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1. Om  

StrategiFokus© 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

StrategiFokus© er en strategimodel, som tager udgangspunkt i Business 
Triangle©: Forudsætningen for ethvert salg eller køb er, at der er en kun-
de, som har et behov, som virksomheden kan opfylde. Men at vide at 
virksomheden kan opfylde sine kunders behov er ikke nok. Virksomhe-
den skal også kunne opfylde sine kunders behov bedre end sine konkur-
renter for at kunne fastholde nuværende eller få nye kunder. Samtidig 
bør virksomheden fokusere på at identificere og opfylde behov, som er 
vigtige for kunden. 
 

 
 
Business Triangle© er udviklet og afprøvet af Lars Bergendorff, Lars 
Bergendorff Business Development, på basis af ca. 100 strategiprojekter 
over 30 år i 40 virksomheder i Europa, USA samt Asien. 
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2. Eksempler på 

værdien af  

strategisk fokus 

StrategiFokus© giver dig nedenfor eksempler på og en værktøjskasse til, 

hvordan du kan udvikle en krystalklar strategi, som øger virksomhedens 

indtjening ved at fokusere resurserne på attraktive kundesegmenter, 

hvor du kan opfylde vigtige kundebehov bedre end konkurrenterne. 

 

2.a: Identifikation  

af og fokus på  

styrkeposition 

Det første eksempel på strategisk fokus er Papyro-Tex A/S. Papyro-Tex 

var en blanding af lagerførende og ordreproducerende plastfolieprodu-

cent til mange forskellige brancher, anvendelser og behov indenfor byg-

geri, teknisk industri, trykkerier og sundhedsområdet. Papyro-Tex’ plast-

folier blev brugt til så forskelligartede anvendelser som ringbind, ”voks-

duge”, tape, ventilationsslanger og urinposer. Virksomheden havde med 

en omsætning på ca. 100 mio. dkr. et underskud på ca. ½ mio. dkr pr. år. 

 

I Papyro-Tex blev der udarbejdet en pris-/indtjenings- og markedsanaly-

se, som identificerede hvor Papyro-Tex havde sine styrkepositioner. På 

basis heraf valgtes en produkt- og salgsstrategi, hvor produktudvikling 

og salgsfokus blev kombineret: 

 

 Papyro-Tex havde allerede en styrkeposition indenfor produktion 

af tynde og tætte plastfolier. 

 Teknisk fokus blev derfor sat på at udvikle og producere tyndere 

og tættere plastfolier endnu mere effektivt, i høj kvalitet og med 

dokumentation for tæthed. 

 Salgsfokus blev rettet mod salg af tynde og tætte plastfolier til 

kunder, som havde et særligt behov herfor – f.eks. producenter af 

urinposer og ventilationsslangeproducenter. 

 Prisstigninger blev konsekvent gennemført, dels hvor indtjenin-

gen var negativ, dels hvor konkurrenterne produktmæssigt var 

svage. 
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Resultatet blev, at kunderne i kontorforsyningsindustrien, som produce-

rede ringbind, valgte andre leverandører, som kunne og ville konkurrere 

på pris. Kunderne til ”voksduge” blev udfaset, ved at Papyro-Tex ophør-

te med at udvikle nye designs og mønstre. Der kom nye kunder blandt 

urinpose- og ventilationsslangeproducenter, som værdsatte Papyro-Tex’ 

tætte og tynde folier. 

 

Papyro-Tex blev således omstillet til at være en fokuseret nicheprodu-

cent, hvor også råvareprisstigninger kunne overføres direkte til kunder-

ne.  Resultatet steg i løbet at et par år fra minus ½ mio. dkr. til plus 20 

mio. dkr. ved nogenlunde samme totalomsætning, men med en kraftig 

ændret kundesammensætning. 

