands tætteste konkurrent Codan, vil man 

se at de har 50% klager imod sig. Umiddelbart ville man tænke at Alm. Brand derved står stærkere, 

realiteten er dog en anden, fordi hvor Alm. Brand har fået 2 klager imod sig på ud af 22 klager, har 

Codan forsikring kun haft 2 klager i alt. Heraf den ene tabt hvorfor en tabsprocent på 50% som virker 

af meget, men som kan bakkes op af at der har været få sager imod Codan. 

 

 

 

 
57 https://ankeforsikring.dk/statistik/Sider/Statistik.aspx  

https://ankeforsikring.dk/statistik/Sider/Statistik.aspx
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10.3 Delkonklusion på Værdikædeanalyse 

 

Porters værdikæde analyserer i hvor høj grad Alm. Brand kan bruge til systematisk at analysere sine 

aktiviteter for at determinere, hvor Alm. Brand anskaffer konkurrencemæssige fordele. 

Værdikædeanalysen bekræfter Alm. Brand har organiseret et sundt forhold til deres 

kernekompetencer og derved er Alm. Brand en velstruktureret forretning. For at have succes i 

værdikæde og for at opnå en klar værdikæde, skal Alm. Brand både sørge for at differentierer sig fra 

deres nærmeste konkurrenter, men samtidig også fokusere på at skabe værdi for kunden. (Johnson, et 

al., 2017).  

 

Hvis vi starter med støtteaktiviteterne, kan vi se at Alm. Brand har nogle gode forudsætninger for der 

bliver opfyldt, virksomheden har en god infrastruktur, de tager sig af deres medarbejdere, og der er 

ydermere gjort plads til at teknologi og teknologiske samarbejder kan gøre anvendelse forud for de 

primære aktiviteter. Dernæst kan man sige at Alm. Brand ikke er superværdiskabende på 

produktsiden, da der er mange andre konkurrenter der har udviklet en masse på produktsiden. Dog 

vil Alm. Brands salg og markedsføring gøre lidt godt for dette, fordi salget der drives af assurandører, 

er anerkendt og dette er en god reklamesøjle for Alm. Brand. Denne model kan have sine 

begrænsninger til udelukkende ny-salg og ikke den efterfølgende opfølgning. Slutteligt er der 

skadeservice og kundeservice, som skaber sin værdi, fordi teknologien tillader dette og har dermed 

lettet en del af byrden for kundeservice, da en del af telefonopringningen kan klares på en app, hvor 

man også kan rette i sine tilvalgsdækninger og følge med i skadesanmeldelser. Dette skaber både 

glæde hos den der er teknologisk anlagt, men også dem der ønsker at snakke med et menneske i den 

anden ende.  Værdikædeanalysen spiller også godt sammen med KSF-analyse, som bestemte hvad 

der skulle til før man var succes på forsikringsmarkedet, og før man genererede værdi for kunderne. 

Dog findes der nogle mangler som Alm. Brand skal fokusere på. 
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11. Nøgletalsanalyse 
En regnskabsanalyse vil kunne klargøre hvilke poster, der skaber og/eller har skabt negative eller 

positive regnskaber hos Alm. Brand og samtidig vil regnskabsanalysen give et retvisende billede af 

Alm. Brands nuværende økonomiske situation. I nærgående opgave tages der udgangspunkt i 

perioden 2016-202058. 

 

 

 

 

 

11.1 Rentabilitet 

 

11.1.1 Afkastningsgrad 

 

Et helt centralt nøgletal at analysere vil 

være afkastningsgraden. Dette nøgletal 

viser i al sin enkelthed, hvor god 

virksomheden er til at forrente den 

investerede kapital. I den analyserede 

periode mellem 2017 og 2020 har der 

været en nedadgående udvikling i 

virksomhedens afkastningsgrad 

(rentabilitet), idet den er faldet fra 7% til 6,67%. Dette betyder et fald på 0,33% procentpoint, hvilket 

svarer til et fald på 0,4%. Dog er det vigtigt at bemærke at Afkastningsgraden påvirkes meget fra 

2017-2019 her lider afkastningsgraden et fald på hele 3,42 procentpoint, hvilket svarer til et fald på 

51%. Dog vendes denne udvikling i 2020, her går virksomheden fra at være 3,57 - 6,67 og dermed 

hæves afkastningsgraden med 3.1 procentpoint, svarende til 186%. Årsagen til denne udvikling skal 

jf. Dupont pyramiden59 findes i overskudsgraden eller aktivernes omsætningshastighed. Ift. Alm. 

Brands nøgletal findes årsagen i overskudsgraden, da denne i samme periode har været svingend og 

har været halveret i 2019 holdt op mod 2017. Mens at aktivernes omsætningshastighed har virket til 

at være nogenlunde uændret i hele analyseperioden.  

 

 
58 Se bilag 6, for regnskabanalyse 
59 https://da.wikipedia.org/wiki/Du_Pont-pyramiden  

https://da.wikipedia.org/wiki/Du_Pont-pyramiden
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11.1.2 Aktivernes omsætningshastighed  

 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH), 

som viser virksomhedens evne til at skabe 

omsætning på baggrund af den 

investerede kapital, er i analyseperioden 

steget med 0.01x uden udsving i 

analyseperioden, denne udvikling 

bekræfter at der ikke er tale om et fald i 

analyseperioden, men i stedet for tale om større udgifter i analyseperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3 Overskudsgrad 

 

Et andet vigtigt nøgletal at analysere er 

overskudsgraden, der viser i hvilket 

omfang, virksomheden er i stand til at lave 

omsætning til overskud. I den analyserede 

periode, 2017-2021, har overskudgraden 

haft samme nedadgående tendens som 

afkastningsgraden, da disse to tal følges ad. 

Overskudsgraden (indtjeningsevnen) er i 

perioden faldet fra 14.52% til 13.73%, dette er et fald på 0.79 procentpoint, svarende til 5.75%. Dog 

kan man i grafen se den samme kurve som der ses i afkastningsgraden, nemlig at man tjener ringere 

i perioden 2017-2019, men samtidig ses der samme stigende tendens fra 2019 til 2020 som vi så for 

afkastningsgraden. Det skal blive spændende at se hvor det er gået galt for Alm. Brand i 2017 til 2019 

i det kommende afsnit om indtjeningsevnen, hvor vi går et spadestyk dybere.  
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11.1.4 Egenkapitalens forrentning 

 

Egenkapitalens forrentning (EKF) viser hvor 

meget, virksomhedens ejere får forrentet deres 

egenkapital. I analyseperioden har Alm. Brands 

EKF udviklet sig i en negativ trend. Den er 

således gået fra 20.80% ned til 18.80%; et fald 

på 2 procentpoint svarende til et fald på 10.6%. 

Dette skyldes en blanding af ændring i egenkapitalen, hvor den i perioden 2017-2019 er faldende, og 

2019-2020 stiger markant, men i lige så høj grad et lavere resultat før skat. Igen ser vi, at 

omkostningerne har fået konsekvenser for udviklingen, da man anvender resultatet af den primære 

drift i denne beregning. Igen ses samme tendenser i ovenstående kurve som tidligere i både 

afkastnings- og overskudsgrad. Vigtigt er det at egenkapitalen ikke skal være mindre end 

afkastningsgraden, ellers taber virksomheden på sin fremmedkapital.  

 

11.1.5 Soliditetsgrad 

 

Soliditetsgraden viser, hvor stor en andel af 

virksomhedens samlede aktiver, der er 

finansieret med egenkapital. I 

analyseperioden har Alm. Brands 

soliditetsgrad haft en relativ negativ 

udvikling, idet den er faldet 2,37 

procentpoint fra 46.12% til 43.75%, hvilket 

svarer til en stigning på 5.4%. I det 

virksomheden befinder sig over tommelfingerreglen på mellem 30-40%, må man sige at Alm. Brand 

har en modstandsdygtig soliditetsgrad, og at den nedadgående tendens kan være et tegn på af de har 

købt flere aktiver udenfor deres egenkapital, hvilket virksomheden kan tillade sig.   

 

 
11.1.6 Combined Ratio 
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Det næste forsikringstekniske 

nøgletal vi vil se nærmere på, er 

combined ratio. Dette begreber viser 

i hvor høj grad Alm. Brands 

præmieindtægter udlignes af deres 

erstatnings- og driftsomkostninger. 

Her vil en ratio på 100 svarer til at 

forsikringsvirksomheden bruger alle 

præmieindtægter til udbetaling af skader, samt driftsomkostninger. Her har Alm. Brand haft en god 

udvikling, trods udsvinget i 2019. Dog skal det tages in mente, at dette er under Covid-19-krisen60, 

og at man derfor forventer et noget højere tal, på den anden side af krisen. En lille stigning fra 84.4% 

til 85.1% hvilket svarer til 0.7 Procentpoint, svarende til 0,8%. Det samme fortæller 

kundecenterdirektøren for Alm. Brand.  

