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Den Gode Strategi
Diagnose, ledende principper &
koordinerede handlinger Dette er den første blogpost i en serie om

hvordan I, i jeres virksomhed, kan lave en god
strategi. Strategi er efterhånden for mange blevet
et buzzword, som personen der bruger det,
elsker og personen der hører det, ruller på
øjnene ad. Dette er en skam, da god strategi er
forskellen på vinderne og taberne.

Introduktion og struktur
Lige som med ordene kernekompetence,
brændende platform, synergi og best practice er
misbrugen af ordet strategi ved at være så total,
at mange af os har taget os selv i at undgå at
bruge det, for ikke at tabe vores publikums
opmærksomhed. Dette er en skam, da
topledelsens ypperste opgave, til enhver tid, bør
være at sikre strategiens tilpasning og udførsel.
Men strategi behøver ikke lide denne slette
skæbne i din organisation. Vel udført, kan
strategi virke som et mantra der samler, fremfor
deler. Men det kræver at strategien skaber
resultater. Udebliver tydelige resultater, er det
selvsagt at medarbejderne vil finde strategien –
og ledelsen – svær at elske.

Problemet med (de fleste) strategier
Det første problem med strategi er at ledelser
landet over har brugt det som den lette vej til at
kræve respekt, og nogle gange lige frem
højtidelighed, omkring deres seneste projekt.
Strategi må ikke være et ord, I bruger, til at vise at
en beslutning kommer fra højeste steds.
Beslutter I at sænke priserne, er dette ikke en
”lav-prisstrategi,” men blot en beslutning om at
sænke priserne. Beslutter I derimod at opbygge
et kompleks af koordinerede handlinger, såsom
at trimme organisationens omkostningsstrukturer
ved at presse leverandører, fokusere på indkøb
af billigere komponenter og jeres distribution på
lavpris-kanaler og opgive leveringstid for
leveringsomkostninger, velvidende at dette må
forventes at føre til kvalitetstab, men vurderer at
dette kan leves med, da I på denne måde kan
booste jeres salgsvolumen med det formål at
sprede jeres faste omkostninger og dermed
operere jeres faciliteter tættere på fuld kapacitet,
så kan I sige at I har lavet en lavprisstrategi.

Kendetegnet ved en god strategi er nemlig
koordineringen af indsatser omkring et fokuseret
mål. Sænker I jeres priser, er det dét I gør. Vær
ærlige med jer selv, og kald en spade for en
spade.
Den næste fejl er, at tro at det at have ambitioner
og mål, er det samme som at have en strategi.
Når man har ambitioner, har man, når det er
bedst, en ukuelig drivkraft mod det at være
succesfuld. Når man har et mål, har man et
bestemt ønske for fremtiden. Men ingen af
delene kan siges at udgøre en strategi. De er
bestanddele af en god strategi, men i sig selv;
nej.
Den tredje og sidste fejl, jeg vil kommentere på
her, er ikke at sikre at strategien kommer ud og
leve i organisationen. Det er en kæmpe skam, for
selv den bedst udtænkte strategi, kan falde på
implementering. Peter Drucker, en af de mest
kendte tænkere inden for strategi, er kendt for at
have sagt at kultur spiser strategi til morgenmad.
Det er ord der er værd at huske – også selvom I
er en lille virksomhed hvor der ikke er langt fra
direktør til produktionsmedarbejder. Af samme
årsag vil denne serie om hvordan I kan skabe
jeres strategi blive fulgt op med en række indlæg
om hvordan strategien kan kommunikeres og
implementeres.

Introduktion og struktur
Den Gode Strategi
En god strategis kerne er simpel. Den er, for at
parafrasere Rumelt (2011), en koordineret
reaktion på en vigtig udfordring og består
således af tre dele; a) en diagnose, b) et sæt
ledende principper, og c) et sæt koordinerede
handlinger. Strategi er således applikationen af
styrker mod svagheder.
Den styrke kommer fra to grundelementer:
1. Tilstedeværelsen af en gennemtænkt og
sammenhængende retning som koordinerer
organisationens politikker og handlinger.
En god strategi bygger ikke kun på eksisterende
styrker; den skaber også styrke gennem dens
koordinerende design. Jo flere elementer den
formår at koordinere og samle omkring én
bestemt retning, jo stærkere er strategien. Netop
derfor er diagnosen så afgørende. Det er i denne
I har mulighed for at identificere forhold der kan
indtænkes, håndteres og udnyttes i strategien.
Det gælder for såvel den interne som den
eksterne analyse – forhold både inden for og
uden for jeres kontrol kan I få til at arbejde for jer,
hvis I forstår deres sammenhæng tilstrækkeligt.
Rumelt beskriver hvordan alt for mange
organisationer (af alle størrelser) ikke formår at
skabe en sammenhængende og koordinerende
retning og i stedet ender med at jagte forskellige,
ofte usammenhængende, og i nogle tilfælde
endda direkte modstridende, mål. Formår I
gennem jeres strategi at sikre en fælles retning,
er I noget længere end de fleste formår.
2. Opbygningen af nye styrker gennem små skift
i perspektiv.
En grundig diagnose vil også danne rammerne
for at der skabes et nyt perspektiv på
organisationens konkurrencemæssige situation
og derved bane vejen for opbyggelsen af helt
nye styrker og muligheder. Igen er diagnosen
altså i fokus. Det er den af gode grunde. Var der
ikke nogle nye indsigter at skabe, havde I jo
sandsynligvis allerede været på rette vej.

Men sandsynligheden er at jeres virksomhed og
jeres industri til sammen er for kompleks en
størrelse til at gennemskue uden en struktureret
tilgang. De første tre dele af denne serie handler
derfor om hvordan I skaber en sådan
struktureret diagnose. Sammenlagt bringer de
næste blogindlæg jer således gennem 13
forskellige analyser, hvis applikation til sammen
skaber et detaljeret billede af jeres
konkurrencemæssige position og som derved
danner grundlaget for udformningen af jeres
strategi. En sådan strategisk analyse vil afsløre
vigtige sammenhænge som I ellers ikke havde
kunnet opdage og derved danne grundlaget for
en, måske, ligefrem revolutionerende strategi.

Introduktion og struktur
Proces, proces, proces
Vælger I at bruge det framework jeg præsenterer
til at udvikle jeres strategi, vil jeg forvente at I flere
gange når at tænke ”SÅ, nu er jeg klar til at
formulere strategien!”, men mit råd er at I venter.
Notér jer, jeres tanker om hvad I tænker
strategien skal være undervejs, men spring ikke
analyser over, fordi I tænker I ved hvad den vil
afsløre. Som oftest afslører en systematisk
eksplicitering af forholdende meget mere end de
utalte tanker I har I hovedet. Hvis ikke imens I
laver analysen, så bagefter når I betragter
helhedsindtrykket.
Strategiprocessen er således afgørende for
udfaldet. Nogle er store fortalere for ekstern
konsulenthjælp i denne sammenhæng – det får
jer’ til at se på tingene med nye øjne.’ Personlig
mener jeg dog at benarbejdet bør laves af jer i
topledelsen. Det er jer der kender organisationen
og branchen som ingen andre. Det er jer der
tænker på virksomheden dag ud og dag ind – og
som har gjort det de sidste mange år.