 

2.c: Fra blandet 

håndværk til højt 

specialiseret industri 

Det andet eksempel på strategisk fokus er Rose Holm A/S. I 2004 var 

firmaet Rose Holm en ejerledet metalbearbejdende håndværksvirksom-

hed med ca. 800 kunder og et vidt forgrenet produktsortiment. Virksom-

heden havde ingen klar målsætning eller strategi men lavede, det de 

mange kunder med forskellige behov ønskede.  

 

Rose Holm havde en fornuftig indtjening og mange tilfredse kunder, 

men blev ligesom så mange andre underleverandørvirksomheder ramt af 

krisen i 2008 og opnåede et samlet negativt resultat på minus 9 mio. dkr i 

2009 til 2010 ud af et omsætningsniveau på ca. 28 mio. dkr/år. I 2012 

havde Rose Holm kun ca. 80 kunder, en omsætning omkring 70 mio. 

dkr/år, et resultat efter skat på ca. 4 mio. dkr.  

 

 
 

Forandringen fra bredtfavnende håndværksvirksomhed til højt speciali-

seret industrivirksomhed startede med, at Rose Holm valgte at fokusere 

på gevindrulning af stålbolte og møtrikker til fundamentblokke til vind-

mølleinstallationer, fordi man her så et stort vækstpotentiale: Rose Holm 

var den mindste af 2 leverandører til en af de store europæiske vindmøl-

leproducenter, og vindmøllemarkedet var et marked, som i 2008 havde 

store forventninger til vedvarende vækst. Det strategiske fokus på bolte 

og møtrikker betød i praksis at: 
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 Der blev gennemført er generations- og ledelsesskifte idet: 

 En akademisk uddannet medarbejder blev udnævnt til 

administrerende direktør. 

 Familiebestyrelsen blev udskiftet med en professionel be-

styrelse bestående af erfarne industrifolk. 

 Omkostningsanalyser blev gennemført på alle produkter, og 

mange kunder blev besøgt og interviewet for at finde ud af, hvor-

for de købte hos Rose Holm. 

 Der blev indgået eneleverandøraftale med vindmølleproducen-

ten, mod at Rose Holm leverede en up-front prisreduktion, åbne 

kalkulationer og forpligtigelse til løbende prisreduktioner mulig-

gjort af effektiviseringer og investeringer. 

 Der blev investeret højt specialiseret og automatiseret gevindrul-

ningsudstyr. 

 Kunder, som ikke var i fokus, blev fravalgt. Fravalgte kunder, 

som købte handelsvarer, blev henvist til en samarbejdspartner, og 

kunderne som købte ordreproducerede varer, blev henvist til tid-

ligere kollegaer eller konkurrenter til Rose Holm. 

 Medarbejdere blev udviklet eller afviklet. Nyansatte har nu et ge-

nerelt højere uddannelses- og kompetenceniveau. 

 Leverandørkæden blev optimeret bl.a. ved at gå udenom stål-

grossisterne og købe direkte hos stålproducenterne. 

 
 

I dag er fokus endvidere flyttet fra produkter til løsninger. Rose Holm 

opfatter således ikke sig selv som produktleverandør, men som leveran-

dør af fastgøringssystemer, som opfylder vigtige behov for kunderne. 

 

 Fastgøringssystemer som stadig involverer egenproduceret gevindrul-

ning af stålbolte og møtrikker, og hvor der er krav om korte leveranceti-

der. Ud over bolte og møtrikker til vindmøllerne leveres i dag også som 

handelsvarer de stålfundamentsplader som holdes sammen af boltene og 

møtrikkerne.  

 

Samtidig ser Rose Holm udover vindmølleindustrien, og der er i dag og-

så fokus på at levere fastgøringsløsninger til producenter af industrivar-

mevekslere og nu senest også entreprenører, som forankrer undersøiske 

rør og kabler. 

http://strategifokus.dk/blog/wp-content/uploads/2013/02/Products-to-solutions.png
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2.c: Global  

organisering  

omkring unikke 

kundesegmenter 

Det tredje eksempel på strategisk fokus er Casco Industrilim. Casco 

Industrilim havde hovedkontor i Danmark, men marketings-, salgs- og 

teknisk service samt kundeservice- og logistikafdelinger i flere lande i 

Europa. Casco Industrilim udviklede og leverede lim og limpåføringssy-

stemer til mange forskellige anvendelser i mange forskellige industrier. 