“Nu har det sidste år, også været lidt specielt med Corona osv. Fordi der ikke har været anmeldt lige 

så mange skadesudgifter. Vi er faktisk mindre ambitiøse end vores nærmeste konkurrenter er. Vores 

mål for vores combined ratio skal være 90%. i 2020 lå vi i starten af 80’erne. Men vi forventer at når 

vi kommer på den anden side af Coronaen, så forventer jeg at vi ligger på en 87-88%.” - Direktør 

for kundecenter Jakob Dreyer Stattup. 

 

 

11.1.7 Bruttoerstatningsprocent 

 

Den sidste nøgletal vi skal beskæftige os med, er bruttoerstatningsprocenten, som viser forholdet 

mellem præmieindtægterne og 

erstatningsudgifterne. Denne ønskes 

undersøgt, således at man kan fastslå 

hvor stor en del af combined ratio der er 

skader, og hvor stor en del af det, der er 

driftsomkostninger. 

 
60 https://www.almbrand.dk/493b92/siteassets/pdf/fmba/alm-brand-af-1792-fmba-2020.pdf side 19 

https://www.almbrand.dk/493b92/siteassets/pdf/fmba/alm-brand-af-1792-fmba-2020.pdf
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Her ser vi igen samme tendens som vi så tidligere, nemlig at der er der sker en stigning i skader i 

2019, som forårsager dette peak. Generelt set, stiger erstatningsomkostninger 1.36 procentpoint fra 

63.29 til 64.65 hvilket er en ændring på 2%. Ud fra ovenstående tabel sammenhold med tabellen for 

combined ratio, ses det at ca. 20% af combined ratioen er driftsomkostninger.  

 

11.2. Indtjeningsevne 

I dette afsnit vil der ses nærmere på Alm. Brands indtjeningsevne, dette gøres ved at holde 

bruttopræmieindtægterne op mod omkostningerne, tallene er indekseret efter 2017 som basisår.  

 

 

11.2.1 Bruttopræmieindtægter 

Ser man på bruttopræmieindtægterne kan vi se at denne har være stødt stigende med ca. 2% pr. år. 

Og hele 6% ift. basisåret. 

 

11.2.3 Erstatningsudgifter 

Erstatningsudgifterne er stege sideløbende med at bruttopræmieindtægterne er steget, 

erstatningsudgifterne er dog steget lidt kraftigere end bruttopræmieindtægterne. Da denne er steget 

med 8% ift. basisåret, i 2019 - som har vist sig at være udsvingsåret, er erstatningsudgifterne steget 

med 11% ift. basisåret. Det skal tages in mente, at dette er den tungeste post. Denne påvirker 

indtjeningsevnen negativt. 

 

11.2.4 Andre udgifter fra investeringsvirksomhed 

Denne post har haft en faldende tendens igennem hele perioden holdt mod basisåret, dog med en lille 

stigning det sidste år. Denne post påvirker indtjeningsevnen positivt. Dog er det en relativ beskeden 

post holdt op mod erstatningsudgifterne. 

 

11.2.5 Kursreguleringer 

Denne post har været meget svingende, posten er gået fra at være i 100 i basisåret, til 588 året efter, 

og i 2019 til at være 496, til sidst at ende på kurs 150. Det er den post med mest udsving, og naturligvis 

påvirker denne indtjeningsevnen negativt, men størrelsesmæssigt er dette en beskeden post.  
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11.2.6. Erhvervelses og administrationsomkostninger 

Denne post har i analyseperioden vokset, med lidt udsving, men dog ikke med samme hast som 

bruttopræmieindtægterne. Dog påvirker denne post indtjeningsevnen negativt, men ikke i samme 

grad som kursreguleringer eller erstatningsudgifter, da den kun stiger fra 100 i basisår til 103 i slutår, 

med et mindre udsving i 2019. Til gengæld er dette en af tungere poster, og en lille ændring i denne 

mærkes i indtjeningsevnen. Værd at nævne er, at denne post udgør en stor del forskellen fra combined 

ratio til bruttoerstatningsprocenten.  

 

11.2.7 Resultat af afgiven forretning 

Denne post har uden tvivl også påvirket indtjeningsevnen negativt, idet posten er gået fra at være 100 

i basisåret til 131 (2018) og 132 (2019), for til sidst at ende omkring kurs 103 (2020). Denne post er 

af en relativ stor størrelse, og havde relativ meget udsving, og derfor har denne post gjort ondt på 

indtjeningsevnen i analyseperioden. 

 

11.3 Delkonklusion til rentabilitetsanalyse og indtjeningsevne 

I ovenstående afsnit er der gjort rede og analyseret for Alm. Brands økonomiske situation. Fælles for 

rentabilitetsanalysen, er at der har været en række nøgletal der har påvirket rentabiliteten. 

Afkastningsgraden har i analyseperioden vist en lille nedadgående tendens sammenlignet med 

basisåret. Dette har vi forsøgt undersøgt, og kommet frem til at det ikke har været andet end 

omkostninger der har været med til at drive denne udvikling. For det første har Alm. Brand i 

forbindelse med øget præmieindtægter haft en højere erstatningsomkostningspost. Hvilket er 

naturligt. Dog kan man se at i perioden 2017-2019, fire ud af fem omkostningsposter hurtigere end 

Alm. Brands præmieindtægter, dette skyldes bl.a. årsagen i den lave rentabilitet i denne periode. 

Derudover bekræfter både combined ratio og bruttoerstatningsprocenten samme tese, at det har været 

nogle hårde år i 2018/2019, fordi Alm. Brand har skulle hæfte for mere, og har haft mange penge 

bundet i driftsomkostninger. Til gengæld Alm. Brand formået at ændre på dette fra 2019 og mod 

2020, man kan se at fire ud af fem omkostningsposter for indtjeningsevnen er faldende i perioden 

2019-2020. Derudover har Covid-19 krisen også sørget for at der er sket et yderligere fald i 

skadeanmeldelser, hvilket påvirker rentabiliteten positivt. Det har været estimeret omkring 2% fald i 

combined ratio. Hvilket kundecenter direktøren også nævner i et interview. Alt i alt, må man sige, at 

Alm. Brand har en sund økonomisk forretning med en soliditetsgrad på mere end 40%, en 
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egenkapitals forrentning på 18.8% og en afkastningsgrad på omkring 7% hvilket er højere end 

markedsrenten.  

 

12. VRIO 

 
I nærgående afsnit vil vi kigge nærmere på Barneys VRIO-model til at vurdere, vigtigheden i Alm. 

Brands udvalgte ressourcer og kompetencer. VRIO-modellen tager udgangspunkt i de ressourcer og 

kompetencer som er fundet i værdikædeanalysen som i forvejen er determineret. Ressourcer / 

kompetencer vurderes for at determinere om denne tildeler Alm. Brand en konkurrencemæssig fordel 

eller ej (Johnson, et al., 2017).  

 
Ressource Værdifuld Sjælden 

Dyre at 

imitere 

Fuldudnyttet 

af 

organisation 

Konkurrencemæ

-ssig konsekvens 

Økonomiske 

forventninger 

til ressourcen 

Finansielle 

ressourcer 

Ja Nej - Ja Konkurrencemæs
sig neutral 

Normal 

Medarbejder

nes 

knowhow 

Ja Ja Ja Ja Vedvarende 
konkurrencemæs
sig fordel 

Over normal 

Brand og 

Brand image 

Ja Ja Ja Ja Vedvarende 
konkurrencemæs
sig fordel 

Over normal 

Distributions

partnere 

Ja Nej - Ja Konkurrencemæs
sig neutral 

Normal 

Unikke 

kompetencer 

Ja Ja Ja Ja Vedvarende 
konkurrencemæs
sig fordel 

Over normal 

Produkt 

Ja Nej Nej Ja Konkurrencemæs
sig neutral 

Normal 

 

12.1 Finansielle ressourcer 

Alm. Brands finansielle ressourcer antages at være værdifulde, da denne giver Alm. Brand mange 

muligheder for fremtiden. Denne ressource giver Alm. Brand mulighed for at investere i 

produktudvikling, som de ifølge kundecenter direktøren har været bagud med. Dette bekræftes 

yderligere af soliditetsgraden som vi beskæftigede os med tidligere i opgaven, hvor Alm. Brand havde 

en flot soliditetsgrad. For at fastsætte om Alm. Brands konkurrencemæssige fordel skal vi vurdere 

om denne ressource er sjælden ift. resten af markedet. Det er den ikke, derfor ikke nogen vedvarende 

konkurrencemæssig fordel.  
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12.2 Medarbejdernes knowhow 

Denne ressource anses for at være meget værdifuld, da Alm. Brand igennem mange år har opnået 

værdifuldviden om det danske forsikringsmarked. Specielt den ekspertise som virksomhedens 

medarbejdere og organisationen har anlagt indenfor aktiviteter i værdikæden vil være meget brugbare 

og værdifulde for Alm. Brand på forsikringsmarkedet. Medarbejdernes knowhow er med til at skabe 

servicedelen for Alm. Brand, som er det Alm. Brand lever af. Det ses yderligere at Alm. Brand 

investerer i deres medarbejdere jf. deres årsrapport 2020. Derfor er denne ressource en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel.   

