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VIRKSOMHEDENS OMVERDEN

Great Nordea
Nordea er Nordens største og én af Europas
største banker. Det hele startede i 1820 med Sparekassen Kjøbenhavn og Omegn.
En af de første kunder var H.C. Andersen. Siden den tid er mere end 250 pengeinstitutter blevet samlet i koncernen Nordea.
I dag har Nordea hjemmemarked i de nordiske lande Sverige, Danmark, Norge
og Finland. Desuden er der selskaber i Letland, Polen, Litauen, Rusland og Estland. Man kan således kalde Nordea for en international virksomhed med både
en lokal og en global proﬁl.
Gennem de snart 200 år, der er gået, har Nordea været udsat for en række
forandringer i omverdenen, men været i stand til at tilpasse sig og udnytte de
ændringer, der har vist sig.
I de senere år har teknologien muliggjort, at rigtigt mange mennesker har
en netbank uden at komme ret tit i selve banken. Af bankens ca. 10 mio. kunder
er over 6 mio. såkaldte e-kunder, dvs. de har adgang til banken via internettet.
I det hele taget er Nordea i alle sine funktioner afhængig af velfungerende ITløsninger.
Fortsættes side 139

Nordea har klaret sig markant bedre end de ﬂeste andre pengeinstitutter gennem
de senere år gennem bl.a. at forholde sig aktivt til de ændringer, der har været i
omverdenen.
Alle virksomheder opererer under en vis usikkerhed i forhold til markedets fremtidige udvikling. I forbindelse med strategiplanlægning må virksomheden derfor
forsøge at forudse, hvordan omverdenen vil ændre sig. Til dette ﬁndes forskellige
metoder og modeller, som en virksomhed kan benytte sig af.
I dette kapitel gennemgås, hvorledes man kan gennemføre en struktureret analyse
af de omverdensforhold, der har betydning for en virksomhed, se ﬁg. 6.1 herunder.
Virksomhedens omverden

Mikro- og
makromiljø (1)

Trends og
megatrends (2)

PEST-analyse
(3)

Scenarieskrivning (4)

Fig. 6.1 Strukturen i kapitel 6.
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1. Virksomhedens mikro- og makromiljø
Som udgangspunkt for en struktureret analyse af omverdenen vil vi opdele i mikroog makromiljø, se ﬁg. 6.2 nedenfor. Mikromiljøet kaldes også den nære omverden,
mens makromiljøet svarer til den fjerne omverden.
Virksomhedens mikro- og makromiljø

Makromiljø

Mikromiljø

Teknologi
og
miljø
Leverandører

Politik og
lovgivning
Kunder

Virksomhed

Distributører
Sociokulturelle
miljø

Konkurrenter
Økonomi
og
demografi

Fig. 6.2 Virksomhedens omverden inddeles i mikro- og makromiljø.

Først vil virksomhedens mikromiljø kort blive belyst.
DEFINITION

I en virksomheds mikromiljø (nære omverden) indgår de aktører,
som påvirker virksomheden direkte, og som virksomheden i et vist omfang selv kan
påvirke.

Fig. 6.3 på næste side viser samspillet med de vigtigste aktører i virksomhedens
mikromiljø.
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Virksomhedens mikromiljø

»Vor« virksomhed
Leverandører

Mellemhandlere

Kunder

Konkurrenter

Fig. 6.3 Aktører i virksomhedens mikromiljø.

I virksomhedens mikromiljø indgår leverandører, konkurrenter og kunder, herunder
mellemhandlere. Mikromiljøet vil blive behandlet indgående i kapitel 7, 8 og 9, mens
vi i dette kapitel vil fokusere på makromiljøet.
DEFINITION

Ved makromiljøet (den fjerne omverden) forstås de overordnede
faktorer, som har betydning for virksomhedens afsætning, og som virksomheden selv kun
i meget begrænset omfang kan påvirke.

Som hovedregel kan man sige, at makromiljøet er givet udefra, og at virksomheden
derfor må forsøge at udnytte disse forhold eller tilpasse sig.

2. Trends og megatrends
For at ﬁnde ud af, hvordan verden af i morgen ser ud, kan man se på, hvilke trends
og megatrends f.eks. fremtidsforskerne forudser, vil være gældende for den kommende årrække.
Institut for Fremtidsforskning (www.iff.dk) har beskæftiget sig med at forudsige
fremtiden i en årrække og har følgende deﬁnitioner på trends og megatrends:
DEFINITION

Trends er relativt kortsigtede tendenser for op til de næste fem år,
mens megatrends omfatter de store drivkræfter i samfundsudviklingen, der med stor
sandsynlighed vil præge fremtiden på alle områder de næste 10-15 år.

