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H&B er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at
opnå toppræstationer ved at løse komplekse udfordringer og
skabe succesfulde transformationer – fra analyse og strategi til
eksekvering og forankring. For mennesker og med mennesker.
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Hvad skal vi egentlig
med strategi?
Du har hørt det før. Verden er under hastig forandring og er
blevet mere uforudsigelig. Management-litteraturen er fuld af
dommedagsprofetier for eksisterende virksomheder. Strategiske
udfordringer kan komme fra giganter som Google, Amazon og
Tencent, men også fra to mand i en garage, der får en fiks idé.
I alt dette kan man spørge sig selv: Hvorfor overhovedet lave en
strategi, når den alligevel skal laves om i morgen?
Når der er så meget støj på signalet, så kan det være svært at
høre musikken. Men den er der stadig. Musikken altså. Og den
handler om at skabe mening, retning og energi. Det som strategi
grundlæggende handler om.
Strategi er faktisk lidt som musik. Tiderne skifter, og det
gør lyden også. Men der er stadig rytme, og der er stadig en
komposition, som gør det hele harmonisk og værd at lytte til.
Strategi er stadig toplederens mest betydningsfulde værktøj til
at skabe værdi og gøre en forskel. Rytmen er de grundlæggende
spørgsmål i strategiprocessen, som man skal kende for at skabe
noget stort. Spørgsmålene har altid været der, men det gælder
om at besvare dem ud fra den situation, du står i netop nu. Det er
målet med strategiprocessen.
I dette magasin søger vi ind til kernen af strategien og
strategiprocessen. Vi har samlet vores erfaringer fra talrige
strategiprocesser på tværs af en lang række sektorer og giver
vores perspektiv på de spørgsmål, der skal besvares.
God læselyst!

“Leaders establish the vision
for the future and set the
strategy for getting there”
John P. Kotter
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Strategiprocessen handler
om den rette melodi
Forretningsstrategien er et af toplederens vigtigste ledelsesværktøjer.
Den sikrer, at forretningen retter sine ressourcer, prioriteter og
handlinger mod et fælles mål. Den sikrer at orkestret spiller sammen.
Som topleder er det din opgave at komponere den rette melodi og
sætte orkestret sammen på den bedste måde. Det gør du med en
værdiskabende strategiproces.
Udgangspunktet for strategiprocessen er at vurdere forretningens
udfordringer og potentialer. Disse kan både være funderet i interne
styrker og svagheder og i eksterne trusler og muligheder.
For at få det reelle billede, kræver det, at man udfordrer sig selv og
kigger ud i fremtiden – ikke blot til næste kvartal. I mange industrier
spiller data og teknologi en afgørende rolle for udviklingen af
værdikæden. Dette giver både enorme muligheder og enorme trusler.
Kommer du på forkant med denne udvikling, kan du lave en
strategiproces med stor energi og stræben. Kommer du derimod på
bagkant, er forandringsenergien en brændende platform. Uanset hvad,
så er det toplederens ansvar at kunne diagnosticere situationen og
have modet til at tage konsekvensen.
Illustrationen viser de klassiske faser i en strategiproces og de
grundlæggende spørgsmål der besvares undervejs:

Analyse
+ Hvad er vores situation?

Valg
+ Hvem skal vi være?
+ Hvor skal vi spille?
+ Hvordan vinder vi?

Implementering
+ Hvordan kommer vi derhen?