 

 Det kunne være lime til emballage- og etiketindustrierne, lime og limdo-

seringsmaskiner til elektronik- og vindmølleindustrier samt lime og 

limpåføringsanlæg til panelproducenter indenfor byggeri og transport-

industrien.  

 

Casco Industrilim gennemførte et grundigt strategisk analysearbejde i 

samarbejde med en ekstern strategirådgiver, men hvor Casco Industri-

lims ledergruppe og en række udvalgt nøglemedarbejdere fra alle afde-

linger i mange lande deltog aktivt i processen.  

 

Analysen viste, at der var forskellige grupper af kunder, som på tværs af 

lande og industrier havde ensartede og vigtige behov, som Industrilim 

havde særlige kompetencer for at opfylde bedre end konkurrenterne. 

 

Et sådant kundesegment var kunder som limede store flader sammen 

som f.eks. producenter af bygningspaneler og producenter af kølevogns-

anhængere. På trods af at disse kunder befandt sig i forskellige industrier 

og også forskellige lande, havde de samme vigtige behov for en effektiv 

sammenføjningsproces, som kunne løses med den samme teknologi. 

 

 
 

På baggrund af analysen besluttede Industrilim sig for en gennemgri-

bende organisationsændring. 

 

Marketing, salg, teknisk service og kundeservice havde tidligere været 

organiseret omkring lande og udvikling var en fælles funktion. I den nye 

segmentorganisation blev der sat fokus på kunder, som havde ensartede 

og vigtige behov, som Industrilim kunne løse bedre end konkurrenterne. 
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Udvalgte medarbejdere fra marketing, salg, teknisk service og udvikling 

blev organiseret i globale kundesegmenter. Medarbejderne blev udvalgt 

på tværs af landegrænser og tidligere afdelinger, og markedssegmenter-

ne fik et globalt ansvar for alle kunder indenfor udvalgte kundesegmen-

ter. Kundeservice blev integreret med planlægning og forsendelse til en 

fælles logistikfunktion på tværs af landegrænser. 

 

I løbet af de næste 5 år blev omsætningen indenfor fokussegmenter-

ne øget fra 6,2 mio € til 10,3 mio € og indtjeningen (EBITDA) forbedret fra 

– 478 t. € til + 765 t. €. 

 

3. Undersøgelse af 

værdien af strategisk 

fokus 

 

De 3 konkrete eksempler ovenfor viser, hvordan udviklingen og gen-

nemførelsen af et strategisk fokus skabte positive resultater. Men der er 

også et statistisk grundlag, som viser at strategisk fokus har større sand-

synlighed for at give positive resultater.  

 

I februar 2012 udgaven af McKinsey Quarterly viser Joseph Cyriac m.fl. 

i artiklen: “Testing the limits of diversification”, at fokuserede virksom-

heder i gennemsnit gav deres ejere en bedre indtjening end ikke-

fokuserede virksomheder.  
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McKinsey undersøgte de 461 virksomheder som i alle årene 2002 – 2010 

havde været på Standard & Poor´s listen over de 500 store eller største 

børsnoterede virksomheder i USA - og resultatet ses af kurverne ovenfor. 

 
Det fremgår, at de fokuserede virksomheder har haft en langt større evne 

til at levere værdi til deres ejere end konglomeraterne. Konglomeraterne 

derimod (de ikke-fokuserede), synes at have en øvre grænse, som 

McKinsey vurderer skyldes en slags “gynger og karruseller”-effekt: Nog-

le forretningsområder kan gå rigtig godt, men det er usandsynligt, at alle 

går rigtig godt på samme tid.  

 

Det er samtidig interessant, at der ikke synes at være nogen nævnevær-

dig forskel på de nedre grænser for værdiforringelsen, som fokuserede 

virksomheder eller konglomerater leverede til deres ejere. 