Det er vigtigt for virksomheder at indarbejde trends og megatrends i forbindelse med
strategiplanlægning og fastlæggelse af fremtidige forretningsområder. På denne
måde kan man forholde sig til, hvordan fremtiden mest sandsynligt vil komme til at
se ud.
Eksempler på trends kan være, at der er en tendens til, at man iscenesætter sig selv
i form af at oprette proﬁler på Facebook eller LinkedIn, og at man køber ﬂere økologiske produkter.
Nogle megatrends er oplagte, f.eks. globalisering, internettets udbredelse, sociale
netværk og stigende velstand. Berlingske Nyhedsmagasin har i efteråret 2010 bragt

1329_International_markedsføring.indb 127

12-05-2011 08:54:45

VIRKSOMHEDENS OMVERDEN · 129

3. PEST-analyse
Makromiljøet analyseres, som det fremgår af ﬁg. 6.4, på en enkel og overskuelig måde
i en PEST-model, der inddeler omverdenen efter følgende faktorer:
PEST-model
Political

Politiske og lovgivningsmæssige forhold

Economic

Økonomiske og demografiske forhold

Sociocultural

Sociale og kulturelle forhold

Technological

Teknologiske og miljømæssige forhold

Fig. 6.4 Indholdet i en PEST-model.

Der er i tidens løb lavet ﬂere forskellige forkortelser og huskeregler til analyse af
virksomhedens makroomverden, se ﬁg. 6.5 nedenfor.
Alternative omverdensmodeller
PEEST

STEP

PESTEL

STEEPLE

•
•
•
•
•

• Sociocultural
• Technological
• Economic/competitive
• Political/legal

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Political
Economic
Ecological
Sociocultural
Technological

Political
Economic
Social
Technological
Environmental
Legal

Social
Technological
Economic
Ecological
Political
Legal
Ethical

Fig. 6.5 Alternative modeller til analyse af virksomhedens makroomverden.

De 4 omverdensmodeller i ﬁg. 6.5 er udtryk for forkortelser, som benyttes i forskellige
sammenhænge. Der er naturligvis tale om forenklinger, men alle har den fordel, at
de er relativt lette at huske. Man kan benytte den, man synes fungerer bedst, samtidig med at man tilpasser analysen til den givne situation.
Virksomheden bør gennemføre en analyse og overvågning af sin omverden (omtales nærmere i kapitel 10, markedsanalyse). Ved gennemførelse af en omverdensanalyse er det vigtigt at identiﬁcere de vigtigste faktorer for virksomheden i den givne
situation frem for at opremse en lang række faktorer. Disse informationer kan samles op i den eksterne del af en SWOT-analyse, se ﬁg. 4.2, side 85.
I forbindelse med indtrængning på udenlandske markeder er det ligeledes vigtigt
at have god indsigt i makroomverdenen. Derfor vil den følgende gennemgang også
fokusere på forskellige internationale forhold.
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Kinas valuta undervurderet ifølge USA

USA’s præsident, Barack Obama kritiserer den kinesiske valuta, renminbi, for at være undervurderet: »Kina bruger enorme summer på at intervenere i markedet for at holde kursen
nede«. Kinas præsident afviser derimod Obamas kritik og beskylder i stedet USA for selv at
manipulere med kursen på dollaren ved at lade seddelpressen køre i højeste gear.
Kilde: Baseret på www.Nordeainvest.dk, 19. november 2010.

Demografiske forhold Demograﬁske forhold er af stor betydning for en virksomheds afsætning, idet f.eks. antallet af indbyggere og sammensætningen af befolkningen er bestemmende for efterspørgslen.
DEFINITION

Ved demografiske forhold forstås forhold, der karakteriserer et
lands befolkning, såsom køn, alder, husstandsstørrelse og erhverv.

Befolkningsudviklingen. Indbyggertallet i Danmark udgør i dag ca. 5,5 mio. personer.

Den ældre del af befolkningen vil være stigende i fremtiden. Den aldrende befolkning
er på en gang en trussel og en mulighed for virksomhederne. For samfundet som
helhed bliver der færre og færre i den erhvervsaktive alder, hvilket kan blive problematisk, idet en mindre andel af befolkningen skal skabe indkomsten til bl.a. de ældre.
Men på den anden side er der tale om en meget købedygtig del af befolkningen, som
nu går på pension.
Internationalt er der tale om stagnerende befolkningstal og aldrende befolkninger
i OECD-landene, mens der er voksende befolkninger i resten af verden, se ﬁg. 6.6
nedenfor.
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57,4 %
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Fig. 6.6 Fordeling af verdens befolkning, 1800-2050 (inklusiv fremskrivning).
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Faktorer der kan forbedre det globale miljø

Miljøvenlige
råvarer

Mindre
forurenende
produktion

Miljøforbedring
Genbrug
Energibesparende
husholdningsapparater
Beskyttelse
af ozonlag

Fig. 6.7 Eksempler på elementer, der kan forbedre det globale miljø.

Miljømæssig belastning er for den ene virksomhed et problem, og for den anden
virksomhed en mulighed. Eksempelvis er afsætningen af produkter til miljøforebyggende og miljøbekæmpende formål steget. Ligeledes er holdningen til miljøet af stor
betydning for, hvilke produkter der efterspørges.