“Rowing harder does not
help if the boat is headed
in the wrong direction.”
Kenichi Ohmae
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Forstå situationen og test
din forståelse
Strategiprocessen starter med at forstå, hvor virksomheden er i dag.
Det er afgørende, at du er i stand til at afkode forretningens situation
for at definere, hvordan I bør gennemføre strategiprocessen, hvor
hurtigt I bør gøre det, med hvilket fokus og med hvem.
Som topleder har man typisk en god fornemmelse for virksomhedens
ståsted allerede før, analysen går i gang. Derfor er det vigtigt at
udfordre ens egen tankegang og forståelse. Ellers kan man let komme
til at sidde fast. Dette kræver indsigt og mod.
Havde Kodak for eksempel indblik i potentialet for digitalkameraer?
Sad Lehman Brothers inde med analyser af markedsrisiko? Og
kendte Blockbuster potentialet for online streaming? Det gjorde de
naturligvis, men de vurderede alle forkert.
Der er ganske enkelt en grund til, at strategiprocesser ofte starter med
analyser. Det gælder om at blive klogere, inden de afgørende valg
træffes. Og som eksemplerne illustrerer, gælder det i lige så høj grad
om at have modet til at handle, gøre noget nyt og tænke anderledes.
I mange år har virksomheder arbejdet med SWOT-analyse, men
betydningen for selve strategiprocessen er måske mindre kendt.
Implikationen kan man udlede ved at se på hvert hjørne af SWOTmatricen. Der finder man nemlig de fire arketypiske strategiprocesser,
som alle er defineret ud fra et unikt udgangspunkt: Oprydning,
Turnaround, Diversificering og Vækst (se figur 1 på side 6).
Disse strategiprocesser har hver deres karakteristika – både i form af
det forretningsmæssige fokus og måden de gennemføres på. Hvis
du er i tvivl om, hvilken proces du står overfor, så prøv at skitsere
virksomhedens situation og vurdér, hvilken kvadrant i matricen der
skal fylde mest. I praksis vil man typisk opleve en kombination med
hovedvægten på én eller to af arketyperne.
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Figur 1: De fire arketypiske strategiprocesser
Muligheder
“OPRYDNING”

“KLASSISK VÆKST”

+ Strategien er primært indefra-og-ud og har
fokus på at strømline driften og
udvikle organisationen
+ Visionen og målene handler om bedre
måder at gøre tingene på

+ Fokus på vækst fra kernen og målsætning
af markedsfokus
+ Strategien formuleres på en lang horisont
med årlige planer for at tilpasse retning

+ Strategi for oprydning og evt. retning for
vækst på længere sigt
+ Særlig involvering af kritiske interessenter
+ Byg platform for at kunne orkestrere
samarbejdet og oprydningen

+ Høj grad af involvering er mulig
+ Fokus på at udvikle et veldefineret mål og
retning for at realisere ambitionen

+ Klar og simpel plan for restrukturering og
transformation

+ Forandringer og disruptions
konkretiseres og vurderes

+ Yderst selektiv investering i
udviklingsinitiativer

+ Optimering af kerneforretning og nye
muligheder identificeres

+ Strategien fokuserer virksomheden,
forretningen og aktiviteter

+ Strategien indeholder en portefølje af
muligheder inden for en overordnet retning

+ Få involverede i ledelse og bestyrelse

+ Ledelsen formulerer kontekst og rammer
snarere end mål

+ Kapitalisering på burning platform
+ Mange quick wins skal realiseres

“TURNAROUND”

+ Etablering af regler for eksperimenter,
forretningsudvikling og ressourceallokering

Trusler

”DIVERSIFICERING”