Det er derfor jer der er størst sandsynlighed for
kan skabe banebrydende nye indsigter, som kan
forandre jeres organisation og fremtid.
Det er selvfølgelig lidt arbejde at lave analyserne
selv, men heldigvis gør jeres erfaring, at I kan
lave langt de fleste analyser uden de store
problemer – I skal blot præsenteres for
frameworket og metoden.
Det er min påstand, at I har så meget viden om
jeres virksomhed at jeres hånd næsten vil
begynde at skrive af sig selv, i takt med at I
sættes ind i analyserne. Nyd det og løb med det.
Skriv alt det ned I ved, imens I sidder med den
enkelte analyse. Men gå også i dagene efter og
tænk over det – er der noget I glemt i SWOTanalysen? Overså I noget? Eller har I måske
endda direkte undladt noget, fordi erkendelsen
af et forhold var for svær til at eksplicitere i første
omgang? Bearbejd det og vend tilbage efter et
rums betænkningstid. Jeres strategi er dybt
afhængig af jeres ærlighed med hinanden og jer
selv.
Min overbevisning om at I kan udfærdige jeres
egne analyser lige så godt, hvis ikke bedre, og
helt sikkert billigere, end en ekstern, har fået mig
til at lave denne blog. Med de rette værktøjer og
introduktionen til deres anvendelse, tror jeg på at
I kan klare det meste selv. Men hvis I skulle blive
i tvivl, hjælper jeg gerne. Mødet mellem
udfordringer og lidenskabeligt engagement er
altid spændende at være omkring, så kontakt
mig endelig, hvis I finder mine indlæg og
værktøjer brugbare nok til at give jer i kast med.

Diagnosen  den eksterne analyse

Den vigtigste bestanddel
Den eksterne analyse er det første delelement af
diagnosen og hjælper jer til at forstå industrien
og definere jeres position i denne. En god
ekstern analyse vil afsløre muligheder som I
ellers ikke havde opdaget. Ofte opstår disse
muligheder ved at I får systematiseret jeres viden
om industrien og på den måde kan se
sammenhængende mellem trends og andre
forhold, hver enkelt delanalyse er således et
afgørende delelement af den samlede analyse.
Meget få SMVer har dybdegående strategiske
analyser, hvorfor gennemførslen af denne og
den skabte indsigt dermed giver jer en
betragtelig konkurrencemæssig fordel i sig selv.
Efter udførelsen, ved I simpelt hen mere end
konkurrenterne.
I det følgende bringer jeg jer gennem alle de i
mine øjne relevante analyser af jeres
virksomheds eksterne omgivelser og besvarer
således spørgsmål såsom; hvordan påvirker
magtrelationen mellem os og vores
leverandører? Hvilke regulativer er gældende og
af strategisk betydning? Hvilke trends sker der i
samfundet som kan forventes at påvirke os? og
så videre.
Det er vigtigt at I efter hver analyse stopper op
og tænker; hvad var de vigtigste fund I denne
analyse? og hvad kunne det have af betydning
for vores strategi? På den måde sikrer I at hver
enkelt analyse bidrager direkte til at jeres
situation bliver lettere og simplere at forstå og at
konsekvenserne er tydeliggjorte og dermed ikke
overses i udformningen af den endelige strategi.
Dette er særligt vigtigt, da det er centralt for en
god strategi at den får en række enkeltstående
forhold og aktiviteter til at gå op i en højere
enhed.

Konkret foreslår jeg derfor at I afslutter hver
analyse med et konkluderende afsnit kaldet
Implikationer for strategien.
Personligt kan jeg godt lide at tænke på det at
lave en strategi, som at lægge et komplekst
puslespil. I starten skaber du dig et overblik over
alle de forskellige brikker og derefter arrangerer
du dem systematisk i forhold til hvordan du
forestiller dig at de vil spille ind i det samlede
billede til sidst. Det samme bør du gøre med
analyserne.
Den eksterne analyse består af følgende
delanalyser, som jeg i det følgende vil forklare:
- Makroøkonomiske trends
- Industriens dominerende features
- Industriens konkurrencefaktorer
- Industriens key driving forces
- Konkurrenternes adfærd i industrien
- Industriens Key Success Factors

Den eksterne analyse
Identifikation af makroøkonomiske trends samt implikationer for strategien
Her kortlægger I de makroøkonomiske trends. Disse er de helt store trends i samfundet, hvorfor det
måske kan føles en smule fjernt for dig og din virksomhed at analysere på, men en grundig analyse her,
kan danne grundlaget for at I kan være foran fremtidige udviklinger, når de rammer jeres industri.
En konstant opdateret indsigt i de makroøkonomiske trends og disses påvirkning af industrien er for
eksempel ofte grundlaget for de mest revolutionerende strategier – tænk blot på de mange virksomheder
der i dag udnytter deleøkonomiens muligheder (og lige så vigtigt; alle dem der presses af den).
Typiske faktorer I må forholde jer til er:
-

Generelle økonomiske forhold
Juridiske forhold samt regulativer
Befolkningsdemografi
Sociale værdier og livstile
Teknologi

Og husk nu at eksplicitere disse trends’ implikationer for strategien.

Den eksterne analyse
Identifikation af industriens dominerende økonomiske features samt implikationer for
strategien
Det er selvfølgelig
ikke kun de store
trends i
samfundet der
påvirker jer. Den
største påvirkning,
som er den I
mærker hver dag,
er forhold internt
for jeres industri.
For at begynde
skabelsen af en
dybere forståelse
for industrien, må
dennes
dominerende
økonomiske
features
identificeres, så
trends og
strategiske træk
fra andre aktører i
industrien kan
forstås og
forudses og
muligheder
identificeres og
gribes.
Nedenstående
figur viser de
vigtigste
økonomiske
features at
forholde sig til,
samt tilhørende
spørgsmål der
kan inspirere
denne
undersøgelse.
.

Den eksterne analyse
Porter’s Five Forces - Identifikation og evaluering af de konkurrencemæssige kræfter samt
implikationer for strategien.
Porter’s Five Forces er for
mange synonym med
strategi – måske kun lige
overgået af SWOTen.
Dette mener jeg også er
med stor rimelighed, da
frameworket har stor
værdi, når det kommer til
at forstå sin position i
industrien i forhold til de
andre aktører. Der er
mulighed for skabelsen af
vigtig indsigt her.
I den akademiske litteratur
har der været meget
diskussion om
frameworket, det meste
berettiget inden for denne
verden, men frameworkets
praktiske værdi er det
fejlagtigt at betvivle,
endsige benægte. Med
disse ord, vil jeg dog
forlade denne diskussion,
da formålet er at give jer et
sæt af brugbare analyser,
ikke akademisering over
Porter’s eftermæle.
Målet med analysen er at identificere hvor stærkt virksomheden står i forhold til sine konkurrenter på
de forskellige ’kræfter’ således at strategien kan udvikles i forhold til disse. Det er altid et mål at stå
stærkt, hvorfor I, i implikationsdelen af denne analyse, passende kan fokusere på at besvare
spørgsmålet; ”Hvordan kan vi overvinde denne kraft?”
Husk på at målet med analyserne til enhver tid er at styrke jeres strategiske planlægning, hvorfor det
altså ikke er nok at konkludere at ”vi står svagt i forhold til vores kunder” – dette må følges op med
handlingsforslag I kan indarbejd i den endelige strategi.
I den følgende gennemgang af frameworket vil jeg begrænse mig til at reproducere figurer fra
Thompson et al (2007), da disse i rimelig detaljegrad viser forholdene der skal overvejes, samt i nogle
tilfælde også strategiske handlinger disse kan kobles med. For den interesserede læser, så kan
Porter’s egen gennemgang af hans framework varmt anbefales.