 

Strategisk fokus er således ikke en garanti for en bedre indtjening, men 

med det rette strategiske fokus synes der ikke at være nogen øvre grænse 

for indtjeningen. 

 

4. Hvorfor virker 

strategisk fokus? 

 
Hvori ligger så forklaringen på de fokuserede virksomheder som har 

succes? 
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Efter min vurdering, så giver Al Ries giver en stor del af svaret i bo-

gen.” FOCUS The future of your company depends on it.“ Her er nogle 

citater fra bogen: 

 Confucius siger: ”Den som jager 2 kaniner fanger ingen!” 

 Jeg vil hellere være stærk ét sted end svag overalt. 

 Når ledere ved, at de kun har et mål, som de skal nå, fokuserer 

det deres bevidsthed for en fantastisk måde. 

 Virksomheder som udbreder deres sortiment, er sårbare overfor 

fokuseret konkurrence. 

 Ingen mister forretning alene fordi de har et bredt fokus. Men du 

kan miste forretning, hvis du møder en konkurrent med et smalt 

fokus. 

 Nogle ledere ligestiller størrelse med styrke. Er en stor virksom-

hed stærkere end en lille? Ikke nødvendigvis. En højt fokuseret 

virksomhed er stærkere end en mindre fokuseret virksomhed. 

 Det som giver en virksomhed styrke er dens grad af fokusering 

og dens markedsandel. Størrelse er kun vigtig, hvis den bidrager 

til at øge markedsandelen. 

 Vil det ikke være lettere at øge andelen af et forretningsområde, 

som du kender end at få en andel af et forretningsområde, som 

du ikke kender? 

 Et fokus er ikke for evigt. 

 Intet forbliver stabilt længe nok til at en virksomhed kan blive 

100 % fokuseret. 

 Før eller siden bliver selv det mest stærke fokus forældet. Så er 

det på tide at virksomheden re-fokuserer sig selv. 

 Fokusér, din virksomheds fremtid afhænger heraf. 

5. Værktøjer til  

strategisk fokus 

 
 

Hvordan kommer du som virksomhedsleder så i gang med at udvikle og 

gennemføre et strategisk fokus i din virksomhed, som øger indtjeningen 

ved at identificere og fokusere organisationen på de kunder, hvor du kan 

opfylde vigtige behov bedre end konkurrenterne? 

Det kan du læse mere om StrategiFokus© i min tidligere artikel i Visio-

nær ledelse: ”StrategiFokus.dk – en krystalklar strategi øger virksomhe-

dens værdi” 
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6. Mere viden StrategiFokus©: www.strategifokus.dk  

The Business Triangle©:  http://home.ljungby.nu/lbbd/gb/index.shtml 

”Testing the limits of diversification”, McKinsey Quarterly, februar 2012 

Focus – the future of your company depends on it”, Al Ries 

 

7. Om forfatteren Peter Sørensen hjælper virksomhedsejere og –ledere med at øge eller rea-

liserede værdien af deres virksomhed. 

Peter Sørensen brænder for at arbejde med strategiudvikling af virksom-

heder. 

Peter Sørensen har i mere end 25 år beskæftiget sig hermed som direkti-

onsassistent, salgs- og marketingdirektør, administrerende direktør og i 

de sidste 7 år som bestyrelsesformand og/eller strategirådgiver i danske, 

internationale, ejerledede, børsnoterede, produktions-, handels- og/eller 

service virksomheder.  

Peter Sørensen har været ansvarlig for forretningsudvikling i Europa, 

USA og Kina/Asien samt boet og/eller arbejdet i lande som USA, Eng-

land, Egypten, Portugal og Italien.  

Peter Sørensen er civilingeniør i kemi og HD i udenrigshandel. 

Peter Sørensen er Advisory Board medlem i MatchPoint Virksomheds-

mægler A/S, partner i ASNET Board A/S og Business Partner i Nextt Ma-

nagement A/S. 
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