Styrker

Svagheder

+ Strategien er udefra-og-ind og søger at
identificere potentialer
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Involvering er vigtigt
– men ikke altid!
Det kan skabe stor motivation og gejst at involvere organisationen i
en strategiproces. Ofte vil mange medarbejdere gerne være med på
den ene eller anden måde. Det er dog vigtigt at afveje behovet for
involvering mod behovet for at tage markante og hurtige beslutninger.
Involvering er især en god idé, hvis man laver en vækststrategi, hvor
man orienterer sig udad og har brug for kreativitet og viden om
nye kunder og markeder. I denne proces er det godt med mange
perspektiver fra organisationen. Salgsorganisationen vil ofte bidrage
med mange ideer og ønsker, hvorimod driften typisk vil arbejde for en
mere enkel forretning.
Toplederens rolle i processer med stor involvering er at tydeliggøre,
hvordan de enkeltes bidrag gør en forskel. Hvis ikke du har tænkt
dig aktivt at bruge det input, du får, så lad være med at involvere
medarbejderne. Al den energi, involveringen skaber, forsvinder, hvis
ikke medarbejderne kan genkende sig selv i strategien. Eller ikke føler
sig værdsat.
Det modsatte gør sig gældende for en turnaround-strategi, som typisk
har et kort sigte og ofte indeholder meget ubehagelige beslutninger.
Her er den brede involvering absolut ikke at anbefale.
Bestyrelsen vil ofte sætte et stort pres på ledelsen for at levere på kort
tid, og derfor er det som regel en lille sluttet kreds, der arbejder tæt på
strategien. Det skaber en stærk koalition for at drive
forandringen igennem.
Som topleder er det vigtigt, at du særligt i sådan en situation står fast
på dine beslutninger og er handlekraftig. Organisationen ønsker
stadig indflydelse, og vi oplever ofte, at medarbejdere søger at præge
strategien, selv efter den er færdig og godkendt.
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Hvorfor skal der altid
bygges huse i en strategi?
Det kan måske føles som lidt af et antiklimaks. Med så mange
afhængigheder i procesdesignet, og så slutter langt de fleste strategier
alligevel med et billede af et hus. Hvad er der med det hus?
Egentlig er det ganske enkelt. En strategi er en sammenhængende
fortælling om en virksomheds ønskede udvikling. Den er helstøbt og
skal give et klart billede, som organisationen kan forstå betydningen
af. Et hus er et godt billede på dette og indeholder de elementer, man
har brug for i fortællingen.
Samtidig spejler huset meget godt de grundlæggende spørgsmål
i en strategiproces. Mange kender opbygningen af huset, men det
interessante er koblingen til strategiens nøglespørgsmål og de valg,
der ligger herunder.
Figur 2: Strategihuset og dets nøglespørgsmål
Vision

Hvor skal vi spille?

Strategiske mål
Kernekompetence

Must win battle 1

Værdi 1

Must win battle 2

værdi 2

værdi 3

Hvordan vinder vi?

Must win battle 3

værdi 4

Mission
Vi er sat i verden for…

Hvordan kommer
vi derhen?

værdi 5

Hvem skal vi være?
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Det mest grundlæggende spørgsmål handler om virksomhedens
identitet og formål. Det vil sige, hvem vi skal være, og svaret hører
selvfølgelig til i husets fundament. Hvis man senere bygger om i huset,
er det ikke sikkert at fundamentet justeres. Det vil nemlig medføre
kæmpestore ændringer. Ikke desto mindre er det her, at mange
virksomheder kigger, når mulighederne og truslerne i eksempelvis
digitalisering viser sig.
Et af de sværeste spørgsmål i strategisk ledelse handler om at vælge,
hvor man vil spille – og hvor man ikke vil spille. Det er det fokus,
som gør at man kan formulere en vision, der giver en ledestjerne for
organisationen. Den stræben ligger naturligt i husets tag. Vision og mål
skal konkretiseres i klare prioriteringer for, hvor virksomheden ønsker
at være aktiv.
Det næste fundamentale spørgsmål handler om, hvordan man vil vinde.
Svaret er ofte en value proposition eller et værditilbud, som siger noget
om, hvorfor kunderne skal vælge os. Man kan også udtrykke det som
kernekompetencen i virksomheden. Når dette er defineret, skal alle
elementerne i forretningsmodellen indrettes herefter. Det inkluderer
eksempelvis processer, systemer og kompetencer.
Det, der knytter de øverste fremadskuende etager med fundamentet,
er planen, som er svaret på, hvordan vi kommer derhen. Det er her,
at du definerer prioriteter og indsatser for forretningens udvikling. Er
strategien meget kortsigtet, altså med vægt på turnaround, er dette
meget konkrete indsatser. Typisk vil strategier dog have en længere
horisont, og så er det ikke muligt at regne alle indsatser ud på forhånd.
Derfor illustreres disse ofte som søjler, der guider indsatserne. På den
måde står huset stabilt i en længere strategiperiode.
I de følgende kapitler dykker vi endnu mere ned i strategiens
nøglespørgsmål.