Den eksterne analyse
Faktorer der påvirker rivaliseringen i industrien

Kilde: Thompson & Strickland (2007)

Den eksterne analyse
Faktorer der påvirker truslen fra indtrædende konkurrenter

Kilde: Thompson & Strickland (2007)

Den eksterne analyse
Faktorer der påvirker truslen fra substituerende produkter

Kilde: Thompson & Strickland (2007)

Den eksterne analyse
Faktorer der påvirker truslen fra leverandører

Kilde: Thompson & Strickland (2007)

Den eksterne analyse
Faktorer der påvirker truslen fra købere/kunder

Kilde: Thompson & Strickland (2007)

Den eksterne analyse
Identifikation af industriens driving forces og implikationer for strategi
Driving forces er de
kræfter i industrien som I
vurderer, har størst
betydning for
begivenheder og
profitabilitet i industrien.
Disse er afgørende at
identificere og forstå, da
jeres konkurrencekraft er
afhængig af hvor gode I er
til at agere i forhold til
disse.
Efter I har identificeret
industriens driving forces,
må I stille jer selv tre
spørgsmål:
- Øger industriens driving forces tilsammen efterspørgslen i industrien eller sænker de den? Og hvorfor?
- Øger industriens driving forces konkurrencen i industrien eller sænker de den? Og hvorfor?
- Vil det samlede resultat af industriens driving forces fører til højere eller lavere profitabilitet for
industrien? Og hvorfor?
Og igen, husk at afslutte denne analyse med en eksplicitering af analysens forventede implikationer for
jeres strategi.
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Industriens Key Success Factors (KSF) samt implikationer for strategien
En kortlægning af
industriens KSFer vil
hjælpe jer til at få dannet et
fuldstændig klart billede af
hvad der er afgørende for
at få succes i jeres industri.
Det kan være let at blive
forblindet af hverdagens
pres fra krævende kunder
og stærke konkurrenter,
men det er vigtigt at I i
denne analyse skærer ind
til benet og prioriterer. En
huskeregel er at der kun
meget sjældent er mere
end 5-6 KSF’er i en
industri, og selv når der er,
så er der typisk 2-3 som er
væsentligt vigtigere end de
andre.
En kortlægning af industriens KSFer vil hjælpe jer til at få dannet et fuldstændig klart billede af hvad der
er afgørende for at få succes i jeres industri. Det kan være let at blive forblindet af hverdagens pres fra
krævende kunder og stærke konkurrenter, men det er vigtigt at I i denne analyse skærer ind til benet og
prioriterer. En huskeregel er at der kun meget sjældent er mere end 5-6 KSF’er i en industri, og selv når
der er, så er der typisk 2-3 som er væsentligt vigtigere end de andre.
I jeres senere arbejde med strategiudviklingen vil KSFerne spille en helt central rolle, da det er omkring
disse at en succesfuld strategi må bygges. Udvælges der derfor for mange, eller irrelevante, vil hele
strategiudviklingen slå fejl, da strategi, i sin essens, handler om at fokusere og prioritere.
Til at fokusere jeres afdækning af KSFerne, foreslår jeg at I gør det med disse overvejelser for øje:
- Hvilke produktegenskaber er afgørende for kunderne?
- Hvilke ressourcer, kompetencer og tiltag skal en virksomhed besidde for at være succesfuld? (Tænk
her på de foregående analysers fund!)
- Hvilke mangler er det næsten sikkert vil føre til en konkurrencemæssigt ugunstig situation? (Igen,
tænk på de foregående analysers fund!)

Den eksterne analyse
Industriens Key Success Factors (KSF) samt implikationer for strategien
Konkurrentanalyse – mapping af konkurrenternes position
Konkurrentanalysen er selvfølgelig en vigtig del af det eksterne analyseapparat. Et værktøj hertil er at
mappe konkurrenter på et ’strategic group map.’ Dette map består af 2 dimensioner, f.eks. pris og aftersales service. Det er vigtigt at de to karakteristika er afgørende for hvordan virksomheder positionerer sig
selv i jeres industri og ikke hænger for nært sammen, da konkurrenterne så vil falde langs en diagonal
linje og afsløre lidet ny information. Overvej her om I det vil give mening at mappe konkurrenterne på
industriens KSFer.
Nøglen med analysen er at I finder uudnyttede huller i kombinationer, således at det kan afgøres hvor
jeres konkurrenter ikke performer, men hvor I potentielt kan.
Analysen laves således:
Step 1: Udvælg 2 relevante dimensioner
Step 2: Gruppér konkurrenter hvis strategi er tæt på ens til samme strategiske gruppe.
Step 3: Placér de enkelte grupper efter hvor de hører hjemme på de to parametre.
Step 4: Tegn en cirkel der repræsenterer denne gruppes totale andel af industriens omsætning.
Implikationer af grupperinger
- Jo tættere de strategiske grupper er på hinanden, jo mere
konkurrence plejer der at være indbyrdes i gruppen, hvilket
plejer at lægge pres på profitabiliteten
- Industriens profitabilitet vil typisk være forskellig fra gruppe
til gruppe. Flere studier har vist at forskelle i profitabilitet ofte
er større mellem strategiske grupper end mellem industrier
– set ud fra et profitabilitetsperspektiv kan det således være
mere vigtigt hvilken gruppe I er placeret i, end hvilken
industri! Det er derfor meget værd at undersøge om I kan
flytte jer inden for industrien til mere profitable grupper, end
den I befinder jeg i nu.

Den eksterne analyse
Forudsigelse af konkurrenters strategiske moves og disses implikationer for jeres strategi
For at kunne forudsige jeres konkurrenters strategiske træk, må I først og fremmest forstå deres
nuværende og fremtidige styrke, da dette ’binder’ dem – eller i hvert fald sandsynliggør – træk i bestemte
retninger. Dette kan gøres ved at besvare følgende tre spørgsmål:
- Hvilke konkurrenter har de bedste strategier og hvilke lader til at have forfejlede eller svage strategier?
Hvilken af disse to grupper tilhører jeres mest direkte konkurrenter?
- Hvilke vokser eller øger deres profitabilitet og hvilke lader til at tabe terræn? Og igen, hvor placerer jeres
direkte konkurrenter sig?
- Hvilke lader til at være i gang med at investere i langsigtede forbedringer, f.eks. gennem investeringer i
teknologi, reorganisering, eller andre strategiske ændringer? Og hvor er jeres direkte konkurrenter?
Overvej også gerne eksplicit hvordan konkurrenterne kan forventes at bevæge sig i forhold til industriens
KSFer – hvor er det sandsynligt at de vil forbedre sig? Og hvor er det sandsynligt at de vil falde i
performance? Ofte vil strategiske træk i én retning medføre at udvikling på andre områder nedprioriteres.
De ovenstående spørgsmål kan typisk besvares gennem
skrivebordsarbejde, google-søgninger og et vågent øje på
branchens rygter og sladder. Men hvis dette ikke skaber et
komplet billede, må I ud i felten og høre hvad jeres kunder,
leverandører og andre måske mere uformelt allierede siger.
Efter I har besvaret ovenstående spørgsmål og derved
skabt en forståelse for jeres konkurrenters situation, vil en
række vigtige spørgsmål om deres forventelige strategiske
adfærd kunne besvares med overraskende nøjagtighed.
Besvar disse og I ved en god del mere om jeres
konkurrenters fremtidige strategier:
- Hvilke konkurrenter har alvorligt brug for at øge deres salg og markedsandele? Hvilke strategiske
muligheder er åbne for dem? eks. prisnedsættelser, introduktion af nye modeller, udvidelse af
salgsnetværk, indtræden på nye geografiske markeder eller websalg, aggressiv markedsføring eller
måske ligefrem virksomhedsopkøb?
- Hvilke konkurrenter har stærke incitamenter, samt ressourcerne, til at lave store strategiske
forandringer, f.eks. til at flytte til en anden strategisk gruppe? Og hvilke konkurrenter er sandsynligvis
låst inde i deres nuværende positioner med mulighed for kun små justeringer?
- Hvilke konkurrenter er mulige kandidater for opkøb af større konkurrenter?
- Hvilke konkurrenter er det sandsynligt vil udvide deres geografiske scope?
- Hvilke konkurrenter er stærke kandidater til at udvide deres produkttilbud og gå efter nye segmenter?
Og så er der kun et sidste som I mangler at besvare; hvad har dette af implikationer for vores strategi?

Den eksterne analyse
Afrunding
Når I har udført ovenstående analyser er det min overbevisning at I står meget stærkt til at udforme
en nyskabende strategi der vil tage jer mod ny profitabilitet og vækst. Analyserne har sikret jer at I
har styr på jeres konkurrenter, jeres leverandører og kunder, samt hvilke trends der vil præsentere
jer for trusler såvel som muligheder. Med andre ord; I har fået skabt en dybdegående forståelse for
jeres eksterne miljø. Det der mangler nu er at få dette koblet til jeres interne styrker og svagheder og
truffet en række beslutninger om jeres risikovillighed og ambitionsniveau, således at I kan udforme
jeres endelige strategi.
Næste indlæg handler om den interne analyse og indlægget efter dette om udformningen af de
guidende principper der skal styre jeres strategiske handlinger.