 

 

 

12.3 Brand og Image 

Alm. Brands brand og image er en meget værdifuld ressource, som alt andet lige giver Alm. Brand 

en vedvarende konkurrencemæssig fordel. Alm. Brand er blandt den absolutte top indenfor 

forsikringsverdenen, som sammen med Tryg, Topdanmark og Codan udgør de fire største på 

markedet. Alm. Brand har igennem mange årtier oparbejdet et stærkt brand, som forbindes med 

sikkerhed og tryghed inden for forsikring. Det tager mange år at opbygge et stærkt brand, og der skal 

mange penge til, for at gøre dette. Derfor er det dyrt at opbygge et stærkt brand, og dermed dyrt at 

imitere. Derfor vurderes denne ressource for at være en vedvarende konkurrencemæssig fordel.  

 

12.4 Distributionspartnere 

Denne kompetence dækker over de samarbejder der er dannet på tværs af 

salestool/sammenligningsplatforme/ software-udbydere. Denne kompetence er dog ikke sjælden, da 

de platforme Alm. Brand arbejder indenfor er kendte og generelle inden for forsikringsmarkedet, og 

derfor er dette ikke en sjælden kompetence. Dermed distributionspartnere ikke en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel.  

 

12.5 Unikke kompetencer 

Alm. Brands mest unikke kompetence er indenfor forsikrings skadesbehandling, her har Alm. Brand 

et speciale i skadesforebyggelse, og skadesbehandling via. Alm. Brands app. Derudover kan appen 

også sørge for at lave ændringer direkte på tilvalgsdækninger. Slutteligt, er en stor del af Alm. Brands 
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ny-salg generet ved assurandørkanalen, som modsat mange andre selskaber ikke har bevæget sig for 

meget ind i telemarketingssalg. Denne kompetence er speciel, og meget svær at imitere, for ikke at 

sige, at denne kompetence vil være dyr at imitere. Derfor er denne kompetence en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel.  

 

12.6 Produkt 

Den sidste kompetence der skal ses ind i, er Alm. Brands produkter indenfor private forsikringer på 

det danske forsikringsmarked. Alm. Brand tilbyder modsat sine andre konkurrenter ikke særlige 

løsninger på forsikringsudvalget, derfor produktet, ikke anerledes end mange andre udbydere. Tryg 

betaler for sine kunders tandlægebehandlinger, mens Codan hjælper hvis kunden har glemt hvor man 

har lagt sine briller. Derfor anses denne kompetence ikke som værende en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel, især også fordi denne kompetence ikke er sjælden eller svær at imitere 

 

12.7 Delkonklusion på VRIO 

På baggrund af ovenstående analyse, kan man se at Alm. Brand har fat i den lange hvad angår deres 

ressourcer. Virksomheden har et godt økonomisk ståsted og investerer en masse penge i sine 

medarbejdere, og har foruden dette et stærkt brand og image. Alm. Brand har igennem mange årtier 

og igennem meget stor udvikling på forsikringsmarkedet sørget for denne favorable situation, som 

sikrer dem et godt udgangspunkt fremadrettet i de kommende år. Ser man derimod på deres 

kompetencer i form af at skabe samarbejder på tværs af forskellige udbydere der enten giver Alm. 

Brand deres software eller deres salgsfremmende værktøjer, kan man se at det er nogle ganske enkle 

services og platforme, som mange andre forsikringsselskaber også anvender. Hvad angår deres 

unikke kompetencer, har Alm. Brand udviklet en app, hvor kunderne kan følge med i egen 

sagsbehandling som en track, and trrace-nummer med posten, og ellers hvor man frit kan til- og 

fravælge deldækninger. Hvilket i sig selv er en force og en stærk kompetence. Omvendt er produktet 

for Alm. Brand dog ikke den stærkeste force, i og med mange andre har de samme standardløsninger, 

og derfor er det heller ikke svært for andre at imitere. Samlet set står Alm. Brand med et fornuftigt 

udgangspunkt, og man vil derfor forvente at Alm. Brand kan bruge disse forcer fremadrettet, da 

mange af dem giver vedvarende konkurrencemæssige fordele. 
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13. Konklusion på intern analyse  

Alm. Brand har igennem de sidste mange år, arbejdet hårdt og intensivt for at skabe den helt rigtige 

løsning ift. forsikringer til deres kunder. Virksomhedens støtteaktiviteter hjælper dennes 

medarbejdere på tværs af forskellige afdelinger til at have de rette redskaber, når de skal håndtere en 

kundehenvendelse, hvad end om det er teknologien, infrastrukturen eller noget helt tredje, så har 

almindelig brand sørget for at de har nogle gode forudsætninger for at dette kan lykkes. Dette skaber 

ikke direkte en værdi for kunderne, men skaber derimod en indirekte værdi, fordi medarbejderne er 

de rigtige til opgaven og fordi medarbejderne har de fornødne værktøjer tilgængelige i en 

kundehenvendelse. Dernæst ses der ind i de primære aktiviteter, som skaber en direkte værdi, her må 

man sige at selve salg- og serviceorganet er det der skaber værdi i kundens øjne. Værdikædeanalysen 

bekræfter Alm. Brand har organiseret et sundt forhold til deres kernekompetencer og derved er Alm. 

Brand en velstruktureret forretning. For at have succes i værdikæde og for at opnå en klar værdikæde, 

skal Alm. Brand både sørge for at differentierer sig fra deres nærmeste konkurrenter, men samtidig 

også fokusere på at skabe værdi for kunden. (Johnson, et al., 2017).  

 

Hvad angår virksomhedens nøgletal, vil man se at Alm. Brand i perioden 2017-2019 har været 

udfordret, dels grundet højere erstatningsudgifter i denne periode fordi Alm. Brand i forbindelse med 

øget præmieindtægter haft en højere erstatningsomkostningspost. Hvilket er naturligt. Dog kan man 

se at i perioden 2017-2019, fire ud af fem omkostningsposter hurtigere end Alm. Brands 

præmieindtægter, dette skyldes bl.a. årsagen i den lave rentabilitet i denne periode. Dog har man i 

2020 fået styr på rentabiliteten og Alm. Brand er nu tilbage på niveau med basisåret i 2017. Derudover 

vidner en soliditetsgrad en sund forretning, og en egenkapitals forrentning der er højere end 

afkastningsgraden, derfor taber virksomheden ikke penge på sin fremmedkapital. Til slut skal der 

nævnes combined ratio og bruttoerstatningsprocenten som viser at Alm. Brand i 2020 havde et godt 

år med lavere skadesudgifts, og bedre rentabilitet. En del af forklaring til denne er Covid-19 

påvirkningen som også er medkalkuleret i Alm. Brands regnskab for 2020. En anden del af det, 

skyldes yderligere at Alm. Brand har fået styr på de omkostningsforhold der var ift. omsætningen.  

 

Slutteligt er der VRIO-modellen, som jeg har sine forcer i at man kan bestemme, hvilke ressourcer 

og kompetencer der har vist sig at være afgørende og kommer til at være afgørende fremadrettet. Her 

vil man se en tendens til at økonomien, medarbejderne og brand og image har vist sig at være nogle 

vigtige ressourcer for at få Alm. Brand til at lykkes frem til nu og fremefter. Mens det på 
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kompetencesiden er valget af distributionssamarbejdspartnere, unikke kompetencer og produktet der 

har sikret og i fremtiden vil sikre Alm. Brand vedvarende konkurrencemæssige fordele.  

 

Konkurrencestrategi 

14. Strategisk valg 

De næste to problemstillinger vi skal beskæftige os med, er hhv. hvordan Alm. Brand skal konkurrere 

og vækste på det private forsikringsmarked i Danmark. Her benyttes den eksterne og interne analyse 

til - med udgangspunkt i udvalgte modeller - at bestemme det oplagte strategi for at Alm. Brand kan 

vedvare konkurrencemæssige fordele. Den første strategi der anvendes, er konkurrencestrategien, 

mens vækststrategien anvendes som den sidste. (Johnson, et al., 2017).  

 

Alm. Brand står overfor en masse muligheder for fremtiden. Dog er der nogle udfordringer som Alm. 

Brand skal fokusere på således at de kan maksimere sit udbytte af det input de sætter i forsikringer. 

Alm. Brands produkter indenfor privatforsikringsmarkedet har været et vedvarende og 

gennemgående problem for dem. Det bekræfter både kundefrontsdirektøren, den foretaget 

værdikædeanalyse sammenholdt med de kritiske succesfaktorer på brancheniveau, og i den foretaget 

VRIO-analyse. I alle ovenstående udtalelser/analysemodeller kommer det frem at Alm. Brand er 

bagud på sit forsikringsmæssige produkt, når det gælder om at tilbyde services foruden skadeshjælp 

efter en skade.  

 

Ovenstående udfordring ift. produkt, er en svag side for Alm. Brand, og derfor bør man handle på at 

udvikle en konkurrencestrategi som skal hjælpe Alm. Brand i det lange løb. Som der blev klarlagt i 

analysedelen for kritiske succesfaktorer på brancheniveau for det private danske forsikringsmarked. 