“In today’s climate, it’s
best to assume that most
business models, even
successful ones, will have a
short lifespan”
Alexander Osterwalder
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Hvem skal vi være?
Spørgsmålet om hvem, man skal være, er enkelt, men svaret kan
have ganske store konsekvenser for forretningen. Det handler om
forretnigens kerne, altså hvad forretningen er sat i verden for – dens
mission og forretningsmodel.
I strategiprocessen vil missionen blive oversat til den position i
værdikæden, som forretningen ønsker at indtage, samt hvilken værdi
forretningen skal skabe for dens interessenter. Det er derfor selve
logikken for og rammen om forretningsmodellen, der er på spil.
I strategier, som kigger langt ind i fremtiden, eller hvor
kerneforretningen er truet, vil dette være den første store afklaring.
Bliver vi, hvor vi er, eller skal vi transformere os?
Disse drøftelser er ofte svære at tage. Ledelsen vil måske have svært ved
at se sig selv i en anden kontekst end den, som virksomheden allerede
arbejder i, og det kan være svært at regne alle konsekvenserne ud.
Det er menneskeligt at reagere negativt på forandringer, og derfor bør
sådan en strategisk drøftelse heller ikke tages med udgangspunkt i
nutiden, men derimod med udgangspunkt i fremtiden. Det giver en
mere rationel tilgang til at vurdere mulighederne.
Ved at gribe øvelsen an med fremtiden som udgangspunkt, sættes
tankerne og kreativiteten fri hos topledelsen, og du sikrer den
nødvendige flyvehøjde for strategien.
Den teknologiske udvikling med data og nye teknologier gør, at man
kan bringe muligheder i spil, som for bare få år siden var for utopiske
til at være relevante. Derfor er det vigtigt, at topledelsen tør sætte sig fri
af den traditionelle tilgang og i stedet gentænker forretningens formål
og kerne i et fremtidsbillede.
Disney er et eksempel på en virksomhed, som er lykkedes med at
gentænke sig selv fra tegnefilm til underholdning. Omvendt så vi, hvordan
Blockbuster fejlagtigt insisterede på at definere sig selv som filmudlejer.

”The essence of strategy is
choosing what not to do”
Michael Porter
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Hvor skal vi spille?
Det allersværeste i strategisk ledelse er fravalg. Ikke nødvendigvis
under selve strategiprocessen, hvor man sagtens kan se det fornuftige
i at omsætte visioner og ambitioner til en konkret retning. Det er når
hverdagen melder sig, at de store dilemmaer opstår. Siger vi nej til en
kunde? Og hvad nu hvis løsningen kunne sælges til andre?
Strategisk ledelse handler om at være tro mod den retning, som er
valgt. Det handler om at vurdere hver forretningsmulighed ud fra et
kort- og langsigtet perspektiv. Nogle skal gribes og andre vil, på trods
af kortsigtet gevinst, ikke gavne den langsigtede udvikling. Det er i
strategiprocessen, at ledelsen har en unik chance for at gøre opgaven
med strategisk ledelse enklere.
For at finde svar på, hvor vi skal spille, skal topledelsen formulere en
vision for udvikling, sætte ambitiøse mål og oversætte disse mål i
konkrete til- og fravalg. Valgene handler om, hvordan virksomheden
skal udvikle sine markeder og kunder, samt med hvilke produkter
målene skal indfries. Dette skal stå tydeligt for alle.
Det er i virkeligheden et spørgsmål om at vælge graden af
kompleksitet i forretningen og den tilhørende risikoprofil.
Mulighedsrummet er stort, men man kan ikke fokusere på det hele.
Det er derfor afgørende at træffe de rigtige strategiske til- og fravalg
for at retningssætte, hvad forretningen skal stræbe efter, og hvordan
visionen skal realiseres.
Særligt ved større strategiske forandringer kan det være en udfordring
at fastholde den strategiske beslutning. Her gælder det om at være
fast i troen på den valgte retning og om at formulere en strategi
med indsatser, som fokuserer ressourcerne mod implementering af
til- og fravalgene. Det vil tage tid at skabe store forandringer, og den
investering skal gøres.