Den eksterne analyse
Afrunding
Når I har udført ovenstående analyser er det min overbevisning at I står meget stærkt til at udforme
en nyskabende strategi der vil tage jer mod ny profitabilitet og vækst. Analyserne har sikret jer at I
har styr på jeres konkurrenter, jeres leverandører og kunder, samt hvilke trends der vil præsentere
jer for trusler såvel som muligheder. Med andre ord; I har fået skabt en dybdegående forståelse for
jeres eksterne miljø. Det der mangler nu er at få dette koblet til jeres interne styrker og svagheder og
truffet en række beslutninger om jeres risikovillighed og ambitionsniveau, således at I kan udforme
jeres endelige strategi.
Næste indlæg handler om den interne analyse og indlægget efter dette om udformningen af de
guidende principper der skal styre jeres strategiske handlinger.

Diagnosen  den interne analyse

Den vigtigste bestanddel
Den Interne Analyse er det andet og sidste
delelement af diagnosen. I vil opleve at den
bygger oven på den eksterne analyse, hvorfor
denne altid bør udføres efter denne. Dette
muliggør at I lettere kan koble jeres styrker med
jeres muligheder, trusler og svagheder.
Som sagt ovenfor er det springende punkt for
den interne analyse, identifikationen af styrker og
svagheder og koblingen af disse til den eksterne
analyse i form af en analyse af jeres muligheder
og trusler. Altså SWOT-frameworket.
Denne følges op af en analyse hvori I
sammenligner jeres priser og omkostninger med
jeres konkurrenters, herefter en KSF-matchanalyse hvor I matcher jeres og jeres
konkurrenters kompetencer og ressourcer med
industriens Key Success Factors. På baggrund
af disse, samt den eksterne analyses fund, kan I
endeligt opbygge en prioriteret liste af de jeres
strategiske udfordringer.
Husk på at I, lige som i den eksterne analyse,
blev tilrådet at afslutte hver analyse med et
konkluderende afsnit hvor I forholder jer til
analysens mulige implikationer for jeres strategi,
også bør gøre dette her.
SWOT-analysen
I SWOT analysen skal det først og fremmest
siges at det er vigtigt at I prioriterer jeres fund –
dette gør I simpelthen bare ved at liste dem i
prioriteret rækkefølge i frameworket. Dernæst
skal det siges at I bør fokusere på at være
præcise, når I identificerer jeres styrker,
svagheder, muligheder og trusler; skriv ikke blot
”værdi for pengene” eller ”omkostningsfordel”,
men definér i stedet dette med håndgribelige
størrelser.

I kan ydermere med fordel dele denne analyse
op i to dele; én for de store, strategiske/abstrakte
observationer og én for de ’mindre’,
operationelle/konkrete observationer. Som
opfinderen af SWOT-frameworket, Albert S.
Humphrey, skrev ”I bør opfordre jeres
medarbejdere til at identificere alle de små
trivielle sager, for det er i disse guldet er gemt –
ikke de ’store idéer.” Dette vil også give god
mening at gøre som en del af denne
strategiproces, som disse blogindlæg lægger op
til, da slutresultatet af denne er fastsættelsen af
konkrete handlinger, der vil bringe jer tættere
jeres strategiske mål.
Det følgende skema lister en række potentielle
styrker, svagheder, muligheder og trusler som
kan inspirere jer i jeres afdækning af jeres egen
virksomhed. De er i sin natur meget generiske,
men I bør tilpasse så de bliver specifikke for jeres
virksomhed. Jeg lister heller ingen af de ’trivielle’
sager, da disse nødvendigvis er meget
specifikke for hver enkelt virksomhed – men
øvelsen som en inkluderende proces omkring
identifikationen af hverdagens udfordringer og
muligheder er, må ikke undervurderes når det
kommer til at udvikle jeres virksomhed strategisk
– det er de små skridt på vejen til det større som
vil gøre forskellen.

Diagnosen  den interne analyse

SWOT-analysen

Diagnosen  den interne analyse

SWOT-analysen

Diagnosen  den interne analyse
Evaluering af virksomhedens konkurrencekraft
Det næste skridt er at I vurderer jeres styrke på hver af industriens KSFer og sætter disse i forhold til jeres
konkurrenter. Ligesom med den foregående konkurrentanalyse, kan dette kræve at I må gå i felten for at
undersøge dette, men tit har man en ret god fornemmelse i forvejen, hvorfor det tit blot kræver at man lige
tryktester sine hypoteser.

Når I kigger på resultaterne af denne analyse er det vigtigt at I holder jeres og jeres konkurrenters
udviklingsretning i mente. I skal med andre ord huske at spørge jer selv; hvor performer vi bedst i forhold
til vores konkurrenter? Og kan vi fastholde dette forspring? Er dette det rette sted at differentiere os? Eller
er der andre KSFer der ville være mere profitable at differentiere sig på? Og husk at tænke jeres analyse
af konkurrenternes forventede strategiske træk ind også – baseret på denne, hvor kan vi forvente at
konkurrenterne vil bevæge sig hen? Og er der andre trends vi har blotlagt som afslører at andre
parametre vil blive relevante? Forhold jer også gerne eksplicit til mulighederne for skabelse af synergier
imellem satsninger på disse KSFer?

Diagnosen  den interne analyse
Identifikation af primære strategiske udfordringer
Baseret på de forudgående analyser er det nu muligt for jer at identificere de primære strategiske
udfordringer som jeres strategi må adressere. Dette er simpelthen en prioriteret kondensering af den
indsigt I har skabt gennem de foregående analyser.
Jeg foreslår at I lister dem i prioriteret rækkefølge, så I har et klart overblik over hvad der skal gøres for at
opnå succes. Lav gerne, allerede nu, underpunkter med konkrete handlinger i takt med at de springer
frem– det er ikke helt der vi er nået til endnu, men det kan være en fint nok at få skrevet de tanker ned,
som popper op allerede nu, så de ikke glemmes senere.
I er nu til vejs med jeres interne analyse og dermed diagnose. Næste skridt er således at formulere
ledende principper på baggrund af den indsigt I har skabt gennem jeres diagnose. Det er her gamle, men
solide, frameworks som Porter’s generiske strategier og Ansoff’s vækst matrice tages i brug – så glæd jer;
det er dette de fleste forbinder med rigtig strategi!
Jeg håber meget I har kunnet bruge ovenstående til noget i jeres organisation og at I har mod på det
videre arbejde som venter. Og som altid; hvis I har spørgsmål er I mere end velkomne til at kontakte mig
på nedenstående mail. God vind med arbejdet!

Fra diagnose til ledende principper
Fra diagnose til principper.
Skridtet fra diagnose til ledende principper er ikke noget småt skridt. Det er her I må omforme alle jeres
analysers fund til strategiske valg. Valg der i sin definition, både vil være fokuserede og have
vidtrækkende konsekvenser, da de ellers ikke var strategiske.
De fleste er enige i den betragtning, at strategi skal fokusere organisationen. Desværre er det de færreste
der formår at udleve denne erkendelse og tage konsekvensen af at fokusere. Dette fordi fokus er svært,
gør ondt, og er risikabelt.
Fokus er svært fordi det kræver en konstant
årvågenhed. I må hele tiden være
opmærksomme på udviklinger i jeres
organisation og omgivelser – bevæger I jer i den
rigtige retning? Var det rigtigt at afvise Jespers
forslag om at forfølge hans største kunde som
eksklusiv-leverandør ind på lav-prismarkedet?
Hvis I forfølger en differentieringsstrategi, hvor
kvalitet og service er i højsædet, så er svaret
sandsynligvis ja. Også selvom aftalen med
kunden repræsenterede stor værdi – det gør
beslutningen svær, men ikke forkert. Og husk;
med stor sandsynlighed er den type beslutning
tæt på umulig for Jesper at forstå, hvis ikke han
virkelig forstår strategien.
Fokus gør ondt fordi I må sige nej – og måske
endda påbegynde nedskæringer der rammer
loyale medarbejdere, hvilket måske strider mod
jeres egen moral, men styrker jeres strategi. Har I
valgt en lavprisstrategi, kan Iblive tvunget til at
måtte sige nej til ellers fornuftige forslag om
opkvalificerende kurser i arbejdsmiljø og
–sikkerhed. Konkurrencen på mange
lavprisprodukter tillader simpelthen ikke den type
omkostninger til personalepleje. Det er ikke ud af
ondskab, at lederne i mange store
lavprissupermarkeder er blevet gode til at
udnytte løntilskudsordninger. De operer blot i en
industri og fra en position, hvor kundernes
forventninger og konkurrenternes pres tilsiger
dette. Det er resultatet af deres strategi.