Er der en mangel ift. at kunderne kun føler de “får” noget for deres forsikringspræmier, når der sker 

en skade. Og med de produkter Alm. Brand tilbyder til forsikringskunder på markedet, skal der ikke 

meget til at dette bliver en farlig cocktail.  

 

Som vi fandt ud af i den eksterne analyse, er der omkring 25%, der shopper forsikringer. Dels fordi 

der er mobiliteten på markedet for dette, og dels fordi den teknologiske udvikling har medført en 

simplificering og en understøttelse af denne tendens, derfor skal Alm. Brand handle hurtigt, hvis de 

skal bevare vedvarende konkurrencemæssige fordel. 
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14.1 Forudsætninger forud for konkurrencestrategi 

For at kunne foretage en konkurrencestrategi er det først og fremmest vigtig, at der determineres hvad 

vi har fået med fra vores tidligere analyse dele. Hvis vi starter i den eksterne analyse, kan vi se at der 

i den politiske del, ser vi at et nyt tiltag er kommet ift. forsikringsformidling denne kan være med til 

at skabe mulige samarbejder med aktører der kan formidle forsikringer for Alm. Brand. Derudover 

hvis vi kigger videre, kan i vores PESTEL-analyse vil vi se at under økonomiske forhold, at der både 

er lidt at tage fat i, hvad vedrører kundernes måde anse den nuværende økonomiske situation, men i 

samme grad også den fremtidige økonomiske situation. Hvad vedrører de sociologiske og 

teknologiske faktorer, har disse styrket mobiliteten på forsikringsmarkedet og sørget for at kunderne 

på længere sigt kan forsikres på en anden måde end hvad man har været vant til som kunde.  

 

Generelt skal virksomheder der opererer på det privat danske forsikringsmarked, sørge for at være op 

to date, hvad angår kundernes ønsker - også efter de er blevet kunder, de generelle forsikringstrends 

og tendenser, at kunne tilbyde mere end blot forsikring og dermed flere services, og slutteligt skal 

man sørge for at udvikle og bruge den viden medarbejderne har.  

 

På den interne del, har Alm. Brand nogle rigtig fine forudsætninger for at kunne lykkes på det private 

danske forsikringsmarked. Alm. Brand har igennem de mange år, dannet nogle gode værdiskabende 

aktiviteter, der skal hjælpe deres kunder til at forstå værdien i deres produkter og brands. Dog er 

produktet ikke det mest avanceret på forsikringsmarkedet, og på nogle punkter er Alm. Brand endda 

bagud ift. netop produktet. Salg og servicedelen er en force, det samme gælder hvis Alm. Brands 

kunder skal ændre en tilvalgsdækning på sine forsikringer, eller følge med i skadesforløb.  

 

Alm. Brands økonomiske nøgletal og generelle rentabilitet ser fornuftig ud, og danner dermed det 

økonomiske grundlag for at investere i fremtidige vækst- og konkurrencestrategier. Her er det dog 

værd at fremhæve at der var et mindre udsving 2017-2019, men nøgletallene er gode i 2020.  

 

Slutteligt når der kigges nærmere i VRIO-analysen, er det tydeligt at se, at virksomheden på baggrund 

af deres tilegnede ressourcer og kompetencer står stærkt og har formået at differencer sig, ift. andre 

udbydere, nogle af disse ressourcer og kompetencer giver Alm. Brand vedvarende 

konkurrencemæssige fordele på det private danske forsikringsmarked.  
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Overordnet set er Alm. Brand en rigtig god case, og en virksomhed der er i position til at udforske en 

masse spændende muligheder indenfor de kommende år.  

 

14.2 Konkurrencestrategi 

Micheal Porters generiske konkurrencestrategier, skal give Alm. Brand fordele set ift. dennes 

konkurrenter. For at kunne udarbejde en konkurrencestrategi som skal være relevant for 

forsikringsmarkedet, skal der ses nærmere på, hvad forsikringsmarkedet efterspørger som Alm. 

Brand ikke leverer. Af dette er bestemt foroven. Derfor skal konkurrencestrategien der fremsættes 

bero på at, man skal have de bedste forudsætninger for sine kunder. Dette kan opnås på flere 

forskellige måder, den måde der fremefter vil fokuseres på herfra, er differentieringsstrategien. 

Kigger man marketingmixet hos Alm. Brand, findes der nogle bestemte årsager til, 

konkurrencestrategien er udformet, som den er dette kommer både til udtryk i nærværende opgave, 

men naturligvis også i deres seneste regnskab. Se differencestrategien i figuren herunder (Johnson, et 

al., 2017).  

 

 

Illustration af Porters Konkurrencestrrategi 

 

14.2.1 Differentieringsstrategien 

For at Alm. Brand kan opnå succes på så vigtigt et parameter som produkt, skal Alm. Brand sørge 

for at anvende differentieringsbegrebet korrekt. Differentieringsbegrebet, skal forstås således at Alm. 

Brand med sit marketingsmix skal adskille sig fra de øvrige konkurrenter, og derved opnå præferencer 

for Alm. Brands produkter i kundernes øjne. Marketingsmixets 4 p’er skal danne præferencer. Som 

vi vil komme nærmere i næste afsnit. Oftest ser man at mange virksomheder differentierer sig på 

forskellige måder alt efter dennes branche. For Alm. Brand skal de sørge for at differentiere sig ift. 

ekstra services, som skal komme imellem de skader som kunderne anmelder.  Med 

differentieringsstrategien søger Alm. Brand at afdække hele forsikringsmarkedet. Dvs. At strategien 

skal tilbyde forskellige forsikringskunder forskellige services. Altså har man bil, kunne man forstille 
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at man kunne lave et hjulskifte-service, har man hus, kunne man forestille sig at man fik pudset 

vinduer på forsikringsudbyderens regning osv. (Johnson, et al., 2017).  

 

14.2.2 De 4 p’er 

Eftersom at forsikringer er et serviceprodukt og ikke et fysisk produkt, vil der under normale 

forudsætninger være tale om de 7 p’er hvor people, process physical evidence også burde være 

indgået. Men eftersom at vi i de tidligere interne og eksterne analysedele har været meget af det 

igennem, så vil der udelukkende fokuseres på de 4 p’er man ser fra fysiske produkter også. (Johnson, 

et al., 2017).  

 

Produkt 

For at kunne begribe øvrige underpunkter, skal der først fastsættes hvad der skal tilbydes og hvordan. 

Helt enkelt og forklaret simpelt, så vi i de tidligere afsnit, at kunderne på længere sigt vil have flere 

services61 i deres forsikringer, og at kvinder oftere ser sig selv værende totalkunder62, fordi det er 

mere overskueligt, mens at mænd er mere risikovillige og dermed tager flere chancer ift. spredning 

af forsikringer. Hvis vi tager udgangspunkt i ovenstående og sammenholder dette med både 

værdikædeanalysen, VRIO-analysen og kundecenter direktørens udtalelser om Alm. Brands 

forsikringsprodukter. Kan vi se at der er et marked for Alm. Brand her. Kunderne efterspørger 

totalløsninger og mere indhold i forsikringsproduktet. Dette er dog ikke uvant for Alm. Brand da de 

har været vant til at lokke kunder over med Bank, forsikring og pension. Den nye markedstendens er 

nu blot den, at man i stedet for skal lokkekunderne over med totalløsninger og ekstra services. 

Herunder er udvalgt tre forsikringer man kunne tilbyde ekstra services for.   

 

Hus 

Hvis man starter ved at se på ekstra services Alm. Brand kunne tilbyde sine huskunder, kan Alm. 

Brand passende sørge for at lave et samarbejde med lokaler virksomheder i de forskellige byer, som 

tager sig af snerydning, træfældning og udvendig vinduespudsning. Hvis Alm. Brand valgte at følge 

denne strategi, ville det resultere i at kunderne havde en større tilknytning til Alm. Brand og når andre 

selskaber ringede for at bringe et godt tilbud, ville kunderne også spørge ind til om det nye selskab 

har samme serviceniveau. Derudover vil kunderne også - især i mindre byer - sætte pris på at man 

 
61 https://www.epsi-denmark.org/branchestudier/forsikring/  
62 https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/danskerne-vil-have-enkle-forsikringer  

https://www.epsi-denmark.org/branchestudier/forsikring/
https://www.berlingske.dk/privatoekonomi/danskerne-vil-have-enkle-forsikringer
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støttede de lokaler arbejdsmænd og derved har man givet Alm. Brands kunder endnu en grund til at 

blive. 

 

Bil 

For de kunderne der er bilkunder, kunne man lave et hjulskifte abonnement, med dækhotel og et tjek 

af bilens væsker, bremser undervogn osv. (20 min). Denne partner skal være automester, da 

automester geografisk set i Danmark har mere end 400 værksteder. Ved at have sæsondækkene på et 

dækhotel som kun Alm. Brand samarbejder med sørger man for et ekstra benspænd der kunne være 

i overvejelsesfasen til at skifte. Eftersom at Automester laver servicetjek af bilen får automester 

samarbejdspartneren samtidig mulighed for at fortælle hvis noget skal ordnes på bilen, og give et godt 

tilbud med på vejen til kunden. Altså et såkaldt win-win situation for begge selskaber.  