”The purpose of a business
is to create a customer”
Peter Drucker
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Hvordan vinder vi?
En del af forklaringen på, hvorfor man har behov for at vælge et særligt
markedsfokus, er simpel. Det kan være meget svært at tilfredsstille sig
alle kundesegmenters behov samtidig. Det kan også være så dyrt, at
forretningen ganske enkelt ikke ville være lønsom. Eller så komplekst,
at der ikke kan skabes forandringer, hvilket også vil påvirke
lønsomheden.
Derfor handler strategi også om, hvordan man vinder. Det betyder, at
vi ofte snakker om at definere forretningens value proposition, der
fortæller, hvilken værdi vi ønsker at skabe for kunderne. Altså hvorfor
de skal vælge netop os.
Her er der tre grundlæggende retninger at gå. Man kan give kunderne
den bedste kvalitet, den bedste service eller den bedste pris. Igen
er det et spørgsmål om til- og fravalg, da ingen forretning kan være
markedsoverlegen på alle tre parametre. Det er ikke et enten/eller valg,
men et valg om mikset mellem de tre.
Typisk vil topledelsen vælge at positionere forretningen som overlegen
på ét parameter, hvor de to andre mere eller mindre bliver støtteparametre,
og som tilsammen skaber en helstøbt value proposition.
Stillingtagen til den unikke værdiskabelse tvinger topledelsen til
at vælge og tydeliggøre forretningens kernekompetencer. Det vil
desuden tjene som en ramme for den senere udvikling af forretningen.
Det gælder således om at regne ud, hvordan virksomheden skal
konfigureres, så værdiskabelse bliver størst for kunderne. Her kommer
virksomhedens forretningsmodel igen i spil.
Strategien har betydning for virksomhedens processer, organisering,
kompetencer, IT-systemer og ledelsesmodel. Skal alle disse
komponenter så være unikke? Nej, men det samlede system, som
udgør forretningsmodellen, skal være unikt for at give forretningen en
stærk position i markedet.