Fokus er risikabelt fordi det sammenklumper
jeres interesser og ressourcer omkring et snævert
område. Men der er to sider til denne sag. Det
kan nemlig argumenteres at manglende fokus er
endnu mere risikabelt – uden fokus vil man, med
stor sandsynlighed, falde for konkurrenternes
pres før eller siden. Og vejen dertil vil være
uprofitabel. Om dette scenarie vil udspille sig
afhænger selvfølgelig af konkurrenceintensiteten i
jeres industri. Er industrien profitabel pga. svage
konkurrenter, leverandører, kunder, og så videre,
er det måske en levedygtig strategi at agere
ufokuseret – dvs. ustrategisk. Men selv under de
omstændigheder, ville en strategisk positionering
og udnyttelse af omgivelserne stille jer langt
bedre – en sådan industri ville være den perfekte
mulighed for store profitmarginer. For jer, eller en
fremtidigt indtrædende konkurrent.
Såfremt I vælger at agere strategisk, og det
antager jeg at I gør, eftersom I læser dette, så er
det nu I skal konvertere jeres diagnose til ledende
principper.
For at lette denne proces har jeg i diagnosen
rådet jer til at eksplicitere hver enkelt analyses
mulige implikationer for strategien i den sidste
ende. Dette, sammen med analysernes mange
andre fund, skulle kunne give jer et ret tydeligt
indtryk af hvilken retning i bør gå. I det følgende
præsenterer jeg guidelines for hvordan I kan
forme jeres vision og dernæst to frameworks til
at forme jeres ledende principper.

Fra diagnose til ledende principper
Formation af vision
Den strategiske vision beskriver idealscenariet for jeres virksomhed, den virksomhed I alle bestræber jer
på at skabe. Den fungerer som jeres ledestjerne og inspirerer jeres medarbejdere i deres hverdag og
skaber tryghed hos jeres kunder og samarbejdspartnere.
Man kan sige at jeres vision er fundamentet for at I kan skabe en god strategi. Men det er vigtigt at
understrege at den ikke i sig selv er en strategi - til det er den alt for ’abstrakt’.’Men den lægger retningen
for strategiudviklingen og er derfor afgørende.
Trods at den er abstrakt, må den må den ikke være generisk og fluffy; det er ikke nok at sige ”vi vil være
de bedste i branchen”, den må være specifik nok til at vise hvad I vil være og dermed også hvad I ikke vil
være. Den skal adskille jer fra konkurrenterne.
Nedenfor har jeg indsat to store virksomheders visioner – den ene fluffy, den anden specifik nok til at vise
en retning for medarbejdere og interessenter. Kan du se forskellen?
Ud fra jeres diagnose og ovenstående
principper, er det nu jeres opgave at
definere jeres vision – hvem vil I
være? Og hvordan skaber det tryghed
hos jeres medarbejdere og
interessenter?

Fra diagnose til ledende principper
Valg af generisk strategi
Efter I har skabt jeres vision, må I komme tættere på at operationalisere denne. Det næste skridt er derfor
at komme en smule tættere en operationalisering ved at vælge en generisk strategi.
Den generiske strategi lægger de store linjer og processen dertil vil tvinge jer til at træffe et valg mellem
fem grundlæggende forskellige strategier.
Grundreglen er her at I må positionere jer på en måde, der sikrer at I bedst matcher jeres styrker med jeres
muligheder, samtidig med at I minimerer effekten af jeres svagheder og beskytter jer mod jeres trusler.
Valget af generisk strategi er altså, ligesom med alt andet strategiarbejde, betinget af indsigten som I har
skabt i jeres diagnoser – Forhåbentligt, og forventeligt, vil det være tydeligt for jer, at jeres situation tvinger
jer til at vælge én frem for de andre. I det følgende vil jeg gennemgå de 5 muligheder kort, men
forhåbentligt grundigt nok til at I kan se jer selv i én af dem.

I det følgende har jeg forsøgt
at understrege måden
hvorpå I kan skabe profit
gennem hver enkelt generisk
strategi, måden hvorpå de
enkelte strategier kan
eksekveres, i hvilke
situationer hver enkelt kan
forventes at virke bedst og
endeligt hvilke markante
risikomomenter der
eksisterer for hver enkelt.

Cost leadership strategi
Der er to måder hvorpå en lavomkostningsstrategi kan skabe høj profitabilitet;
Den første mulighed er at fokusere på at omkostningsfordelen bruges til at prissætte under konkurrenterne
og dermed muliggøre at I kan tiltrække mange prisfølsomme forbrugere. Dette kan gøres ved enten at
- holde prisreduktionen mindre end omkostningsfordelen, eller ved
- At generere tilstrækkeligt øget salg til at øge den totale andel af profit, på trods af mindre profit marginer pr
solgt enhed.
Den anden mulighed er at fastholde jeres nuværende priser, og dermed opgive at vinde ekstra
markedsandele på prisnedsættelser, men til gengæld nyde en større profit margin på hver enkelt solgt
enhed.

Low cost strategien kan realiseres gennem:
1. At aktiviteter I værdikæden mere omkostningseffektivt end konkurrenter, dette kan gøres ved at:
a) Drage fuld nytte af lærings- og erfaringskurve-effekter
b) Operere faciliteter ved fuld kapacitet
c) Booste salgsvolumen med det formål at sprede faste omkostninger
d) Anvende billigere materialer og komponenter hvor muligt.
e) Investere i software til at holde operationelle omkostninger nede
f) Avende mandetime-besparende metoder
g) Udnytte forhandlingskraft overfor leverandører
h) Overveje muligheder for outsourcing
i) Have lavere forventninger til købte materialer end konkurrenterne
j) Distribuere gennem low-cost distributionskanaler
k) Opgive leveringstid for leveringsomkostninger
2. At forandre den samlede værdikæde, f.eks. ved at:
1. Fjerne distributører og forhandlere
2. Eliminere aktiviteter der kun bidrager marginalt til værdiskabelsen
3. Relokere aktiviteter
4. Begrænse produktudbud og/eller produktkarakteristika
Low cost strategien virker bedst når:
1. Konkurrencen på pris er særligt hård – low cost providere er de bedste til at konkurrere på pris, fordi de
internt har struktureret sig med netop dét som formål.
2. Produkter er tæt på homogene
3. Der er få måder at opnå produktdifferentiering som skaber værdi for køberne
4. De fleste købere bruger produktet på den samme måde
5. Der er lave skifteomkostninger
6. Købere er store og derfor har stor forhandlingskraft til at drive prisen ned
7. Newcomers i industrien (kan) bruge(r) lave priser til at vinde købere og bygge en kunde base
Som en grundregel, kan det altså siges at jo mere pris-sensitive køberne er, jo vigtigere er low-cost setups
for konkurrenceevnen.
Risici ved strategien
1. Hvis mulighed #1 vælges er det en risiko at man bliver for fokuseret på aggressiv prissætning og ender
med lavere i stedet for højere profitabilitet. Prisreduktionerne må altid være mindre end
omkostningsfordelen, med mindre prisreduktionerne fører til øgede salg som kan gøre op for dette.
2. Det er også en risiko at strategien ikke bygges på noget ikke-imiterbart – husk på: værdien af en lowcost strategi, ligesom alle andre, er afhængig af at den ikke kan kopieres af andre. Hvis den kan vil det blot
resulterer i et ræs mod bunden, hvilket ikke er godt for nogle, andre end køberne.
3. Omkostningsreduktionerne fører til et for inferiort produkt, hvilket ender med at ødelægge værdien hos
kunderne.
4. Der er altid en risiko for at a) ny teknologi udvikles som gør omkostningsreduktionerne forældede eller b)
en ny konkurrent indtræder på markedet med en radikalt ny og mere omkostningseffektiv
forretningsmodel.