 

Promotion 

Promotionen af denne konkurrencestrategi, skal arrangeres ved at kontakter sin kundedatabase pr. 

mail eller post med jævne mellemrum om denne nyhed. Derudover kan Alm. Brand indføre nye regler 

overfor både kundeservice og assurandørerne (frontpersonale) om at disse ekstra services skal nævnes 

overfor kunderne. De medarbejdere der sælger flest af disse løsninger, skal naturligvis belønnes. 

Derudover kan Alm. Brand på deres Facebook / Instagram side lave annoncer som gør kunderne 

opmærksomme på at de nye løsninger. Man kunne også forestille sig at Alm. Brand kunne genere 

emner der gerne ville høre mere om netop dette produkt. Det smarte ved Facebook og Instagram er 

det, at man kan rette annoncer mod de segmenter man søger. Et ekstra plus er, at det ikke kun er 

virksomhedens egne kunder, men derimod kunder fra andre selskaber.  

 

Place 

Denne forretningsstrategi skal fuldføres i hele Danmark, da Alm. Brand ikke differentiere det 

homogene private forsikringsmarked i Danmark. Derved sørger man også for at ramme flere, og ikke 

fastlåser sig til nogle få postnumre eller regioner.  
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Pris 

Hvad vedrører prisen for disse services, vil er det for hus- og bilforslaget, ikke voldsomt svære 

aktuarlignende beregninger der skal til, da dette kan anlægges mod et månedligt ekstra beløb fra 

kunderne. Hvordan selve merprisen skal fastsættes for de forskellige services for husforsikringen, 

skal se ud er svært at komme nærmere ind på hvis det skal gøres lokalt.  

 

Hvad angår bilen kan man finde de faste priser for de services på automester.dk63 (se billedet 

herunder). Det vil koste 2.240kr. pr. år. at tilbyde Alm. Brands kunder denne service, det skal dog 

tages in mente at dette er til kostpris, og ikke med den forhandlingsaftale Alm. Brand kan forhandle 

på plads. Dog med de 2.240kr. som udgangspunkt, vil man kunne tilbyde denne service til 99kr. pr. 

md. som danner et forsigtigt overskud.  

 

 

 

Dog er det primære fokus med denne strategi ikke at tjene penge, men snare at forlænge kundernes 

levetid og derved tjene penge. Fra et kundeperspektiv vil det dog heller ikke være uforståeligt at Alm. 

Brand kræver en lidt højere pris for mere service. Hvis vi sammenligner medarbejderomkostningerne 

fra Alm. Brand til deres nærmeste konkurrent Codan, er personaleomkostningerne for Alm. Brand 

væsentlige lavere end Codans. Codan havde en post på 54 mio. kr. mens at Alm. Brand 47 mio. kr. 

Derfor er der på baggrund af analyserede nøgletal, Alm. Brands årsregnskab sammenligning Codan, 

kapital til at kunne fuldføre denne strategi.  

 

Afrunding på marketingsmix 

Med ovenstående marketingsmix kom det frem, at Alm. Brand kan anvende differentieringsstrategien 

for skille sig ud ift. til de øvrige udbydere på det private forsikringsmarked, på trods af at markedet, 

er et homogent marked og differentieringsgraden er lille.  

 
63 https://www.automester-ishoej.dk/tilbud 

https://www.automester-ishoej.dk/tilbud
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14.2.3 Erfaring 

Eftersom at Alm. Brand er et brand der har været vant til at have erfaring fra samarbejder på tværs af 

forskellige organisationer som pension, forsikring og bank. Burde det derfor ikke være uvant for dem 

at have med samarbejdspartnere at gøre de komplikationer der kan opstå i et samarbejde vil for Alm. 

Brand være nemmere at håndtere.  

 

14.2.4 Alliancer med eksterne aktører  

Strategiske alliancer handler hvor to virksomheder har samme mål. Formålet med en alliance er at 

opnå et fælles mål der i Alm. Brands og Automesters situation kunne være at komplementere 

hinanden i at opnå vækstmål ved at dele kunder, som det illustreres på billedet herunder vil 

samarbejdet være Complementary alliance. På denne måde skaber det afhængighed for. Både den 

ene og den anden virksomhed. Se figuren herunder. Derved kan virksomhederne også søge forskellige 

styrker hinanden. Den måde Alm. Brand skal danne et samarbejde med en eksempelvis 

autopartner, er ved den komplementære alliance. (Johnson, et al., 2017).  

 

Kilde: Exploring strategy (Johnson et. al).  

 

14.2.5 Konkurrenternes reaktion 

Markedet for private forsikringer er et relativt homogent marked, det vil derfor ikke være unaturligt 

at følge med på en trend, hvis en anden udbyder har succes med dette. Såfremt Alm. Brand gør alvor 

af denne strategi, og derved er med til at skabe en yderligere dimension til forsikringsmarkedet. Man 

kan med god grund forestille sig, at hvis komplementerende ekstra services går hen og forlænger 

kunders levetid i Alm. Brand, så vil andre aktører følge med på bølgen. Alm. Brands modsvar til dette 

vil i så fald være first-mover-advantage, altså at man som blandt de første på markedet frit kan vælge 

mellem hvilke samarbejdspartnere man ønsker at indgå et samarbejde med, og derved skabe den 
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stærkeste alliance. Det giver også det vil forekomme in-top-of-mind for kunderne når de tænker på 

totalløsninger eller på ekstraservices ved forsikring. 

 

14.3 Delkonklusion på konkurrencestrategi 

Alm. Brand har i en længere periode levet med nogle svære vilkår hvad gælder for 

forsikringsproduktet til det private danske marked. Dog har de. Jf. deres kundecenter direktør forsat 

prissat på niveau med de øvrige 3 store virksomheder, på forsikringsmarkedet. Udover at Alm. Bands 

kundecenter direktør selv erkendende at de bagud ift. produktet kom dette også frem i de interne 

analyser, både i værdikædeanalysen når den blev sammenholdt med de generelle kritiske 

succesfaktorer på markedsniveau, men i lige så høj grad også i VRIO-analysen, hvor produktet ikke 

opfyldte alle krav til at kunne give vedvarende konkurrencemæssig fordel på det private danske 

forsikringsmarked.  

 

Denne konkurrencestrategi blev forslået, for at imødekomme den mangel de har været fra Alm. 

Brands side, indtil nu. Strategien om at differentiere sig på services, på produktet, for at sørge for at 

imødekomme kundernes ønske om en totalløsning og mere indhold i forsikringer andet end hjælp 

efter en skade. Skal mødes med handlingsplaner der lyder at Alm. Band til tilbyde services i form af 

udvendig ruderens, snerydning og træfældning på huset, mens det på bilen vil være hjulskift, 

dækhotel og servicetjek af bremser, væsker osv. Denne alliance med de samarbejdspartnere der 

findes, kommer til at have et fælles mål, nemlig at give en god oplevelse, og sørge for at kunden 

bliver gjort afhængig både af Alm. Brand, men også af samarbejdspartneren. Slutteligt imødekommer 

man også de samfundstendenser der har været med til at præge kunder mod andre selskaber, fordi 

man kan fastholde disse med mere indhold, end blot forsikring i sig selv. På den måde forlænges 

levetiden   også sikres Alm. Brands evne til at differentiere sig fra det øvrige homogene marked. 

Denne differentiering skal give Alm. Brand evnen til at konkurrere på længere sigt også. 
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Vækststrategi 
 

15. Vækststrategi 

En vækststrategi er en langsigtet planlægning af vækstmål som virksomheden forsøger at indfri. 

(Johnson, et al., 2017).  

 

15.1 Forudsætninger forud for vækststrategi 

Igennem hele analysedelen stilles en række krav, kriterier og trends op for at lykkes på det private 

danske forsikringsmarked.  

 

De mest gennemgående for vækststrategien, er bl.a. at der er en mobilitetstrend på markedet og at de 

teknologiske muligheder, har gjort det lige så nemt at skifte forsikringer, som det er at lave en 

nummerflytning fra et teleselskab til et andet.  

 

I forlængelse af denne trends, befinder Alm. Brand og dens omgivelser sig i en situation, hvor de 

politiske forhold har åbnet op for nemmere at ansætte agenter, mens de sociologiske forhold trender 

med at det er nemmere at skifte selskab.  

 

Derudover er der kritiske succesfaktorer der peger på at forsikringsvirksomheder, i højere grad skal 

tilpasse sig kunden, og dennes livsituation, derfor skal forsikringer fremtiden ikke være 

boksløsninger, men tilegnet efter kundernes behov. Dette må man sige at Alm. Brands konkurrenter 

har taget til sig. Tryg startede i 2018 en ny salgskanal, hvor der blev hyret en del agenter, som skulle 

formidle Trygs forsikringer, og samtidig sørge for Trygs interne kundedatabase.  