”Plans are useless, but
planning is indispensable”
Dwight D. Eisenhower
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Hvordan kommer vi derhen?
En god forretningsstrategi optegner et tydeligt billede af, hvordan
virksomheden kommer i mål med at opnå den valgte position.
Dette punkt i strategiprocessen er særdeles vigtigt for at undgå, at din
forretningsstrategi ender på hylden som rent papirarbejde.
For at gøre strategien konkret gælder det om at udvælge tre til fem
primære indsatsområder, som skal guide den kommende periode
med strategieksekvering. Disse must win battles skal overvejende
være eksternt rettede, hvilket vil sige, at de er fokuseret omkring det at
skabe værdi i markedet.
Der bør højst være ét internt rettet must win battle. For mange must
win battles på én gang udtømmer organisationens energi og skaber
en uhensigtsmæssig kamp om ressourcer.
Konkret vil strategiimplementeringen antage to typer af indsatser.
Sprints med kortsigtede indsatser, der styrker forretningens
fundament i dag, og maratons med langsigtede indsatser, der
transformerer forretningen mod fremtiden. Det kan være nemt at
forfalde til sprints, da de ofte skaber hurtigere værdi for virksomheden.
Der bør dog være projekter, som er rettet mod langsigtet udvikling.
Den strategiske ledelsesopgave slutter ikke med formuleringen af must
win battles og igangsættelsen af sprints og maratons. Strategiarbejdet
fortsætter i hele strategiperioden, hvor topledelsen har en vigtig rolle i
løbende at prioritere indsatser, starte nye op og stoppe dem, som ikke
skaber den forventede forskel for forretningen. Hvis du har lavet en
strategi med klare valg vil prioriteringen af indsatser og målsætninger
blive en meget enklere opgave.
Et godt råd er at starte med udviklingsprojekter eller indsatser,
der er enkle at komme i mål med, og som gør en forskel bredt i
virksomheden. Så mærker medarbejderne, at strategien er kommet ud
af ledelseslokalet og helt ud i virkeligheden. Det kan gøre en stor forskel
for medarbejdernes motivation og lyst til at arbejde med strategien.
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Anbefalet litteratur
A.G. Lafley og Roger L. Martin: Playing to Win: How Strategy Really Works
A.G. Lafley og Roger Martin forklarer formålet med strategi, og
hvordan det gøres. Dette gør de ud fra deres samarbejde i forbindelse
med udviklingen af Proctor & Gamble, hvor førnævnte var CEO og
sidstnævnte var rådgiver.
Peter Killing, Thomas Malnight og Tracy Keys: Must-Win Battles:
How to Win Them, Again and Again
Forfatterne bygger bogen på deres IMD-program og viser, hvordan
ledere skal identificere og løse tre til fem kritiske udfordringer for at
lykkes med at skabe fokus i strategiimplementering.
Peter Weill og Stephanie L. Woerner: Whats your digital business model?
Bogens centrale budskab er nødvendigheden af at skabe nye digitale
former for samspil med kunderne. Bankerne bliver ofte trukket frem
som eksempel på en branche, hvor der er behov for en fornyelse af
samspillet med kunderne.
Tim Johnson: Crisis Leadership
Er grønspættebogen, som kan hjælpe videre, når krisen er en
kendsgerning. Det gælder uanset, om det er en spontan krise, som er
opstået på grund af jordskælv, dødsfald eller, om det er noget, som
har været under langvarig udvikling i form af dårlige regnskabstal og
faldende kurser.
Todd Zenger: Beyond Competitive Advantage
Bogens hovedbudskab er, at der skal opstilles en samlet “corporate
theory”, som ikke bare får placeret virksomheden i en position, hvor
de løbende kan få et overskud. Det vigtigste er at få skabt vækst med
løbende overskud.
David Robertson with Kent Lineback: The power of little ideas
bogen gør op med disruption og revolutionære nye ideer. I stedet er det
bedre at satse på løbende små justeringer, som måske kan virke uvæsentlige,
men over et længere tidsforløb er det en mere sikker vej til succes.
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Klaus Schwab: Den fjerde industrielle revolution
Grundlæggeren af World Economic Forum, Klaus Schwab, tænder
med “Den fjerde industrielle revolution” de lange lys og kigger ud
i fremtiden. Vi er midt i en revolution, hvor AI kommer til at ændre
vores verden.
Pankaj Ghemawat: The New global roadmap
Professor Pankaj Ghemawat tegner med “The new global
Roadmap” et billede af en turbulent tid, hvor der bliver gjort op med
globaliseringen, der ikke er så markant, som de fleste af os tror. Det har
store konsekvenser for både samfundet og den enkelte virksomhed.
Jeff Gothelf & Josh Seiden: Sense & Respond
Jeff Gothelf og Josh Seiden har en helt ny måde at arbejde med strategi
på. I bogen “Sense & Respond” skriver de, at der bør være mere plads til
eksperimenter. Udviklingen går så hurtigt at de tunge strategiske planer
skal skrottes. De succesfulde bliver dem, der er villige til at begå fejl.
Søren Schultz og Jan Horsager: Digitaliseringens Paradokser
Den digitale virkelighed skaber en helt ny verden, hvor det ikke
længere gælder om at styre mod et fast mål. Bogen introducerer dig for
fem paradokser, der er opstået i mødet mellem en gammel, industriel
verden og en ny, digital virkelighed.
Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle: Dreams & Details
Også “Dreams og details” beskæftiger sig indgående med ændrede
forudsætninger med udgangspunkt i de nye teknologier, der sætter
de kendte spilleregler ud af kraft. De succesfulde virksomheder bliver
dem, der er i stand til at bygge bro mellem drømmene og hverdagen.
Freek Vermenulen: Breaking Bad Habits
Nye ideer og nye initiativer rammer ofte muren med best practices,
normer, vaner og traditioner. Derfor er der nødvendigt at bryde ned,
før der kan bygges op. Freek Vermeulen tager kendte problemstillinger
og udfordringer under behandling på en ny måde.
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Hør mere
H&B har gennem en længere årrække arbejdet med udvikling og
implementering af forretningsstrategier hos nogle af Danmarks største
virksomheder.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.

Søren Brandi
Managing Partner
+45 3062 7972
sb@hildebrandtbrandi.com

Esben Vinther
Partner
+45 2330 1920
ev@hildebrandtbrandi.com