En fokuseret low-cost strategi
Den fokuserede lavomkostningsstrategi bygger på de samme mekanismer som den brede, der er blot den
forskel at den er sigtet mod kun en lille del af markedet. Fokus er således at udnytte det snævre fokus på
en lille gruppe til at skære endnu mere ind til benet for netop at kunne servicere denne kundegruppe med
særligt lave priser. Det er vigtigt at huske på at dette fokus mindsker mulighederne for at vinde
markedsandele ved andre kundegrupper.
En fokuseret low-cost strategi er attraktiv når;
- Den udvalgte niche er stor nok til at være profitabel og har et godt vækst potentiale
- Industriens ledere ikke ser nichen som vigtig for deres egen forretning og performance
- Det er dyrt eller svært for industriens ledere at møde de specialiserede behov som nichen har, samtidig
med at de møder den brede gruppes behov.
- Der er mange forskellige segmenter, hvilket tillader at der er flere forskellige ”focusers” som ikke behøver
at konkurrere direkte med hinanden
- Der er få konkurrenter der fokuserer på nichen eller som er afhængige af deres markedsandele i den
- Der er potentiale for at opbygge stærk kundeloyalitet i nichen.
Risici ved strategien
- Det er en risiko at konkurrenter finder måder hvorpå de kan møde nichens behov – særligt farligt hvis
dette kan lade sig gøre uden at det påvirker deres aktiviteter overfor den brede gruppe. Det er derfor vigtigt
at sikre at et sådant skifte vil være svært for konkurrenter at foretage.
- Ønsker og behov skifter i nichen (særligt skidt er det hvis behovene skifter i retning af det som de ’brede’
producenter tilbyder, idet de typisk har større skalaøkonomier).
- Nichen bliver stor/profitabel nok til at tiltrække konkurrenter.

Brede differentieringsstrategier
Differentieringsstrategier virker når et standardiseret produkt (eller producent) ikke kan servicere det fulde
marked tilstrækkeligt. Succesfuld differentiering afhænger af at kundeforståelse som kan oversættes til et
differentieret produkt. Konkurrencemæssige fordele opstår når en tilstrækkelig mængde købere bliver
stærkt knyttet til de differentierede karakteristika som strategien skaber.
Succesfuld differentiering tillader virksomheden at:
- Kræve et pristillæg
- Øge antal solgte enheder
- Øge kundeloyalitet og etablere et brand
Nødvendige forhold for at profitabiliteten kan øges gennem differentiering:
- Den ekstra pris som differentieringen tillader, skal være højere end de ekstra omkostninger som det
indebærer at opnå differentieringen
- Differentieringen må ikke være let at imitere.
Måder hvorpå differentiering kan opnås
- Kvaliteten af aktiviteter udført i værdikæden påvirker ofte kvaliteten af det endelig produkt. Fokus på at
udføre aktiviteter med højeste kvalitet kan derfor være en vej til differentiering.
- Produktudviklingsaktiviteter kan føre til bedre designs og performance, flere eller bedre
produktanvendelsesmuligheder, flere først-til-marked introduktioner, bredere produktvariation, bedre
sikkerhed ved produktanvendelse, flere muligheder for genbrug eller forbedret miljømæssig
beskyttelse/påvirkning.
- Produktionsmetode- og teknologi udvikling kan tillade brugerdefineret produktion til konkurrencemæssige
priser, øge produktkvaliteten og design.
- Produktionsaktiviteter der mindsker mængden af defekte produkter, tidlig produktnedbrud og –fejl,
længere og bedre garantiperioder- og dækning, forbedret brugsøkonomi og –muligheder
- Distributionsaktiviteter der tillader mindre behov for opmagasinering og bedre lagerstyring, hurtigere
levering og mere præcis ordrebestilling.
- Marketing, salgs og kundeservice aktiviteter som resulterer I overlegen teknisk assistance til købere,
hurtigere vedligeholdelses- og reparationsservices, mere og bedre produktinformation til kunderne, mere
og bedre træning(s materiale) til kunder og slutbrugerne, bedre betalingsbetingelser, hurtigere
ordrebehandling og bedre kundefordele generelt.
Situationer hvor en differentieringsstrategi virker bedst:
- Køberes behov og anvendelsesmetoder for produktet er mangfoldige og forskelligartede
- Der er mange måder at differentiere produktet eller servicen og kunderne opfatter disse som værende
værdifulde
- Der er få konkurrenter der følger samme differentieringsstrategi.
- Teknologiske udviklinger forekommer hurtigt og konkurrencen foregår på hurtigt foranderlige
produktkarakteristika.
Risici ved en differentieringsstrategi
- At den eller dens slutprodukt er let at imitere
- At faktorerne der kan differentieres på kun bidrager med begrænset merværdi for kunderne
- At der bruges for mange penge på at opnå differentieringen
- At der differentieres mere end der egentlig er brug for
- At der differentieres mindre end der er brug for – særligt forekommer dette når der er et svagt link mellem
strategiens differentiering og den egentligt opfattede differentiering hos kunderne
- At der kræves for høj et pristillæg
Det er særligt vigtigt med differentieringsstrategier at der holdes et meget vågent øje på kundernes behov
og at strategien altid evalueres ud fra deres synsvinkel. Signalværdi er derfor særligt vigtigt at sikre, især
når differentieringen er subjektiv eller svær at kvantificere, når en stor andel af kunderne står overfor et
førstegangskøb og når kunderne ikke er sofistikerede i deres købsmønstre.

En fokuseret differentieringsstrategi
Den fokuserede differentieringsstrategi bygger på de samme mekanismer som den brede, men der
fokuseres blot her på et mindre segment af det samlede marked. Dette gør det muligt at være stærkere i
sin differentiering, hvilket igen muliggør at produktet bliver endnu bedre for kunderne - og måske endda
også billigere at producere.
En fokuseret differentieringsstrategi er attraktiv når;
- Den udvalgte niche er stor nok til at være profitabel og har et godt vækst potentiale
- Industriens ledere ikke ser nichen som vigtig for deres egen forretning og performance
- Det er dyrt eller svært for industriens ledere at møde de specialiserede behov som nichen har, samtidig
med at de møder den brede gruppes behov.
- Der er mange forskellige segmenter, hvilket tillader at der er flere forskellige ”focusers” som ikke behøver
konkurrere direkte med hinanden
- Der er få konkurrenter der fokuserer på nichen eller er afhængige af deres markedsandele i den
- Der er potentiale for at opbygge stærk kundeloyalitet i nichen.
Risikoen ved fokuserede strategier
- Det er en risiko at konkurrenter finder måder hvorpå de kan møde nichens behov – særligt farligt hvis
dette kan lade sig gøre uden at det påvirker deres aktiviteter overfor den brede gruppe. Det er derfor vigtigt
at et sådant skifte gøres svært for konkurrenter at foretage.
- Ønsker og behov skifter i nichen (særligt skidt er det hvis behovene skifter i retning af det som de ’brede’
producenter tilbyder, idet de typisk har større skalaøkonomier og pengetanke).
- Nichen bliver profitabel nok til at tiltrække konkurrenter.