 

Dette kunne lades sig gøre, fordi finanssektoren uddannelsescenter i 2018 oktober fremlagde et 

direktiv (IDD - kan findes under politiske forhold) om forsikringsformidling. Dette direktiv går på at, 

man ikke længere behøver at tage uddannelsen ved Forsikringsakademiet (FOAK). Tidligere har det 

været en dyr og besværlig affære at være forsikringsformidler, dette har IDD-direktivet64 kommet til 

livs, der nu har til formål at tilbyde medarbejdere og virksomhedsejere uden erfaring at tilbyde og 

drive forsikringsformidling, så længe man har bestået en IDD-prøve.  

 

 
64 https://www.finansudd.dk/test-certificering/idd-og-forsikringer/  

https://www.finansudd.dk/test-certificering/idd-og-forsikringer/
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Trygs agentursalgskanal startede som et pilotprojekt, men står i dag 2.5 år efter, som den stærkest 

slagskanal i Tryg og i 2021 skal Tryg agentur stå for 65% af alt ny-generede omsætning. Tryg nåede 

at have denne salgsmodel for sig selv i 1.5 år, før at Topdanmark i foråret 2020, åbnede samme 

salgskanal med et eksternt firma, som fik til opgave at formidle deres forsikringer. I efteråret 2020, 

kom Codan med på samme bølge, hvor oprettede samme salgskanal som Tryg. Ser man i Trygs 

årsrapport, vil man opleve at Trygs kunders tilfredshed fra 68% i 201965 72% i 202066, hvilket var 

over mål. Dvs. at man derved både kan formidle mere, men samtidig også skabe gladere kunder, ved 

at yde en ekstra service. En tredje faktor der er værd at bemærke, er at Tryg i deres årsrapport for 

2020 skriver følgende:  A key initiative was an increase in the number of very efficient private sales 

agents and generally increased efficiency for the sales channels. (Side 22, årsrapport Tryg). 

Derudover fandt vi også at Alm. Brand har en svag side i, at de har den dårligste rating som selskab 

af egne kunde. Derfor kan. Denne strategi hjælper Alm. Brands situation.  

 

15.2 Vækststrategi for Alm. Brand 

Typisk måles vækst som værende øget omsætning, men specifikt for virksomhedens branche kan 

Alm. Brand vækste på flere måder. Det kan enten ske ved at Alm. Brand hæver kundernes 

forsikringspræmier, og på den måde kan der indtjenes mere pr. kunde. Alm. Brand kan også fokusere 

mere på at lave ny-salg, derved øge omsætningen, og dermed trække en masse kunder over til Alm. 

Brand. Den sidste og meget interessante metode, er at inkludere sig i kundernes liv, og derved øge 

omsætningen med en ny omsætningskilde i egen kundedatabase. Derfor anvendes Ansoffs 

vækstmatrice til at bestemme vækststrategien. Alm. Brand skal vækste ved Intensivering, som 

betyder at Alm. Brand skal vækste ved at drive forretning på sit nuværende marked indenfor 

forsikring på det private forsikringsmarked i Danmark. Dermed skal Alm. Brand anvende sine 

kernekompetencer, for at beholde sin nuværende position på det danske privatmarked for forsikringer.  

 

Billede af Ansoffs vækstmatrice 

 
65 https://tryg.com/sites/tryg.com/files/2020-01/tryg_2019_annualreportfinal_0.pdf  
66 https://tryg.com/sites/tryg.com/files/2021-02/tryg_ar2020.pdf  

https://tryg.com/sites/tryg.com/files/2020-01/tryg_2019_annualreportfinal_0.pdf
https://tryg.com/sites/tryg.com/files/2021-02/tryg_ar2020.pdf
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15.2.1 Markedspenetrering 

For Alm. Brand vil det være strategien markedspenetrering som skal anvendes fra Ansoffs 

vækstmatrice. Da denne strategis overordnede formål er at øge omsætningen på de nuværende 

markeder, med nuværende produkter. Ved markedspenetrering forventes en øget markedsandel og 

bedre omsætning, disse to faktorer stiller Alm. Brand bedre i en forhandlingssituation overfor kunder 

og leverandører, da man vil være mindre følsomme overfor et evt. tab, eller ændringer i forhold. For 

ikke at udelukke at den øgede markedsandel også gavner mod stordriftsfordele. Normalvis vil denne 

strategi give genlyd hos konkurrenterne, men eftersom at både Tryg, Topdanmark og Codan har 

fuldført denne strategi, vil det ikke have samme effekt for Alm. Brand, dog vil man kunne forvente 

en lignende tendens fra de øvrige forsikringsselskaber. Holder vækstprognoserne som præsenteret af 

finansministeriet i PESTEL-analysen, vil Alm. Brand få både øget markedsandele og omsætning. 

Med udgangspunkt i forudsætninger for vækstmatrice og punktet strategisk valg vil der i følgende 

afsnits tages højde for dette, dernæst vil der blive præsenteret en strategi for markedspenetrering. Der 

er flere måder at markedspenetrere på, de vil blive redegjort for herunder.   

 

Forøgelse af det effektive marked 

Den første af dem, er forøgelse af det effektive, dette betyder at man trænger ind på dem der har de 

tekniske muligheder og falder ind for forsikringskategorien, men som ikke har forsikringer. Det 

kunne være unge mellem 18-2567, som står uden forsikring, fordi man ikke kan finde plads til det i 

budgettet som i forvejen ikke er særligt stort som ung. (Johnson, et al., 2017). 

 

Forøgelse af forbrugssekvensen 

Den anden måde at gøre dette på, er ved at forøge forbrugssekvensen. Den anden måde at opnå 

markedspenetrering og mere omsætning er ved at få kunderne til at bruge mere. Det kunne være at 

man ved hjælp af reklamekampagner, opfordrer målgrupperne til at anvende produktet mere, og 

derved øge forbruget på produktet. (Johnson, et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 
67 https://www.spiir.dk/blog/eksperterne-mener-derfor-star-mange-unge-uden-forsikring/  

https://www.spiir.dk/blog/eksperterne-mener-derfor-star-mange-unge-uden-forsikring/
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Forøgelse af markedsandelen 

Forøgelse af markedsandelen, sker typisk ved at virksomheden generer mere omsætning, men dette 

sker på bekostning af at man stjæler markedsandele fra konkurrenterne. Denne strategi vil oftest ende 

i at virksomheden får en reaktion fra sine konkurrenter. (Johnson, et al., 2017). 

 

I Alm. Brands tilfælde foreslås at man anvender vækststrategien markedspenetrering, og herunder 

anvender metoden forøgelse af markedsandele. Da dette er det mest oplagte. I markedet for 

forsikringer kan man ikke højne forbrugssekvensen, fordi en forsikring først tages i brug, når der sker 

en skade, derfor kan der ikke appelleres til at kunderne forbruger mere, og ej heller er det særligt 

smart, da forsikringsselskabet skal af med flere penge i et givent tilfælde. Forøgelse af det effektive 

marked, kan man som forsikringsvirksomhed godt se ind i, men det gjorde direktøren kundecenteret 

for Alm. Brand klart, at det var noget man have kigget ind i, men ikke noget man ville gøre mere ved 

her og nu. Det mener jeg han gør klogt i, da vi på nuværende tidspunkt, ikke er der hvor der 

efterspørges forsikring-on-demand, og derudover fordi det unge segment heller ikke får flere penge i 

hænderne, uden videre. Det efterlader, at anvende metoden forøgelse af markedsandele, denne 

metode skal anvendes i den fremtidige vækststrategi. 

 

Handlingsforslag 

Alm. Brand skal anvende vækststrategien markedspenetrering og herunder forøgelse af 

markedsandele. Denne strategi skal anvendes med afsæt i, at Alm. Brand skal lave et agentur som der 

er lagt op til tidligere i forudsætninger for vækststrategien. Da Alm. Brand med denne strategi, vil 

kunne opretholde og optimere virksomhedens position på markedet, således at der elimineres de 

mangler fra kritiske succesfaktorer der er på markedsniveau, som Alm. Brand ikke har i deres 

værdikæde. Dernæst at Alm. Brand bruger de tendenser der er lige nu på markedet. Selve agenterne 

skal aflønnes med en fast provision, og dernæst skal deres arbejdsform være telefonisk, således 

agenterne kan være mere effektive end deres etablerede salgskanaler.   
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Bedre tilfredshed blandt eksisterende kunder 

Her tænkes der specifikt til at Alm. Brand ikke har været gode nok til at holde sine kunder tilfredse, 

efter de først er blevet kunderne i forretningen. Derfor er det vigtigt at man opretter et agenturcenter, 

hvor hovedopgaven bliver at genere vækst til Alm. Brand, både på den interne database, men også på 

de emner der generes på Facebook, online på Almbrand.dk, forhandler aftaler eller via 

mødebookerne. Med denne model tilbydes der også kundeservice, da agenterne med denne model vil 

ringe til eksisterende kunder og gennemgå kundens forsikringer og evt. ændrede forsikringsbehov. 