Det er vigtigt, at virksomheden
har et veldeﬁneret formål med
en PEST-analyse. Ofte vil man
starte med at lave en brainstorming omkring de aktuelle
omverdensforhold.
Vi vil i det følgende vise et
forenklet, praktisk eksempel på
en PEST-analyse for virksomheden Vestas, jf. ﬁg. 6.8 på
næste side.
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PEST-analyse for Vestas
Politik og lovgivning

Der findes støtteordninger i en række lande til forskning
og udvikling inden for alternativ energi. Desuden har både
den danske regering, EU og verdenssamfundet en politisk
målsætning om, at alternative energiformer skal udgøre en
væsentlig større andel af energiproduktionen.

Økonomi og
demografi

Økonomisk vækst i f.eks. Asien giver et øget behov for
energi. På den anden side har finanskrisen betydet en opbremsning i en række projekter pga. sværere adgang til
risikovillig kapital.

Sociale og kulturelle
forhold

Holdningen til alternativ energi er generelt positiv i kraft af
mindre forurening og miljømæssige hensyn. På den anden
side er der også kritik af at have vindmølleparker i naturområder.

Teknologi og miljø

Udviklingen i effektiviteten af vindmøllerne har resulteret
i en større udbredelse og gjort dem konkurrencedygtige i
forhold til konventionelt produceret energi. Men samtidig
bliver der forsket i alternative energiformer som atomkraft,
sol og naturgas.

Fig. 6.8 PEST-analyse for Vestas.

En omverdensanalyse er et godt værktøj for virksomheden i forbindelse med planlægningen af markedsføringen. Det må anbefales at holde analysen på et praktisk
niveau for på denne måde at få et godt beslutningsgrundlag. Man kan evt. opstille
en matrix med vigtigheden af en given hændelse på en skala fra 1 til 5 og en vurdering af konsekvensen for virksomheden.

4. Scenarieskrivning
I en del tilfælde vil det være en god ide at udarbejde scenarier baseret på analyser
af omverdenen, f.eks. baseret på identiﬁcerede trends og megatrends.
DEFINITION

Et scenarie er en metode til at opstille et overblik over en mulig,

fremtidig situation

Man kan arbejde med forskellige scenarier baseret på alternative situationer, se ﬁg.
6.9 på næste side.
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Alternative scenarier
Scenarietype

Forklaring

Eksempel

Mainstreamscenarier

Baseret på den mest sandsynlige fremtid

Udbygningen af skoler i
Århus Kommune 2011-2016

Åbne scenarier

En mere kreativ synsvinkel
som udgangspunkt for f.eks.
fremtidig innovation

»Popstars-generationen«,
et oplæg vedr. fremtidens
unge

Lukkede scenarier

Et ønske om at spore sig i
én bestemt retning, f.eks. i
forbindelse med en fusion

»To organisationer – én
bank«. Sammenlægning af
Morsø Sparekasse og Morsø Bank til Fjordbank Mors

Fig. 6.9 Forskellige scenarietyper.
Kilde: Inspireret af Anne-Marie Dahl, www.futuria.dk – se også minicase 6.1.

Anvendelsen af scenarier er naturligvis afhængig af formålet og den situation, som
virksomheden beﬁnder sig i. Typisk vil scenarieskrivning indgå i forbindelse med
den strategiske planlægning i virksomheden, se kapitel 3.
EKSEMPEL

EA Energianalyse har udarbejdet scenarier for Danmarks fremtidige energiforsyning for Vestas og DONG: »Veje til en fossilfri energiforsyning«. Her har
man set på el- og varmeforsyningen i Danmark, Tyskland, Norge,
Sverige og Finland i årene 2010, 2020, 2035 og 2050, baseret på en
faldende CO2-emission frem til nul i 2050. Ud fra et basisscenarie
arbejdes der med forskellige modeller med »minimal transmission« og »markant udbygning«.

Mange virksomheder benytter som nævnt scenarier. Pengeinstitutter arbejder f.eks. med scenarier i forbindelse med
rådgivning af deres kunder for at vurdere de økonomiske konsekvenser af forskellige fremtidige situationer. Ofte omtales
begrebet »Worst-case scenario« som et udtryk for den værst
tænkelige situation, mens man også arbejder med de mest
optimistiske scenarier for at vurdere, om virksomheden vil
være klar til at tackle en evt. fremtidig vækst.

Foto: Scanpix

Kilde: Baseret på www.vestas.com og www.ea-energianalyse.dk, 2011.

EKSEMPEL
Danske Bank har udviklet et værktøj, Danske Executive Navigator,
for at skabe et overblik over virksomhedernes beslutninger både på kort og langt sigt.
Herunder ses på, hvilke parametre der påvirker virksomhedens cashﬂow, ligesom der
opstilles best og worst case scenarier, som kan give virksomheden indblik i, hvad man
skal fokusere på.
Kilde: På baggrund af www.danskebank.dk, 2011.
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