Ansoff’s vækst matrice
I har nu valgt hvilken tilgang I vil tage til jeres
marked – differentiering eller lavpris? Fokuseret
eller bred? Det næste skridt er så at definere, i
brede termer, hvordan I vil sikre vækst – vil I
udvikle jeres nuværende markeder? Søge at
indtræde på nye? Fokusere på udvikling af nye
produkter? Eller ligefrem diversificere?
Dette er ikke spørgsmål I allerede nu skal gå i
dybden med, men i stedet blot eksplicitere den
overordnede retning I ønsker at gå. Derfor er et
simpelt skema, der tydeliggør forskellene på de
mulige arketype-retninger, typisk rigeligt til at
starte en diskussion og lægge en retning ud fra.
De fire arketyper er præsenteret kort i
nedenstående figur, men mere dybdegående
beskrivelser kan også findes på nettet

Valg af strategisk positur
Det næste skridt er at gøre klart med jer selv hvor
aggressivt I vil gå til konkurrencen på jeres marked;
vil I primært være offensive og risikere de tilhørende
farer? Eller vil I være mere defensive i jeres tilgang?
Jeres beslutning om dette afhænger i vid
udstrækning af jeres egen risikovillighed og hvor
sikre i føler jer på at lave investeringer i jeres
nuværende position. Men til at guide jeres valg vil
jeg dog præsentere jer for tre typiske positurer, der
kan inspirere jeres overvejelser.
Den defensive positur – invester i reaktionsevne.
- Fokus er her på at sikre den fornødne fleksibilitet til
at reagere på forandringer. Dette er en evne der
skal sikres af alle virksomheder, da forandringer er
en del af enhver industris natur og udvikling.
Vælges den defensive positur spares der derved
ikke på investeringer i netop dette, måske
investeres der endda mere end de offensive
konkurrenter gør, men der ’spares’ i den forstand at
der ikke igangsættes offensive initiativer (der måske
slår fejl).
- Det er vigtigt her at understrege at en defensiv
strategi selvfølgelig ikke er ’dårligere’ end en
offensiv. Der er mange situationer hvor en defensiv
strategi er det bedste – f.eks. hvis virksomheden er
presset økonomisk eller industriens
udviklingsretning er ukendt eller generelt bare
turbulent.
Den forudseende positur – invester i forberedende
foranstaltninger, såvel som reaktionsevne.
- Denne positur kræver gode analytiske evne, da
den indebærer at I forbereder jer offensivt på de
forandringer i forventer vil komme i industrien –
konkret betyder dette, f.eks., at i investerer i
dybdegående markedsanalyser eller anden
trendafdækning. Afhængig af jeres risikovillighed
kan I endda også klargøre et skifte til en offensiv
strategi, samtidig med at I polstrer jer mod
forandring gennem investeringer i reaktionsevne.
Den ledende positur – invester i offensive strategier.

- Denne positur indebærer investeringer i
offensive strategier med det formål at blive
igangsætteren af forandringer i industrien.
Posituren er mere risikobetonet end de andre,
men sætter jer til gengæld i stand til at vinde
positionen og profitten som rollen som firstmover eller teknologisk leder afstedkommer.
Vælges denne er det vigtigt at have godt styr på
metoder hvormed investeringsrisici kan
håndteres. En god artikel om dette kan læses
her, men det er virkelig noget I bør have styr på,
da det ofte ses at offensive strategier gør
virksomheder i dårlig stand til at ændre retning
uden store tab.

Valg af tidshorisonter at agere på
Udover at beslutte jer for jeres strategiske positur,
må I også overveje i hvilken grad I vil fokusere på
den nærmeste fremtid eller fokusere jeres
ressourcer på klargøring til fremtidens konkurrence.
Det rette valg i denne forbindelse kommer an på de
muligheder og styrker I har identificeret i det
forudgående, men også på hvad I har af ambitioner
for jeres virksomhed, såfremt I er ejere. I det
følgende beskriver jeg til jeres inspiration de tre
tidshorisonter og giver eksempler på
investeringsmuligheder.
Horisont 1: Kortsigtede strategiske initiativer
Formålet med horisont 1 initiativer er at styrke og
videreudvikle virksomhedens eksisterende position
på basis af dens eksisterende forretning. Målet er at
kapitalisere mest muligt på de vækstmuligheder der
foreligger umiddelbart. Resultatet af strategien er
således kortsigtet, men viser sig med det samme på
omsætningen og profitabiliteten. Eksempler kunne
være:
- Nye tilføjelser til virksomhedens produktportefølje
(hvor der allerede eksisterer etableret
kundegrundlag)
- Ekspansion til nye geografiske områder
- Igangsættelse af initiativer til at stjæle
markedsandele
Horisont 2: Medium-sigtede strategiske initiativer
Formålet med medium-sigtede initiativer er at
udnytte eksisterende ressourcer og kompetencer
ved at træde ind på nye forretningsområder med
lovende vækstpotentiale. Denne type initiativer vil
kunne forventes at resultere i moderate
omsætnings- og profitstigninger nu, men hvad
vigtigere er; de lægger fundamentet for markante
stigninger over de næste 2 til 5 år. Et eksempel på
medium-sigtede initiativer kunne være at der
igangsættes en indsats for at først opbygges
opmærksomhed i organisationen omkring nye
muligheder for at igangsætte store initiativer (f.eks.
underbygget ved at indføre incitamenter der er
knyttet til medium-sigtet vækst). Et eksempel på et
medium sigtet markedsrettet initiativ kunne være at
indtræde på nye forretningsområder hvor
eksisterende kompetencer, såsom erfaring,
intellektuel kapital, eller teknologisk know-how, kan
anvendes.

Til sidst skal det understreges at vigtigheden af
Horisont 2 initiativer stiger med manglen på
muligheder i jeres eksisterende markeder.
Horisont 3: Langsigtede strategiske initiativer
Formålet med de langsigtede initiativer er at
plante frøene for forretningsmuligheder der
endnu ikke eksisterer og som organisationen på
nuværende tidspunkt ikke kan indtræde direkte
på, men hvor der forventes at være et stort
potentiale fem til ti år ude i fremtiden. Denne
type initiativer vil typisk medføre tab på den
korte bane, men betaler sig qua deres potentiale
7 – 10 år ude i fremtiden.
Fra ledende principper til koordinerede
handlinger
Ovenstående har bragt jer gennem de fornødne
overvejelser til at have defineret en overordnet
retning og nogle ledende principper der kan
guide jer i operationaliseringen af jeres strategi.
Jeg håber at jeg har formået at tydeliggøre
vigtigheden af to forhold undervejs, men ellers
vil jeg her gribe chancen for at gøre det en
sidste gang:
1) Det er helt afgørende at I, i jeres fastlæggelse
af vision og ledende principper, ikke afviger fra
den svære beslutning som det er at fokusere –
god strategi er kendetegnet ved at I ikke kun tør
træffe valg, men også fravalg. Med mindre I har
verdens mest leane virksomhed, hvor ingen
aktiviteter afviger fra jeres mål og hver en krone
brugt kan berettiges ud fra jeres kunders og
fremtidens behov, så skal det gøre ondt at lave
strategi.
2) Tilsvarende afgørende er det at I, i jeres
kommunikation af strategien, er helt klare i
spyttet omkring hvor I vil hen og hvilke
principper der skal være styrende i jeres rejse
dertil. Er jeres vision ikke en ledestjerne og jeres
principper bare det mindste vage, diffust
definerede, til forhandling, eller åbne for
fortolkning, så giver I ikke jeres medarbejdere
en ærlig chance for i hverdagen at træffe valg
der er i tråd med strategien. Jeres vision og
principper skal være en klar rettesnor for jeres
medarbejdere.

Næste skridt i jeres strategiudvikling er udviklingen af
koordinerede handlinger – helt konkrete initiativer der
operationaliserer den retning I nu har lagt. Mange
udelader dette skridt fra at være en del af
strategiprocessen. Personligt mener jeg at det er
dette skridt, der retfærdiggør alt der er gået forinden.