Denne ændring vil medføre en højere kundetilfredshed blandt kunderne, som forhåbentlig stiller dem 

bedre i de kommende tilfredshedsundersøgelser. Dette harmonerer også ganske fint, med Alm. 

Brands overordnede strategi “Kundens Alm. Brand”. 

 

Øget omsætning på egen database 

Det er heller ikke ligefrem lønsomt at få assurandørerne til at varetage opgaven med at ringe til den 

etablerede database, da deres lønmodel og arbejdsform ikke passer til denne opgave. Forretningsdelen 

i, at der tages kontakt til den etablerede kundedatabase, er strategisk smart, da disse “leads” ikke 

koster Alm. Brand penge at finde frem. Derudover får agenterne til opgave at ringe ud til kunder for 

at høre om deres forsikringsbehov har ændret sig, og om kunderne kunne have andre forsikringer 

andre stede, som de kunne være interesseret i at få samlet ved Alm. Brand. Som det fremgår af Alm. 

Brand årsrapport er der omkring 100.000 kunder, der ikke er +kunder (dvs. konceptkunder). Flere 

produkter pr. kunde giver mere loyalitet68.  

 

Øget omsætning på ny-salg 

For nye kunder vil Alm. Brand med agenturmodellen være i stand til at skære en række 

omkostningstunge poster fra. Som det ses i citat herunder, er der både mødebooker og 

samarbejdspartnere ind over deres nuværende assurandørkanal, som kan koste dyrt.  

 

“Og så kan man generelt sige, at de leads der er sværest at lave møder på, det er dem der koster mest 

i telemarketingkanalen er. Så er der nogle leads der generelt er dyre fordi de indhentes fra en 

samarbejdspartner, man betaler typisk mere for leadet, men man får en mindre omkostning til resten 

af kæden, fordi det er lettere at booke et møde, og det er lettere at sælge til.” - Kundecenter direktør 

Jakob Dreyer Stattup. 

 
68 https://tryg.com/sites/tryg.com/files/2021-02/tryg_ar2020.pdf Årsrapport Tryg side 14. 

https://tryg.com/sites/tryg.com/files/2021-02/tryg_ar2020.pdf
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Det fordelagtige ved at anvende et agentur til at varetage opgaven, er at agenturet ikke behøver at 

være til stede fysisk ved kunden, og derfor kan agenturet selv afholde et telefonisk møde med de 

potentielle kunder, det giver kunden frihed til at afholde et møde med Alm. Brand uanset hvor kunden 

befinder sig. Netop friheden til at blive kontaktet, der hvor det passe kunden er også en tendens som 

McKinesy and Company69s artikel og kundecenter direktøren for Alm. Brand peger på vil være 

fremtiden for forsikringer.  

 

Personligt, hvis jeg var på udkig efter forsikringer, så ville jeg ikke til at begynde at springe ud i en 

onlineplatform jeg ville nok se hvilke forsikringer der er, men så ville jeg ellers bede om at få et 

opkald eller et onlinemøde. - Kundecenter direktør Jakob Dreyer Stattup. 

 

Strategien med at markedspenetrere giver overordnet set god mening, og harmonerer gangske fint 

med Alm. Brands årsrapport.  

 

“Etablering af et mere kundeorienteret og konkurrencedygtigt Alm. Brand. Alm. Brand har i 

forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for 2019 annonceret omfattende 

forandringer i koncernen, som skal tilstræbe, at det fulde potentiale af strategien Kundens Alm. Brand 

forløses. Forandringerne omfatter etableringen af en ny kundevendt organisation, frigørelse af 

ressourcer og en reduktion af medarbejderstaben.” - Årsrapporten for Alm. Brand 2020 

 

Med ovenstående tekststykke fra Alm. Brands årsrapport ses det at Alm. Brand både vil være 

kundefokuserede, men samtidig skære ned på medarbejderstaben. Denne strategi kan virke som at 

puste og have mel i munden samtidig. Dog findes der to måder at imødekomme dette på, enten at 

Alm. Brand laver et agentur eller at de satser på digitalisering skal være med til at tilbyde kunderne 

deres service.  

 

 

 

 

 
69 https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-blog/the-future-of-insurance-agent-

customer-interaction  

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-blog/the-future-of-insurance-agent-customer-interaction
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-blog/the-future-of-insurance-agent-customer-interaction
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Effekt på assurandørkanalen 

Alm. Brands egen kundecenter direktør fik nævnt at man både anså assurandørerne som en styrke, 

men også grad en svaghed. Styrke fordi Alm. Brand er det selskab der anvender flest assurandører, 

og dermed er assurandørerne reklamesøjler for Alm. Brand. Omvendt er Assurandører dyr i drift fordi 

de både skal have løn, provision, transportudgifter, pension, feriepenge og løn ved sygdom. Som det 

ses herunder.  

 

“Assurandørerne har forskellige hitrater. Også hvad kommer der ud i sidste ende. Og de 

omkostninger ligger deromkring. Og det er altid assurandørmødet der er tungest. Fordi de har 

transport-, løn- provisionsudgifter osv.” - Kundecenter direktør Jakob Dreyer Stattup. 

 

Det smarte ved at ansætte en agent i et agentur, er at Alm. Brand ikke skal andet end betale en 

procentsats som agenten sælger for. Dermed elimineres de økonomiske omkostninger, der ellers 

kendes ved Alm. Brands nuværende salgskanal i assurandørerne.  

 

Selvom, at assurandørerne sammenlignet med agenturet, kan ligne en dårlig forretningscase, så er det 

det ikke nødvendigvis. Dels fordi assurandørerne fungerer som gratis reklamesøjler, men i lige så høj 

grad fordi det man ikke nødvendigvis behøver at forholde assurandørerne med agenturet en-til-en. 

Det er to forskellige arbejdsforme og to forskellige tilgange at skabe omsætning på. Derfor behøver 

det ikke være enten-eller-løsning, men i stedet kan det være en både-og-løsning.  Da agenturet skal 

anses for at være en hybrid mellem assurandørerne og kundeservice. Derfor bør frygten for 

kannibalisering af assurandørsalgskanalen ikke være til stede for Alm. Brand.  

 

Effektivitet 

Agenturet vil drive deres virke med at kontakte kunder online eller telefonisk. Derfor sparer Alm. 

Brand yderligere evt. spildtid, hvor kunder ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt for et booket møde, 

eller måske endda kunder har glemt om aftalen.  

 

Ved kampagnedeltages som f.eks. Facebook, skal mødebookerne ikke være inde over, fordi agenterne 

selv kan ringe ud på disse kampagner, og tage kundedialog, og evt. booke et møde til sig selv. Denne 

handlingsforslag giver bedre indtjening, da Facebook-leads kan genereres til salg, og der derved ikke 
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skal bookes møder før, dette kan sælges til. Det fjerner derved også den “cost” det har for Alm. Brand 

når der skal bookes møder.  

 

Dernæst vil Alm. Brand med den rigtige procentsats kunne sigte efter de 25% som shopper rundt på 

forsikringsmarkedet, fordi “combined ratio’en70” vil være faldende, da der fjernes en række 

omkostningstunge led i salgsprocessen. Generelt set, vil denne strategi give færre faste omkostninger, 

da denne strategis udgifter vil være lavere end alle de udgifter der ellers er forbundet i personale. 

Derud vil der ikke være varierende udgifter til salget, men en fast procentsats. Kundecenter direktøren 

kom under interviewet, ind på at der er mange forskellige tilgange til leads og dermed også forskellige 

priser på leads. Agenturets udgifter for Alm. Brand vil være salgsfremmende omkostninger i 

resultatopgørelsen.  

Ser man på effektivitet, vil man også se at tendensen på det generelle forsikringsmarked, er at 

kunderne efter Covid-19 har mere efficiente interaktioner med deres selskaber. Her ses det i tabellen 

at 69% af de adspurgte har fået bedre interaktioner. Se figuren herunder. Hvilket peger på, at 

kontakten ses mere efficient fordi der ikke afholdes fysiske møder i samme grad efter Covid-19.  

 

 

Organisk vækst eller strategisk alliance 

Hvad angår om Alm. Brand skal skabe et agentur selv, eller om de skal skabe alliance med nogen der 

har erfaring, vil herunder blive diskuteret. 

 

15.2.2 Organisk metode 

Ved organisk vækst, skal Alm. Brand udvikle og bygge denne salgskanal, af egne kompetencer og 

ressourcer. Med denne strategi har Alm. Brand 100% kontrol over alt, hvad vedrører kvalitet af salg 

og måden der skal sælges på, det vil sågar være muligt at styre vækstens hastighed og udstrækning. 

Den organiske metode lægger op til at Alm. Brand får en større internaliserings- og involveringsgrad. 

Dette vil være en såkaldt gør-det-selv løsning. Dog harmonerer dette ikke med hvad der er præsenteret 

foroven og i årsrapporten for 2020, at man ønsker mere service, men reduktion af medarbejderstaben.  

 
70 Omkostnings post der indeholder både erstatningsudgift og driftsomkostninger for forsikring 
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15.2.3 Strategisk alliance 

Omvendt hvis Alm. Brand valgte at lave et samarbejde med nogen der har erfaring indenfor 

agenturmodeller eller øvrige salgskanaler. Vil Alm. Brand også kunne stå stærkt, da de vil opnå 

strategisk alliance med et selskab der ville jagte den samme fælles strategi. Der vil i dette tilfælde 

kunne udarbejdes et gensidigt eksklusivt samarbejde, på denne måde ville Alm. Brand ikke selv skulle 

til at, binde for mange ressourcer i projektet, men i stedet overlade det til erfarne kræfter. I sådan et 

samarbejde, skal medlemmer af den strategiske alliance tænke kollektive mål. Med strategisk alliance 

ville Alm. Brand under nogle omstændigheder være begrænset. Men graden af kompleksitet ville 

forsvinde, eftersom at agenturet ikke ville tjene noget, hvis agenterne ikke for solgt noget. Derfor vil 

der være et mismatch i magtforholdet i Alm. Brands favør. Dog for at sikre kvalitet og at tingene blev 

gjort på den rigtige måde, kan Alm. Brand stationere nogle medarbejdere der kan lønnes af det 

eksterne agentur, på den måde sikrer Alm. Brand stadig at alt bliver gjort efter deres præmisser. Ser 

vi det ift. figuren herunder, vil et givent samarbejde være “acces alliance”, og som figuren viser, vil 

der ikke være et samarbejde, hvis virksomhed A trækker stikket, det vil være det samme de var 

gældende med Alm. Brand og et evt. eksternt selskab der vil være i stand til at varetage denne opgave.  

 

 

15.3 Delkonklusion på vækststratgi 

På baggrund af ovenstående vækstanalyse for fremtiden kan det konkluderes, at Alm. Brand har været 

forsigtige ift. til sine direkte konkurrenter med at følge denne strategi. Denne vækststrategi virker dog 

til at være løsningen for Alm. Brand, for at imødekomme de lave kundetilfredshedsscore der har 

været. Derudover gør markedspenetrering det op med, mange af de ting som Alm. Brand gør i dag, 

som kan effektiviseres. Denne model læger også op til at Alm. Brand vækster på egen kundedatabase, 

men samtidig også på nye kunder. Derved når Alm. Brand både en bedre indtjening pr. kunde, flere 

produkter pr. kunde, og længere gennemsnitlig levetid. Udover dette kan Alm. Brand. bruge flere 

leads end de gør i dag, da der ikke er nogen der behøver at booke møder til agenterne, agenterne kan 

ringe direkte ud til kunderne og lave salget eller booke et møde. Derfor effektiviseres og optimeres 

en række processer, således at man skiller sig af med fordyrende led i kæden som får prisen til at 
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stige. Derved kan agenterne møde kunderne hvor de er. Denne strategi harmonerer yderligere godt 

med Alm. Brands overordnede kundestrategi som er “Kundens Alm. Brand.” dvs. det er kunden der 

er i fokus. Derfor kan man, med denne strategi gå efter de øvrige 25% som Alm. Brand har fravalgt 

sig fordi de skifter for ofte. Derudover skal det nævnes at assurandørkanalen og agenturet ikke 

nødvendigvis udelukker hinanden, det kan også være komplementerende salgskanaler, der vil rykke 

slaget til nye højder, og skabe intern sund konkurrence Slutteligt bør Alm. Brand finde nogen der kan 

drive sådan et agentur for dem, da det vil lette arbejdsbyrden og sørge for at man kan komme ud over 

rampen på bedste vis. 

 

16. Konklusion 

På baggrund af de interne og eksterne analyser, og de foreslåede forretningsstrategier, vurderes det 

at Alm. Brand, står i vadestedet for udviklingen af Alm. Brands brand på længere sigt. Som 

situationen er i skrivende stund, har Alm. Brand et fornuftigt udgangspunkt på forsikringsmarkedet 

dagen i dag. Dog skal man være opmærksom på fremtidens tendenser og de nuværende mangler som 

Alm. Brand har kan være et benspænd, hvis der ikke reageres på dette.  

 

Der tages i denne hovedkonklusion udgangspunkt i hovedopgavens fire problemformulering for at 

besvare opgaven så præcist som muligt. Hvoraf det første spørgsmål er Hvad karakteriserer 

privatkundemarkedet for forsikringer i Danmark? 

 

I de eksterne forhold er der nogle vigtige tendenser som forsikringsselskaberne skal være forbedret 

på. Det første vedrører de politiske forhold - herunder IDD-direktivet der skal gøre det nemmere at 

finde eksterne forsikringsformidlere, derudover lægger økonomiske-, sociokulturelle-, og 

teknologiske forhold i stigende grad er en tendens hvor kunderne er mere illoyale og har nemmere 

ved at skifte.  

 

I Porters-five-forces, kan man med spiderweb illustrationen på side 31, se at der er nogle 

gennemgående tendenser på heri. Da kunderne i fremtiden vil have nemmere ved at skifte vurderes 

kundernes forhandlingsstyrke i fremtiden at være stor, og man vil i fremtiden se en større skala af 

kunderne der skifter. Derfor skal Alm. Brand ikke udelukke disse kunder, men i stedet udvikle sig 

mod at kunne tjene på denne slags kunder.  
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Hvis man ser på de kritiske succesfaktorer, vil man opleve at der er nogle gennemgående trends som 

forsikringsselskaberne skal forholde sig til. De vigtigste heri er udvikling af services der 

komplementerer forsikringsprodukterne hos den enkelte udbyder, og være til stede for sine kunder. 

 

For spørgsmålet om, hvad karakteriserer Alm. Brand? Kigges der på den interne front kan man se at 

værdikæde for Alm. Brand overordnet set er pæn og værdiskabende, dog ses en tendens til at Alm. 

Brand både på produktet og på service til sine kunder er bagud ift. de kritiske succesfaktorer på 

markedsniveau er det kritisk at få rettet op på, det mener kundecenter direktøren for Alm. Brand også. 

Dog er nøgletallene fornuftige og skaber et godt udgangspunkt for Alm. Brand, i at investerer i nye 

værdistyrkende og konkurrenceforbedrende projekter der tilgodeser Alm. Brands interesser.  

 

Hvad gælder spørgsmålet om Hvordan skal Alm. Brand konkurrerer på privatkundemarkedet for 

forsikringer og Hvordan skal Alm. Brands vækste på forsikringer for privatkundemarkedet. Slås disse 

sammen til en fælles konklusion, for hvis der tages udgangspunkt i den hvordan Alm. Brand skal 

konkurrere, er der konkluderet, at virksomheden skal følge markedstrends og tendenser, og dermed 

differentiere sig fra resten af markedet, ved at tilbyde ekstraservices på deres produkter, således vil 

man trods det homogene marked kunne skille sig lidt ud. Det vil også hjælpe den nuværende situation 

hvor Alm. Brand er bagud på sit produkt, ift. resten af marked. Dette er både kommet frem i VRIO-, 

og værdikædeanalysen, denne strategi skal virksomheden vedvarende konkurrencemæssige fordele.  

Tager man fat i spørgsmålet om Alm. Brands vækststrategi. Er det klart at Alm. Brand skal tage de 

øvrige tre store selskabers strategi til sig om at skabe et salgsagentur til sig.  

 

Dels fordi at agenturet er fuld provisionslønnet, derfor forsvinder tunge omkostninger i medarbejdere, 

hvis der ikke genereres salg, vil der ikke blive udbetalt noget til agenterne, så agenterne vil have en 

anden motivation, end assurandør og kundeservicepersonalet. Derudover fjernes fordyrende led i 

emnebehandlingen, således at Alm. Brand ikke behøver mødebookere til at ringe til agenternes 

emner, da det er noget de selv varetager qua deres arbejdsform. Samtidig vil agenturet have nemmere 

ved at være effektive, da de ringer til kunder og ikke er begrænsede af fysiske møder. Det betyder 

dog ikke at assurandørerne skal sløjfes. De to strategier komplementerer hinanden og ville gå stærkt 

hånd i hånd, da man ville kunne bruge de nye services som indgangsvinkel til at ringe ud til nye 

kunder og eksisterende kunder. For ikke at nævn at disse strategier vil give luft til kundecenteret og 

give et godt sammenspil med den nuværende Alm. Brand app.  
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Bilag 1. Illustration af deduktiv metode 

  
 

Bilag 2. mest fald pr. erhverv 
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Bilag 3. Import eksport mellem Danmark, Sverige Tyskland og Italien 

 
 

 

 
Bilag 4. Fordeling af nysalg 
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Bilag 5. Antallet af skader på indbrud anvend under covid afsnit.  

 
 

 

 
Bilag 6. Udgangspunkt for nøgletalsanalyse 

Regnskabsanalyse 

 
 
Bemærk at formler står til venstre, derfor er det tydeliggjort hvor jeg har beregningerne fra.  
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