Tak for jeres opmærksomhed. Og som altid,
hvis I har fundet indlægget spændende og
brugbart og har spørgsmål af enten teoretisk
eller praktisk karakter, så tag endelig kontakt –
jeg vil hellere end gerne drøfte det med jer!

Fra ledende principper til koordinerede handlinger
De foregående indlæg har beskrevet hvordan I
diagnosticerer jeres virksomheds situation og udfordringer,
samt lægger en overordnet retning til at håndtere disse.
Det næste skridt er derfor at få planlagt en serie af
koordinerede handlinger der operationaliserer jeres
strategi. Selvsagt vil der foregå tusind ting i jeres
organisation som ikke planlægges her, men som opstår i
dagligdagens drift – det er disse aktiviteter der styres af
jeres vision og ledende principper. Men der vil også være
en lang række initiativer der kan planlægges i forvejen og
som er for store til ikke at blive koordineret strategisk af de
samme som har udviklet den overordnede strategi. Det er
disse handlinger jeg benævner koordinerede handlinger.
Mange tror fejlagtigt at strategi handler om at sætte
retningen og derved stopper ved det foregående step.
Dette mener jeg er helt forkert, da enhver strategi først har
værdi idet den omsættes til (koordineret) handling.
I det kommende er det særligt vigtigt at I holder jer for øje
at handlingerne I identificere skal være specifikke nok til at
de skaber klarhed i jeres organisation omkring hvad der
skal gøres for at realisere strategien. Det helt afgørende
er, at I formår at fokusere alle omkring dens realisering.
Folk skal vide hvad der konkret skal ske, som følge af
jeres strategiproces.

Et sidste ord om prioritering
Husker du, da jeg skrev at fokus gør ondt?
Det er nu I kommer til at mærke dette. Det
er ikke nok, at I siger at bestemte
handlinger skal ’prioriteres.’ I skal også
definere hvad der skal nedprioriteres – og
måske endda stoppes helt. Og dette skal
gøres klart for hele organisationen. Det er
ikke kun jer i ledelsen, der skal kunne sige
nej til initiativer der ikke flugter med
strategien. Dette skal kunne gøres af hver
eneste medarbejder, på hvert eneste trin,
hver eneste dag. Hvis I forfølger en lavprisstrategi, skal produktionsmedarbejderen
vide at det er vigtigere at få sine 10 enheder
i timen færdig, end at de er samlet med den
ypperste præcision. Og den HR-ansvarlige
skal vide (og forstå) at han/hun ikke skal
forvente at der er tid og råd til
opkvalificerende kurser, der ikke resulterer
direkte i effektivitetsforbedringer. Dette er
det svære ved strategi. Men det er dette der
skaber resultater.

Identifikation af mulige handlinger tilpasset
jeres situation
Den opgave I står overfor nu er altså at definere
de handlinger der skal operationalisere jeres
strategi. For at gøre dette, er første skridt at
kigge på jeres eksisterende aktiviteter og se
hvordan I kan tilpasse og fokusere dem omkring
realiseringen af jeres vision. Det er her I skal
lade jer guide af jeres ledende principper.
Sandsynligvis har I, i jeres diagnose, identificeret
de fleste af de relevante aktiviteter som I kan
justere på, men man kan meget let overse de
mulige sammenhænge mellem disse mange
forskellige aktiviteter, hvorfor jeg her vil
introducere jer for to skemaer der hjælpe til at
matche jeres situation med mulige strategiske
handlinger.

Inden I får disse skemaer, vil jeg dog først kort
beskrive for jer hvordan I let kan danne jer et
overblik over de strategiske handlinger I har til
rådighed. Det gøres simpelthen bare ved at
indsætte dem i et skema, ligesom det nedefor.
Undervejs som I får sat mulighed ind kan I så
notere jer ting som hvor der er muligheder for at
skabe synergi, hvad de vil kræve af
understøttende indsatser, og selvfølgelig; hvilke
der er vigtigst og hvilke der skal igangsættes
først.
Efter denne øvelse skulle I så gerne sidde
tilbage med en lang række muligheder som kan
kobles på kryds og tværs for at realisere jeres
vision, hvilket efterlader kun én opgave;
sammenstykningen af jeres endelige sæt af
koordinerede handlinger.

Jeg ved at forslaget om at I nu blot skal lave en liste over jeres muligheder og forholde jer til hvordan de kan spille sammen
og hvilke I prioriterer højest kan forekomme simpelt, måske endda ligefrem trivielt. Det gjorde det også for mig, da jeg først
skrev det. Men så gik det op for mig, at den eneste grund til at dette nu forekommer simpelt, er fordi de forudgående analyser
og beslutninger har muliggjort det. Tænk hvis jeg, inden I havde lavet alle disse analyser, havde bedt jer lave en liste over alle
jeres strategiske muligheder og rangere dem i prioriteret rækkefølge – havde listen været noget nær lige så komplet – altså
indeholdende lige så mange elementer og noter om deres sammenhænge? Og hvad der er lige så vigtigt; havde den været
lige så fokuseret – altså kun bestående af handlinger der bringer jer I én bestemt retning? Tvivlsomt. I dette ligger der en
sidste læring, som jeg håber I vil tage med fra denne artikelserie:
Det at være strategisk handler i høj grad om at være mindre snæversynet end jeres konkurrenter, at have en unik indsigt i
jeres industris strukturer og trends, at kunne forudsige jeres konkurrenters handlinger og reaktioner, at forstå jeres egne
kompetencer og ressourcer, og forstå hvordan alt dette spiller sammen, så I til sidst kan samle dette og skabe et sæt af
koordinerede handlinger i retning af at opnå ét fælles mål.
Endeligt, inden jeg giver jer skemaerne, der skal inspirere jer i dannelsen af jeres strategiske muligheder, vil jeg skynde mig at
sige jer tak for jeres tid. Jeg håber I har kunnet bruge disse sidste 5 blogindlæg i jeres virksomheder og at I vil komme bedre
ud på den anden side af processen som følge af dem. Såfremt I har spørgsmål, er jeg som altid til at kontakte på
nedenstående stående mail. Tak for jeres tid og jeg håber I vil give lyd hvis I har spørgsmål eller kommentarer.

De 2 lovede skemaer til inspiration ved dannelse
af strategiske handlinger
I de følgende to skemaer kan I se en oversigt over
hhv. industri- og positionsspecifikke karakteristika og
handlinger der normalt siges at hænge sammen. I
venstre kolonne finder I den industritype I mener
matcher jeres bedst og I højre kolonne, kan I så
finde de handlinger der typisk siges at matche en
sådanne industri. Det samme kan I så gøre i Skema
2, blot med jeres position som den uafhængige
variabel.

Handlingerne der foreslås er selvfølgelig på et
generisk niveau, da de stammer fra generiske
studier, men de burde kunne inspirere jer til med
baggrund I jeres egen virksomhed at kunne blive
specifikke selv.

SKEMA 1: Identificering af industriens udviklingsstadie og matchende strategiske handlinger
Industriens udviklingsstadie er vigtig at tage højde for i strategiudviklingen, idet det påvirker hvordan
industrien normalt kan forventes at udvikle sig samt hvordan konkurrenter normalt observeres at agere (og
reagere). I skemaet præsenteres I for de fem arketypiske udviklingsstadier; 1) Fremspirende, 2) hurtig vækst,
3) moden/langsom vækst, 4) stagnerende/nedadgående, 5) turbulent og fragmenteret. Det er nu op til jer at
identificere hvilke(n) der karakteriserer jeres industri bedst.

SKEMA 2: Virksomhedens position og matchende strategiske handlinger
Ligesom med identificeringen af industriens udviklingsstadie, kan I højest sandsynlig genkende jeres position ud fra
en sammenligning med de tre arketypiske positioner, nemlig rollen som 1) Leder, 2) Runner-up og 3)
svag/kriseramt. Kendetegnene for hver position og tilhørende typiske strategiske muligheder er som følger:

