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I en mere og mere konkurrencepræget verden, tror vi på, at det er kvaliteten af
lederskab og innovation, der tilfører dig og din virksomhed en konkurrencemæssig
fordel – en idé der åbner nye muligheder, en teknik der løser et problem eller en
indsigt, der simpelthen giver det hele mening. Jo mere du ved og jo bedre du
træffer afgørende beslutninger, desto smartere og hurtige kan du nå dine mål.
I 4Mativ arbejder vi med forretningsudvikling for danske virksomheder.
Forretningsudvikling forener Strategi og Lederskab som kort og kompas. Godt
lederskab omdanner kontinuerligt kompetencer til konkurrenceevne, ved bevidst
at bruge de disponible ressourcer til at skabe bedre resultater for virksomheden
både på kort og på lang sigt.
Vi har nøje udvalgt det, vi mener, er de bedste udenlandske bøger om Strategi og
Lederskab, skrevet af professorer fra verdens førende ledelsesinstitutter og
udgivet disse på dansk.
I samme serie fra 4Mativ finder du bogen Strategisk Overensstemmelse, der
udkom i januar 2010 og Must-Win Battles der udkom i marts 2011 samt bøgerne
Beating Low Cost Competition og The Power Of Two der er vores næste
udgivelser. De udkommer på dansk i løbet af 2011. Alle vores bøger fås både i en
trykt hardback og elektronisk udgave.
Se mere om 4Mativs nuværende og kommende udgivelser på: www.4Mativ.dk.
I Læringslogen finder du vores E-bibliotek, hvor du kan hente fri merværdi.
Din adgangskode til Læringslogen er: Konkurrenceevne.
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FORORD
Denne bog er skrevet for at supplere de case analyser, der bruges på universitetsuddannelser og på strategiske managementkurser for topledere. Den anskuer
tingene fra den administrerende direktørs synsvinkel og anviser en konsistent
operationel metode til at analysere strategiske problemstillinger og agere på dem.
Vores hensigt er at introducere læseren for den store mængde materiale, der findes
om strategisk ledelse og samtidig sætte læseren i stand til at bruge det i
beslutningsprocessen. Når vi gør det, bevæger vi os ud over de foreliggende tekster
om strategisk ledelse for at medvirke til at skabe sammenhæng i diversiteten,
bredden og kompleksiteten på dette område.
Som vi påpeger i Kapitel 1 leder administrerende direktører virksomheder og
andre typer organisationer, og uanset om de har ansvaret for en lille virksomhed,
en virksomhed, der ikke skal give overskud, en offentlig virksomhed eller en stor
koncern, står de over for den fælles udfordring, det er, at føre deres organisation
frem til succes i nogle omgivelser, hvor der er konkurrence af én eller anden art.
Hensigten med bogen er at udvikle de kompetencer, som en administrerende
direktør nødvendigvis må besidde for at forstå en virksomheds organisation,
fornemme de muligheder og problemer, som den støder på, at håndtere strategiske
beslutninger effektivt og få mennesker, strukturer og funktioner på plads, således
at disse beslutninger kan implementeres.
Da vi udarbejdede materialerne, koncentrerede vi os om de analytiske koncepter,
der bidrager til en praktisk forståelse af specifikke strategiske problemstillinger,
og om at omsætte denne forståelse til personlig handling. Endvidere har vi koblet
disse diskrete koncepter ind i en vidtfavnende model – Diamant-E modellen – for
at sikre, at alle forhold i virksomhedens situation bliver forstået, og at der
prioriteres såvel for, hvad der skal analyseres, som for hvad der skal gøres.
Vi har to antagelser om vores læsere. For det første antager vi, at de er optaget af at
løse strategiske problemer – som studerende i virksomhedsledelse, der laver case
analyser eller projekter ude i marken eller som ledere, der er i arbejde som
sådanne. Øvelse og praktisk erfaring er de primære drivkræfter til at forstå den
styrke og de begrænsninger, som koncepterne i denne bog har, og ikke mindst for
at udvikle ledelseskompetencer. For det andet har vi antaget, at vores læsere har
det grundlæggende kendskab til de bagvedliggende discipliner og funktionsområder
i en virksomhed, så som de kompetencer i økonomisk analyse og marketing, som
man tilegner sig på et tidligt stadie i universitetets uddannelser i virksomhedsledelse.

FORORD

NYT I DENNE UDGAVE
Den første udgave af denne bog udkom i 1986. Da vi reviderede den til denne
syvende udgave, opdaterede vi både de anvendte eksempler og medtog den nyeste
teori, der understøtter de praktiske og brugervenlige aspekter, som sjette udgave
indeholdt. Vi har introduceret nyt materiale om organisationsdesign og CrossEnterprise Leadership (ledelse på tværs af foretagender), som føjer et nyt strategisk
fokus til den administrerende direktørs roller.
Med udgangspunkt i de ændringer, vi har set i teori og praksis de sidste år, har vi
også brugt mere plads på følgende emner:

•
•
•
•
•
•

Corporate Social Responsibility (CSR – virksomhedens sociale ansvar)
Corporate Governance (god selskabsledelse)
lederskab
organisationsdesign
strategisk planlægning
strategiens dynamik

Michael Rouse fra Ivey er kommet ind i forfatterteamet. I og med at han har været
aktivt involveret i at undervise i strategi hos Ivey i mange år, er han en velkommen
udvidelse af teamet. Nick Fry er nu gået på pension, så vi er i dag et nyt team af
forfattere.
I vores efterhånden mange udgaver har vi konstant haft for øje at gøre materialerne
så relevante som muligt, hvad angår at løse den administrerende direktørs
problemer ude i marken eller i form at cases. Teksten er nøje afstemt med en ny
bog med cases, som har titlen Strategic Management: A Casebook, Eight Edition.

FORFATTERNES TAK
Vi har været så heldige, at vi i mange år har arbejdet for institutioner, som sætter
pris på god og relevant undervisning. Disse kendetegn er udviklet og styrket af
mange mennesker. I alle udgaverne har vi nydt glæde af nye idéer og løbende støtte
fra kolleger i både universitetskredse og i den private sektor. Vi vil især gerne takke
vores nuværende kolleger på the Richard Ivey School of Business og på IMD, som i
en årrække har omfattet professorerne Jay Anand, Tima Bansal, Paul Beamish,
Oana Branzei, Laurence Capron, afdøde Harald Crookell, Jim Dowd, Tony Frost,
Michael Geringer, Louis Hébert, Gerald Higgins, Amy Hillman, Mike Levenhagen,
Peter Lorange, Charlene Nicholls-Nixon, Alan Morrison, Eric Morse, Tom Poynter,
Glenn Rowe, Paul Strebel, Don Thain, Stewart Thornhill, Rod White og Charlene
Zietsma.
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Vi er også yderst taknemmelige over for følgende personer for deres kommentarer
og anbefalinger: Ian Anderson, Algonquin College; Nancy Vanden Bosch, University
of Waterloo; Ian Lee, Carleton University; og Ruth A. Cruikshank, Wilfred Laurier
University.
Vi skylder en tak til vores forlægger, Pearson Education Canada, og især Karen
Elliott, Mary Wong, Trish Jones og Andrea Falkenberg for deres hjælp med at
producere og promovere denne bog. Vi vil også gerne takke Sandra Rouse for hjælp
til redigeringen. Hos Ivey skylder vi en tak til Pat MacDonald, som udarbejdede
indekset, og Daina Mazutis og Brent McKnight for deres forskning og bidrag. Til
slut sender vi en stor tak til Penni Pring for hendes omhyggelige og flittige arbejde
med at stykke det hele sammen.

Mary M. Crossan
Joseph N. Fry
Michael J. Rouse
London, Ontario
J. Peter Killing
Lausanne, Schweiz
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INTRODUKTION
Denne introduktion forklarer bogens fremgangsmåde og organisering og kommer
med forslag til, hvordan du bedst kan bruge den.

FREMGANGSMÅDE
Bogen er lavet som en praktisk vejledning i strategisk analyse og eksekvering. Vi
har udarbejdet den for de læsere, der arbejder med anvendte strategiske
problemstillinger enten gennem case studier eller i forbindelse med opgaver på
arbejdet. Den indeholder et organiseret sæt koncepter og procedurer, der hjælper
læseren med at identificere strategiske problemstillinger, foretage valg og
implementere beslutninger.
Den synsvinkel, vi anskuer de strategiske problemstillinger ud fra, er den
administrerende direktørs synsvinkel. Vi går ud fra, at du også anlægger dette
perspektiv – og opfatter dig selv som én, der har ansvaret for den overordnede
ledelse og succes i en organisation eller en forretningsenhed. Som administrerende
direktør skal du tænke bredt og på alle sider af det problem, du står over for og
forstå det fulde omfang af dets betydning og dets konsekvenser for virksomheden.
Delanalyser fra en specialist eller fra et givet funktionsområdes perspektiv kan
være en hjælp, men de dækker ikke den administrerende direktørs behov for at
anvende den, overordnet set, bedste måde at håndtere en situation på. Ud over de
generelle problemstillinger i lederskabet skal du også tænke på de specifikke
handlinger, du sætter i gang – og på at lukke de huller, der måtte være mellem et
strategisk valg og konkret personlig handling. Igen gælder det, at de anbefalinger,
en konsulent eller stabsspecialist kan komme med, kan være nyttige, men deres
råd vil som regel kun dække de overordnede aspekter af den administrerende
direktørs overvejelser. Kort sagt, så beder vi dig træde ind i en særdeles krævende
stilling og lægge planer for konkret, praktisk handling.
Der er tre røde tråde, der er vævet ind i denne tekst: værdi, konkurrencemæssig
fordel og globalisering. Administrerende direktører har helt grundlæggende
ansvaret for at skabe og skaffe værdi med henblik på, hvordan denne værdi
fordeles mellem de forskellige interessenter, inklusive aktionærerne. Vores
perspektiv er, at en organisation er en mekanisme, der er opfundet af samfundet
for at skabe værdi til de individer, der ikke selv kan skabe værdi på egen hånd. Den
værdi, som organisationer skaber, kan antage mange former (f.eks. overskud, jobs,
selvrealisering, varer og tjenesteydelser), og forskellige organisationer skaber
forskellige former for værdi. Men alle organisationer er nødt til at skabe værdi –
det er derfor de eksisterer. Organisatorisk vækst eller sågar overlevelsesevne
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afhænger ikke bare af skabelsen af værdi. Virksomheder er nødt til også at have
komparative og konkurrencemæssige fordele. Hvorfor skulle kunderne købe dine
værdifulde produkter i stedet for et andet firmas? Som administrerende direktør
bliver du nødt til at sikre, at din værdiskabende organisation har
konkurrencemæssige fordele.
For det tredje er virksomhedens omgivelser i dag globale. Der er meget få brancher,
der ikke er påvirket af de globale kræfter på en eller anden meningsfuld måde. Vi
kommer ind på nogle specifikke problemstillinger, der har at gøre med globale
diversifikationsstrategier, men en af vores grundlæggende antagelser, og som vi
opfordrer dig til at overveje som administrerende direktør, er, at globalisering
ikke længere er en separat, alternativ mulighed. Globaliseringen er et fundamentalt
element i strategisk analyse og handling.
Idet vi erkender, at den administrerende direktørs rolle har ændret sig i de senere
år, har vi valgt at understrege denne forandring med et nyt begreb ”CrossEnterprise Leadership” (Ledelse på tværs af foretagender). Vi har sammenfattet
disse forandringer og forskellen på den administrerende direktør og en CrossEnterprise Leader i en artikel i Ivey Business Journal. Der konkluderede vi, at
globaliseringens kræfter, hurtige forandringer og tidsbaseret konkurrence har
omdefineret den administrerende direktørs rolle, og at organisationer som
isolerede enheder, der kontrollerer deres egen skæbne, er blevet truet af netværk
og af ”foretagender”, der indgår alliancer sammen med andre.
Mens den administrerende direktørs opgaver tidligere fokuserede på at
integrere de forskellige funktionsområder, der er i en organisation, er
dagens krav til virksomheden en fremgangsmåde – Cross-Enterprise
Leadership – der kan skabe, fastholde og fordele værdi på tværs i et netværk
af virksomheder, ikke bare inden for virksomheden selv. Hertil kommer, at
disse netværk, som vi kalder ”enterprises”[ foretagender], er komplekse og
dynamiske, og de skal være i stand til at reagere som en helhed på de
udfordringer, der hele tiden dukker op. Endvidere er der ingen leder, der
alene kan ”håndtere” foretagendet, og derfor skal lederskabet fordeles
mellem flere. Og endelig kræver disse forandringer en fremgangsmåde i
lederskabet, der ligger oven over den, som de traditionelle virksomhedsledere
bruger. I bund og grund anerkender Cross-Enterprise Leadership, at ledere
fungerer i en kompleks verden, hvor grænserne i organisationen er flydende
og dynamiske, idet de går på tværs af funktionsområder, afdelinger,
forretningsenheder, virksomheder og kulturer.1
1
Crossan, M., Olivera, F. ”Cross-Enterprise leadership: A New Approach for the 21st Century,”
Ivey Business Journal, May June, 2006.
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At værdi skabes på tværs af foretagender demonstreres på udmærket vis af CocaCola og Nestle, som er konkurrenter i vand på flaske og adskillige andre kategorier
af drikkevarer rundt omkring i verden. Men i Nordamerika er Coca-Cola den
vigtigste distributør for Nestle’s Nestea produkter. Toshiba reducerer sine
transportomkostninger ved at have UPS til at tage sig af reparationer af Toshiba
produkter, og Singapore-virksomheden Flextronics laver design og produktion for
virksomheder i automobilindustrien, i industrien i øvrigt og i lægemiddel- og
teknologisektoren. I sundhedssektoren er netværk blevet et nødvendigt middel til
at kunne levere sundhedspleje. Selvom vores primære fokus er organisationen, er
det vores opfattelse, at organisationens grænser ofte kan være uklare, og
strategimodeller bør tage dette med i betragtning.
I denne bog vil vi fortsat bruge udtrykket ”administrerende direktør”, selvom
vores opfattelse af den administrerende direktørs rolle har ændret sig, og disse
ændringer afspejler sig i de materialer, vi viser. Vores valg af materiale og vores
måde at vise det på i bogen skyldes en kombination af erfaring og hensynet til
praktisk anvendelighed. Vores mål har været at fremkomme med nyttige værktøjer,
som er organiseret i en sammenhængende og omfattende ramme. Det er vores
hensigt at vise den diversitet og kompleksitet, som kendetegner dette område, men
også at koge det ned, så det kan bruges i en beslutningsproces. For dem, der ønsker
at dykke yderligere ned i bestemte emner, har vi forslag til supplerende litteratur i
de enkelte kapitler, hvor det er relevant.
Gennem hele bogen har vi ofte anvendt eksempler for at lave en kobling mellem de
koncepter, der nødvendigvis må være noget generelle - for at gøre brugen af dem
mere fleksibel og bred - og specifikke strategiske problemstillinger. Efterhånden
som du kommer frem i bogen, kunne det måske være en god idé at tænke på
eksempler fra dine egne oplevelser og holde anvendeligheden af koncepterne op
imod disse.

ORGANISERING
Bogen er organiseret efter et generelt mønster: identifikation af problem til
beslutning til udførelse. Det er en naturlig logisk rækkefølge og effektiv for den
kumulative præsentation af koncepterne. Men vi forsøger ikke at antyde, at
egentlige strategiske problemer bare kan klares i en sådan bekvem rækkefølge.
Tværtimod kræver de fleste strategiske problemstillinger en iterativ
fremgangsmåde, hvor analysen bevæger sig frem og tilbage mellem valg og
handling. Denne pointe vil blive mere tydelig, efterhånden som du kommer frem i
bogen, men du skal ikke forvente at finde situationer fra virksomheder, eller case
problemstillinger, der beskriver dem, som passer fint med forløbet i teksten.
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Gennem hele bogen bruger vi skiftevis benævnelserne forretning, organisation og
virksomhed. Uanset om der er tale om en organisation, som ikke skal give
overskud, eller én der skal give overskud, en lille iværksættervirksomhed eller en
stor multinational virksomhed, eller anden form for foretagende i den offentlige
eller private sektor, vil koncepterne gælde for alle disse typer organisationer. Hvis
der skal foretages en bestemt skelnen for en specifik organisationstype, som for
eksempel en organisation, der ikke skal give overskud, vil vi gøre opmærksom på
det. Men sådanne eksempler vil være sjældne, idet strategiens grundlæggende
elementer gælder for alle typer organisationer i alle geografiske sammenhænge.
Der er 11 kapitler i bogen. Kapitel 1 og 2 placerer strategikonceptet som et meget
vigtigt værktøj for den administrerende direktør og giver en operationel forståelse
og definition af det. Kapitel 3 introducerer Diamant-E modellen og den
grundlæggende logik i strategisk analyse. I Kapitlerne 4-8 elaboreres der på
analyseprocesser ved hjælp af en gennemgang af de enkelte komponenter i
Diamant-E modellen, med henblik på, at opbygge en omfattende forståelse af
strategiske behov og prioriteringer. Kapitel 9 diskuterer strategiens dynamiske
natur og laver en overgang til Kapitlerne 10 og 11, som koncentrerer sig om
udviklingen af personlige handlingsplaner for at bevæge sig fra de analytiske
resultater til implementeringen af de strategiske forandringer.

FORSLAG TIL HVORDAN BOGEN BRUGES
Når du begynder på bogen, foreslår vi, at du læserne Kapitlerne 1-3 grundigt. Det
vil give dig et perspektiv for din tænkning og en grundlæggende ramme for din
analyse. Herefter kan du skimme resten af bogen, så du ved, hvor du kan finde det,
du skal bruge, efterhånden som særlige omstændigheder dikterer det.
Når du arbejder med problemstillinger, skal du bruge bogen selektivt. Prøv at gå
frem og tilbage mellem den problemstilling, du arbejder med, og de relevante dele
af bogen. Brug koncepterne til at kontrollere din analyse og, byg gerne videre på
dem, hvis det er hensigtsmæssigt. Sund fornuft er meget vigtig her. Lad være med
at prøve at tvinge koncepter og procedurer ned over en problemstilling. Brug dem
i stedet til at gøre analysen bedre.
Studér bogens indhold, efter du har brugt nogen tid på strategiske problemstillinger.
Så vil du bedre være i stand til at forstå den generelle analytiske fremgangsmåde og
se anvendeligheden af specifikke koncepter. Derfra handler opbygningen af
færdigheder i strategisk analyse og handling om øvelse, øvelse og atter øvelse. Husk
på, at du arbejder med de mest komplekse problemer i erhvervslivet. Held og lykke!
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DEN ADMINISTRERENDE
DIREKTØRS OPGAVER
En administrerende direktør er en person, der har ansvaret for alle virksomhedens
funktionsområder. Administrerende direktører leder virksomheder og alle mulige
slags organisationer, som f.eks. organisationer, der skal give overskud,
organisationer, der ikke skal give overskud og organisationer i den offentlige
sektor.1 En af de fundamentale udfordringer, som den administrerende direktør
står over for, skyldes, at de eksterne omgivelser, som de opererer i – og som
omfatter eksisterende kunder, potentielle kunder, konkurrenter, teknologisk
fornyelse, myndigheder, leverandører, globale kræfter etc. - forandrer sig så
hurtigt, at virksomheden med dens begrænsede ressourcer og organisatoriske
kapabilitet, er under hårdt pres for at kunne følge med. Og følge med, det skal den,
for hvis den - i omgivelser, der forandrer sig med stor hastighed - holder sig til
gårsdagens strategi, uanset hvor godt den har virket, vil det ofte være den sikre vej
til morgendagens katastrofe.
Selvom den administrerende direktør har en særlig position i organisationen, kan
ethvert individ, der har en funktion i virksomheden, udmærket se på tingene ud
fra et perspektiv som administrerende direktør, og vi vil påstå, at når det er
tilfældet, vil det være til gavn for alle medarbejdere i hele organisationen. At have
et sådant ”administrerende-direktør-perspektiv” vil sige, at man er i stand til at
forstå og erkende de problemstillinger som konfronterer den, der sidder i den
administrerende direktørs stol. Strategiske beslutninger indebærer ofte vanskelige
afkald. I det omfang som medarbejderne forstår, hvorfor beslutningerne er blevet
truffet, og hvad der nødvendigvis må gøres, vil såvel medarbejdernes præstationer
som organisationens præstationer blive forbedret. Et administrerende-direktørperspektiv hjælper dig også med at finde frem til de relevante data og den relevante
information og viden, som er vigtige for den strategiske analyse og handling.
Strategiske beslutninger skal kunne trække på arbejdsstyrkens kollektive
intelligens og viden. Den administrerende direktør handler ikke isoleret fra
andre.

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØRS OPGAVER
Den administrerende direktørs opgave er at skabe værdi for virksomheden. Som
administrerende direktør er du nødt til at kunne få øje på nye muligheder og
De koncepter, der anvendes i bogen, kan i vid udstrækning anvendes generelt i organisationer
– ikke kun i de organisationer, der skal give overskud. Vi bruger ordene ”virksomheder”, ”forretninger”, ”firmaer” og ”organisationer” i flæng, men vi har fortrinsvis hentet vores eksempler og
vores terminologi fra virksomheder, der skal give overskud.
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udfordringer, planlægge hvordan du vil agere, og sikre, at uanset hvilken
handlingsplan, du beslutter dig for, så lykkes den. Som eksempel kan du tænke over
den hastigt ændrede konkurrencesituation i fotobranchen gennem det sidste årti.
Indførelsen af digital teknologi ændrede konkurrencesituationen inden for
fotobranchen. Kodak, verdens største inden for film til fotoapparater måtte se
deres aktier, som blev handlet til $94 i 1977, dykke til $27 i 2002. Efter at Kodak
havde haft en misundelsesværdig position i den lønsomme del af branchen,
nemlig film til den almindelige forbruger, indskrænkedes markedet, da
digitalkameraerne, som ikke behøvede film, blev en blivende erstatning for film. I
1995 var Kodak begyndt at fremstille digitalkameraer, men der var stor konkurrence
fra Sony og Canon. Ikke blot mistede Kodak penge på digitalkameraerne, men de
kannibaliserede også den store fortjeneste, de havde haft på film, eftersom de
kunder, der købte digitalkameraer, ikke længere var forbrugere af film. I 2004
annoncerede koncernchef (CEO) Daniel Carp, at Kodak ville flytte betydelige
investeringer og ressourcer fra film til digitalkameraer, billedteknologi og tilbehør.
Prisen på aktien faldt med endnu 5%, da denne meddelelse kom frem. Carp mente,
at Kodak ikke havde noget valg, da det var ved at blive klart, at sektoren for
filmforretningen var i tilbagegang, hvilket betød, at der ikke var nogen vej tilbage.
Skiftet i strategisk retning ville blive dramatisk og indebar en reduktion i
arbejdsstyrken på 20% (ca. 14.000 mennesker) over de næste tre år. Carp, der var
forpligtet over for den nye strategiske retning, forsøgte at forklare nøgleinvestorer
rationalet i den nye strategi.
Gør Kodak det rigtige? Fundamentale strategiske beslutninger som denne vil
påvirke en virksomhed i årevis, og de skal helst tages, når de øverste ledere har en
klar fornemmelse af organisationens langsigtede retning. Er denne nye strategiske
retning et desperat forsøg fra Kodaks side på at overleve på kort sigt, eller er det en
del af en ny vision og mission for virksomheden? I den sidste ende er Kodak nødt
til at vurdere, om de har en levedygtig strategisk position ved at tage højde for
markedets vækst og den konkurrence, de står over for, samt de ressourcer og
kapabiliteter, som virksomheden kan mobilisere. Selv da Carp trak sig tilbage i
2005 var ”juryen” uenige om, hvorvidt han havde skabt værdi for Kodak. ”Han
transformerede virksomheden, men historien er ikke slut. Det bliver hans
efterfølger, Antonio Perez, der kommer til at skrive næste kapitel. Carp har både
tilhængere såvel som kritikere. Nogle Kodak-iagttagere mener, han handlede for
sent, mens andre mener, at fremtiden vil vise, at han gjorde det rigtige.”2

Dickinson, Mike,”Carp shook up culture, pushed Kodak on path to digital future.” Rochester
Business Journal, vol. 21, Iss. 40 (30 december, 2005), p. 1.
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Når den administrerende direktør har udstukket virksomhedens retning på lang
sigt og udformet strategien, er han ikke færdig med arbejdet. Faktisk er det først
nu, den svære del begynder. For at flytte ressourcer og kapabilitet over til
digitalkameraer og billedteknologi, skal Kodak ikke blot foretage drastiske
nedskæringer i arbejdsstyrken, de skal også udvikle nye kompetencer og
kapabiliteter, stå over for nye konkurrenter, udvikle nye distributionskanaler,
etablere nye kundeforhold og overbevise medarbejderne og investorerne om, at
virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.
Dette eksempel illustrerer tre af de fundamentale komponenter i den
administrerende direktørs arbejde: afstikke retningen, udforme strategien og
gennemføre forandringer. Der er endnu et afgørende aspekt i den administrerende
direktørs opgaver, som vist på Figur 1.1 (på næste side), nemlig at vurdere
præstationerne – såvel løbende som på længere sigt. Hvis den administrerende
direktør ikke på et hvilket som helst tidspunkt har en klar fornemmelse af, hvad
organisationen kan præstere, risikerer han, at de tre andre komponenter bliver
udformet hhv. udført forkert. At satse på høje men fjerne mål, kan føre til en
katastrofe, hvis virksomheden ikke overlever det næste år. At agere som om der
var krise, når et langsommere tempo i forandringerne ville være det rigtige, kan
være lige så skadeligt. Med 70% af omsætningen og bogstavelig talt hele indtjeningen
på film stod Kodak over for en meget vanskelig opgave med at vurdere resultaterne.
Dette blev kompliceret af det forhold, at den tabsgivende digitalkameraforretning
kannibaliserede den store indtjening på filmforretningen. Det ville have været
nemt at blive ved med at holde fast i filmforretningen, men som Carp udtalte: ”Da
jeg kunne se, at filmsektoren var i tilbagegang…var det det mest afgørende øjeblik
i min karriere. Jeg kunne stille mig op foran hele organisationen og sige: Det er nu,
vi skal rykke. Det var ligesom at komme af med en møllesten, vi havde om halsen.”3
En dygtig administrerende direktør vil udføre alle disse fire opgaver. Opgaverne
skal ikke udføres i en bestemt rækkefølge, men heller ikke isoleret fra hinanden,
men som en kontinuert blanding af aktiviteter. De dobbelte pile på Figur 1.1 er
anbragt er for at understrege disse indbyrdes forbindelser.

3

Nocera, Joseph, ”Kodak: The CEO vs. the Gadfly.” Fortune, vol. 149 (12 januar 2004), ”pp. 85-91.
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FIGUR 1.1 Den administrerende direktørs opgaver

Udstikke retning
Vision
Mission
Værdier

Vurdere
præstationsevne
i dag og i morgen

Adm. Direktør

Udforme strategien
beslutte vejen
fremad

Gennemføre
forandringerne
få det til at ske

Denne bog fokuserer primært på de processer og værktøjer, du får brug for, når du
skal udforme strategien og håndtere de strategiske forandringer. Før du går i gang
med at udforme strategien, skal du sikre dig, at du kender din startposition, hvilket
vil sige, at du har brug for en grundig vurdering af de aktuelle præstationer og
resultater. Du får også brug for et overordnet overblik over, hvad der er, du prøver
at opnå, og det skal inkorporeres i Jeres vision, mission og værdier. I resten af
kapitlet kommer vi ind på disse emner.

VURDERE PRÆSTATIONSEVNE
Vi begynder med en diskussion af, hvordan virksomhedens præstationsevne eller
resultater vurderes, for hvis den administrerende direktør ikke er dygtig til dette,
vil han få store vanskeligheder med de andre opgaver i jobbet. Mange virksomheders
tragiske endeligt har skyldtes, at toplederne havde en forkert opfattelse af
virksomhedens præstationsevne og resultater. Tag for eksempel McDonald’s, der i
2003 for første gang, siden virksomheden var blevet børsnoteret i 1965, kom med
et negativt kvartalsregnskab. Som franchisegiver opkræver McDonald’s royalties
fra sine franchisetagere på 4% af salget.. Men McDonald’s er også et ejendomsselskab,
der ejer de mange restauranters jord og bygninger, hvor franchisetagerne betaler
ca. 10% af salget i leje. McDonald’s fokuserede på sin lønsomme ejendomsvirksomhed,
som genererede en hurtig og stor vækst, men de overså præstationsforringelse i
salget og servicegraden i de enkelte restauranter, der havde været faldende
gennem et årti, og som havde ligget i bunden af fast-food industrien siden 1994.
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For at vende udviklingen måtte ledelsen lave sin strategi om ved at reducere
antallet af åbninger af nye restauranter over hele verden dramatisk og i stedet
fokusere på at få flere kunder ind i de eksisterende restauranter.
Der er mange fremgangsmåder til rådighed, når præstationerne – eller performance
- skal forbedres, og hver branche eller virksomhed vil have sin egen målestok, når
det gælder om at definere de nøgleindsatser, der skal til for at fremme
virksomhedens præstationer og resultater. En nyttig fremgangsmåde til at definere
talrige indsatsområder for at forbedre virksomhedens præstationer – også kaldet
key performance drivers – er beskrevet i Kaplan og Norton’s bog ”Balanced
Scorecard:4
Vores vurdering af en virksomheds organisatoriske præstation baseres på to sæt
målepunkter: drift-performance og organisationens sundhedstilstand. Driftperformance omfatter de ”hårde” eller mere kvantitative målepunkter for
økonomisk og markedsmæssig performance. Nogle typiske målepunkter for driftperformance er medtaget i Tabel 1.1 (på næste side). I enhver given situation kan
nogle af disse målepunkter være vigtigere end andre. Uanset de vilkår, du arbejder
under, er det vigtigt at være opmærksom på, at du ikke blot forlader dig på et enkelt
af disse målepunkter for drift-performance, eller alene på interne målepunkter.
Målepunkterne for organisationens sundhedstilstand er normalt mere ”bløde” og
mere kvalitative end målepunkterne for drift-performance og omfatter ledelsens
og medarbejdernes jobtilfredshed, evnen til at arbejde på tværs af skel og grænser
og organisationens evne til at lære. Disse og andre faktorer er beskrevet i Tabel 1.2
(på næste side). Også her kan du være mere tilbøjelig til at lægge mere vægt på
nogle af disse faktorer end andre, når du vurderer organisationens sundhedstilstand,
men igen anbefaler vi, at du fokuserer på mere end et enkelt målepunkt og
vurderer, hvordan disse faktorer ændrer sig over tid.

Kaplan, Robert S. og David P. Norton, ”The Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance.”
Harvard Business Review, vol. 81 (januar-februar 1992), pp. 71-80.

4

25

26

K APITEL 1

TABEL 1.1 Typiske målepunkter for drift-performance
Lønsomhed

Finansiel stilling

Marked

• Overskud (brutto-

• Låntagningsgrad (gæld/-

• Absolut niveau for -og

• Omkostnings nøgletal

• Likviditetsgrad (enheder,

• Markedsandel

• Afkast på aktier og aktiver

• Aktivitetsgrad (f.eks. aktiver

• Nye produkters omsætning

og driftsresultat)

egenkapital, renter)

indtægter)

og lagerets omsætningshastighed)

vækstrater i salget

i% af total salg

• Økonomisk værditilvækst
(EVA)

Den fare, som mange højtstående lederteams står over for, er, at de tror, de ved,
hvordan virksomhedens organisatoriske sundhedstilstand er. Det er ofte ikke
tilfældet. Det kan skyldes, at negativ kommunikation nede fra og op implicit eller
eksplicit ikke er velkommen, eller det kan skyldes, at mellemlederne filtrerer
informationerne, inden de når op til toppen, eller simpelthen at de øverste ledere
ikke er gode til at lytte. Mange firmaer har forsøgt at imødegå dette ved at
gennemføre medarbejderundersøgelser i stor skala for at forsøge at få en realistisk
vurdering af disse forhold.
TABEL 1.2 Typiske målepunkter for organisationens sundhedstilstand
Entusiasme (eller
tilfredshed)

Skel og grænser

Problemløsning

Læring

Bæredygtighed

Hvor entusiastiske
er ledere og
medarbejdere i
deres arbejde?

Identificerer den
enkelte sig med subgrupper eller med
organisationen som
helhed?

Bliver problemer
identificeret og
håndteret, eller skjult
og ignoreret?

Lærer organisationen Kan arbejdstempoet
af sine erfaringer?
opretholdes ?
Eller af andres
erfaringer?

Kilde: Fra R. Pascale, M. Milliman og L. Gioja, ”Changing the Way We Change”. Harvard Business Review,
(november-december 1997).

Det er også vigtigt at forstå, at performance-driverne i mange virksomheder eller
brancher ofte er indbyrdes afhængige på måder, der er vigtige for, om
nøgleindikatorerne er positive eller halter bagefter. For eksempel udviklede en
fast-food kæde en model, der gav god mening, hvad angår forslag til ting, der
kunne føre til, at strategien lykkedes. De kom frem til, at de valg, man foretog, når
man rekrutterede personale, havde en væsentlig indflydelse på
medarbejdertilfredsheden, hvilket igen påvirkede den værdi, som medarbejderne
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tilførte virksomheden. Merværdi fra medarbejderne påvirkede kundetilfredsheden, hvilket påvirkede kundernes købsadfærd, lønsomheden og i det hele taget
værdien for virksomhedens aktionærer.5

Brugen af performance-matrixen
Vi bruger performance-matrixen til en grov inddeling af drift-performance og
organisationens sundhedstilstand som positive eller negative ved at stille tre
spørgsmål: (1) hvor befandt din virksomhed sig for tre år siden? (2) hvor er den i
dag? Og (3) hvor er den på vej hen i øjeblikket? Vi lægger hovedvægten på
virksomhedens aktuelle tilstand, men en diskussion om dette fører naturligt til
overvejelser om, hvor virksomheden har befundet sig tidligere og hvor den er på
vej hen nu. På Figur 1.2 har vi illustreret en tænkt situation med en virksomhed,
der har bevæget sig fra Kvadrant 2 (K2) gennem K4 og nu befinder sig i K3, og som
håber at bevæge sig op mod K1.
Det er klart, at den ønskede tilstand er Kvadrant 1, hvor både drift-performance og
organisationens sundhedstilstand er positive. Hvis din analyse peger på, at din
virksomhed er i denne kvadrant, og du forventer at blive der, vil dine
strategiovervejelser formentlig være et spørgsmål om at finpudse og måske kaste
et blik lidt længere ud i fremtiden, end du plejer. Men lad være med at tage alt for
let på processen med at vurdere strategien. Du er nødt til at sikre dig, at du har
placeret virksomheden i denne kvadrant som et resultat af grundig analyse, ikke
af selvtilfredshed eller ønsketænkning.
Situationen i kvadrant 2 derimod kan være en selvtilfreds organisation, der kigger
indad, hvor folk godt nok er glade for deres arbejde, men som samlet set
underpræsterer i forhold til marked og økonomi. Der er måske nogle få, der
erkender, at der er behov for forandringer, men at få gang i en meningsfuld
strategisk analyse kan være vanskeligt, fordi de for tiden glade medarbejdere ikke
ønsker at blive konfronteret med de ubekvemme forandringer, der skal til for at
forbedre drift-performance.
I Kvadrant 3 når virksomheden sine mål for driften på bekostning af organisationens
sundhedstilstand. Denne situation kan opstå, fordi ledelsen har lagt pres på for at
opnå lønsomhed på kort sigt, ofte via nedskæringer og uden at opgradere
medarbejdernes kompetencer. Måske har ledelsen heller ikke gjort sig de store
tanker om, hvilke processer, der skulle danne rammen for arbejdets udførelse. Det
er den klassiske situation, hvor det samme arbejde bliver udført af færre mennesker,
og resultatet bliver, at alle brænder ud.
5
Itner, Christopher, D. og David F. Larcker,”Coming up short on Nonfinancial Performance
Measurements.” Harvard Business Review, vol. 81 (november 2003), pp.88-97

27

K APITEL 1

Kvadrant 4 repræsenterer en klokkeklar problematisk situation, hvor der er brug
for øjeblikkelig og omfattende handling. Det kan godt være, at der er krise, men i
dette tilfælde skal strategianalysen gennemføres hurtigt. Måske er der behov for
at skyde genveje, men det er vores håb, at hvis du er i krise, vil et hurtigt kig
gennem denne bog i det mindste hjælpe dig til at beslutte, hvor du skal begynde, og
hvilke dele af processen med at udvikle en strategi, der hurtigst vil tilføre dig og
dit lederteam mest værdi.
I efterfølgende kapitler vil vi diskutere andre aspekter af performance. I Kapitel 5
vil vi f.eks. bede dig om at forudsige, hvordan din virksomheds performance
sandsynligvis vil være, hvis I fortsætter med den eksisterende strategi. Det er dit
grundlæggende udgangspunkt for scenariet. I bogens sidste to kapitler, som
omhandler forandringsledelse, vil vi diskutere krisekurve-konceptet, der handler
om at få et billede af virksomhedens tidligere, nuværende og fremtidige
performance for at fastslå, hvor meget det haster med forandringer.
FIGUR 1.2 Performance-matrixen (med forklarende eksempler)
Kvadrant 1

Kvadrant 2

+

Ønsket
tilstand

Selvtilfreds
organisation
i morgen?

for tre år siden

i dag
-

Organisationens sundhedstilstand
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Vi tager nu fat på endnu en af den administrerende direktørs opgaver, som skal
tages i betragtning, før vi skrider til den strategiske analyse, nemlig opgaven med
at udstikke virksomhedens overordnede retning.
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AT UDSTIKKE RETNING: VISION, MISSION, VÆRDIER
Organisationer har brug for en klar fornemmelse af retning – en vision – for at
skabe sammenhæng i de mange strategiske og operationelle beslutninger, som
chefer på alle niveauer konstant forventes at træffe. Der er tre grundlæggende
grunde til at begynde den strategiske analyse med at forestille sig fremtiden og
formulere en vision. Den første grund er at håndtere den forvirring, der kan være
om, hvad formålet med virksomheden er, hvorfor den er til, hvad dens idégrundlag
er. Nogle af de mest synlige eksempler herpå finder man i familieejede
virksomheder, når der opstår uoverensstemmelser blandt familiens aktionærer
om forhold som udbetaling af aktiedividende og ansættelse af familiemedlemmer
i virksomheden. Andre eksempler kan man finde i tidligere statslige virksomheder,
der for nylig er blevet privatiserede, og som nu skal træffe beslutninger om
grundlæggende mål, og om, hvem de skal betjene. Men alle organisationer har
brug for en klar fornemmelse af, hvad og hvem de er.
Den anden grund til at udvikle eller ændre en virksomheds vision kan være at
revitalisere virksomheden. Her er jagten på en ny vision med til at bevidstgøre folk
om behovet for forandringer. Da Steve Jobs i 1997 overtog ledelsen af Apple
Computer, medbragte han sin vision om at forandre verden gennem teknologi.
Det, der startede som en fokusering på ressourceanvendelsen på nøgleprodukter,
skulle komme til at revitalisere virksomheden og sætte scenen for en ny strategi i
2004 med henblik på at gøre Mac til et omdrejningspunkt i en netværksverden fuld
af digitale apparater. Fortune Magazine beskrev Jobs som en, der havde
…udøvet sin voksende magt med en jiu jitsu mesters elegance. Prøv at tænke
på følgende: Han brugte albuerne til at fjerne virksomheder som Sony for at
ændre dynamikken i forbrugerelektronik med iPod’en. Han overtalte
musikbranchen, tv-selskaberne og Hollywood til at lade ham vise dem,
hvordan de kunne distribuere deres produkter i den digitale tidsalder med
iTunes Music Store. Han anvendte den kløgtige enkelhed i sine ekstremt
succesrige Apple Stores til at give de store drenge en lektion i, hvordan man
opnår høj lønsomhed ved detailhandel med personlig betjening. Og i år,
hvor Jobs står stærkere end nogensinde med sin kreativitet og måde at
markedsføre på, har han orkestreret Apples fantastiske indtrængen på
markedet for mobiltelefoner med iPhone, en smartphone, der kan gøre alt, i
en lækker indpakning af glas og aluminium. 6

Schlender, B., Arango. T., McLean, B., Lashinsky, A., et al. ”Power 25”. Fortune, vol. 156, Iss. 12
(10. december 2007) p. 116.
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I januar 2007 introducerede Apple så verdens tyndeste laptop, MacBook Air.
Endelig kunne det også være en idé, at I udarbejdede en egentlig missionsformulering, når din virksomhed klarer sig rimelig godt, og at udarbejde en sådan
kunne være nyttigt for at understøtte Jeres eksisterende fornemmelse af vision.
Måske kunne du også bruge det som en PR øvelse for at præsentere virksomheden
bedre over for aktionærer, kunder og relevante myndigheder.
Udfordringen ved at udarbejde en vision er samtidig en mulighed for at få folk til
at åbne øjnene og udstikke retning for dem på et realistisk niveau. Mens det
sædvanligvis hjælper at lave formelle aftaler om vision, mission og værdier i en
egentlig nedskrevet missionsformulering, kan man også opleve, at eksistensen af
en formel formulering faktisk er mindre vigtig. Det vigtigste er, at visionen er
kendt og forstået i hele organisationen. Om man kan opnå en stærk fornemmelse
for, hvad missionen går ud på, afhænger meget af organisationens lederes daglige
beslutninger og handlinger. Folk ser på de handlinger, der bliver foretaget, ikke de
ord, der bliver sagt eller skrevet, når de søger vejledning. Hvis et idégrundlag som
”vi vil være det mest succesrige firma i luftfartsindustrien” skal have en reel
motivationskraft og sige noget om retning, skal der være sammenhæng med
visionen i, hvad den øverste ledelse gør i alle forhold, lige fra beslutninger om
investeringer i nye fly til budgetter for rengøring af kabiner.
Der er mange rammer for, og referencer til, emnerne vision, mission og værdier.
Du kan finde en referenceliste i slutningen af dette kapitel. Collins og Porras
studerede meget succesrige virksomheder og fandt ud af, at det, disse virksomheder
havde til fælles, var et langtidsholdbart sæt af kerneværdier og et idégrundlag, der
var unikt for hver af de to virksomheder, og som forbliver faste holdepunkter
selvom deres forretningsstrategier forandrer sig over tid.7
Vi vil gennemgå Collins og Porras ramme, der er vist på Figur 1.3 (se side 32),
eftersom den er baseret på grundig forskning og samtidig udgør en praktisk
metode til at anvende koncepterne. Collins og Porras hævder, at ”i bred forstand
består en vision af to vigtige komponenter – en vejledende filosofi, som i
sammenhæng med forventningerne til omgivelserne i fremtiden, fører til et
konkret billede.”8

Collins, James C. og Jerry I. Porras, ”Organizational Vision and Visionary Organizations”
California Management Review, vol. 34 (efterår 1991), pp. 30-52.
8
Collins, James C. og Jerry I. Porras, ”Organizational Vision and Visionary Organizations”
California Management Review, vol. 34 (efterår 1991), p. 33.
7
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Den vejledende filosofi
Den vejledende filosofi indeholder to elementer: idégrundlag og kerneværdier.
Den vejledende filosofi starter med kerneværdierne.
Værdier Værdier repræsenterer de grundlæggende overbevisninger, som styrer
såvel individuel adfærd som gruppeadfærd i en organisation. De kan være
kortfattet formuleret og på et højt abstraktionsniveau, eller de kan være meget
mere detaljerede og specifikke. For at fremme sin mission ”at etablere Starbucks
som den fremmeste leverandør af den fineste kaffe i verden, samtidig med at vi
fastholder vores kompromisløse principper i takt med vores vækst”, har Starbucks
seks ledende principper:9

•

At etablere et godt arbejdsmiljø og behandle hinanden med respekt og værdighed

•

Lægge vægt på diversitet som en vigtig del af den måde, vi driver vores forretning på

•

At anvende de højeste standarder for dygtighed i indkøb, ristning og friske
leverancer af vores kaffe

•

Til alle tider at udvikle begejstret tilfredshed hos vores kunder

•

At bidrage positivt til vores samfund og vores omgivelser

•

At anerkende at lønsomhed er af afgørende betydning for vores fortsatte succes

Ved første øjekast kan denne liste forekomme temmelig ligetil. Der er bestemt ikke
meget, man kan være uenig i. Selvfølgelig ønsker enhver virksomhed at behandle
folk med respekt og værdighed. På den anden side udlever Starbucks virkelig disse
værdier, hvilket kan ses af planen for medarbejderaktier, personalegoder, et
førsteklasses arbejdsmiljø, store investeringer i uddannelse, et næsten fanatisk
fokus på kunder, samt andre virkemidler.
Det kan ikke overraske, at Starbucks er besjælet af disse værdier, eftersom de
nyder stor opmærksomhed hos topchefen Howard Schultz. Schultz var dybt
påvirket af sin fars oplevelser, hvorom han siger: ”Min far var en nedslidt ufaglært
arbejder…Han blev ikke værdsat og ikke respekteret, og det gjorde ham meget
bitter og vred. Jeg ville have, at Starbucks blev en virksomhed, der ikke lod nogen i
stikken.”10 Schultz, der havde været vidne til det økonomiske pres, der var på hans
familie, da hans far var uden arbejde med en brækket ankel og uden sygeforsikring,
føler sig opsat på at behandle alle med respekt og værdighed. Som et resultat af
dette er tusindvis af Starbucks deltidsmedarbejdere nu fuldt sygeforsikrede.
9

www.starbucks.com/abotus/environment.asp opsat marts 2008
Daniels, Cora, ”Mr. Coffee,” Fortune, vol. 147 (14. april 2003), pp. 139-141
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Beviset for at værdierne holder vand er, at Schultz ikke er parat til at gå på
kompromis med dem. Selvom hans overskud er mindre end andre fast-food
restauranters, siger Schultz, at det er den pris, man er nødt til at betale for at drive
virksomhed på hans måde.
FIGUR 1.3 Collins og Porras ramme for visionen
Organisationens vision
Vejledende filosofi

Konkret billede

Mission

Idégrundlag
Omgivelser
Kerne-overbevisninger
og værdier

Konkret billede

Kilde: Copyright © 1991, The Regents of the University of California.
Gengivet fra California Management Review. Vol. 34. No. 1. Med tilladelse fra The Regents.

Eftersom Starbucks har opnået disse ting, adskiller virksomheden sig væsentligt
fra mange andre organisationer. At lave en liste over værdier er i sig selv ikke
særlig vanskeligt, men at leve op til værdierne er væsentligt vanskeligere. Vi
behøver ikke at lede længe for at få øje på virksomheder som Enron og Tyco, der
begge havde et sæt værdier, de ikke kunne leve op til.
Lad os supplere med en sidste advarsel hvad angår opstilling af værdier. Man
kunne forestille sig, at et vedvarende sæt af værdier kun ville være en fordel for en
virksomhed, men det er ikke nødvendigvis altid tilfældet. Japanske Sony
Corporation arbejdede i mange år under ledelse af Akio Morita med den længe
fastholdte kærneværdi, at Sony er pioner og ikke går i andres fodspor. Dette var
meget motiverende, især for forskerne og ingeniørerne i Sonys laboratorier, og
virksomheden lancerede en lang række innovative produkter, så som Walkman,
som klart var de første på markedet. Pionerånden var et vigtigt element i Sonys
succes.
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Men senere valgte Sony at udvikle en personlig computer, fordi de var bekymrede
for, at de kunne miste deres fremragende position på markedet for home
entertainment, fordi computer forretningen og forretningen på home entertainment
hænger sammen. Da Sony gik ind på PC markedet, arbejdede de sammen med Intel
og Microsoft, og det var helt klart ikke en pioneradfærd. Sonys ingeniører blev
nødt til at lære, hvordan man arbejder sammen med andre. Nobukuyi Idei, Moritas
efterfølger, begyndte at tale om en ændring af værdierne. Hans nøgleord var
originalitet, passion, åbenhed og forandring. Originalitet hænger nøje sammen med
det tidligere pionerkoncept, men især åbenhed var en ny idé, og det, Idei ville
fremme, var en åbenhed over for andre virksomheders idéer for at bløde op på
Sonys ofte isolationistiske position.
Idégrundlaget Idégrundlaget beskriver grunden til, at virksomheden eksisterer
(Raison d’etre), og måske bliver det aldrig helt opnået – i modsætning til mål og
delmål, som specifikt er formuleret, så de er opnåelige. Collins og Porras giver
nogle eksempler på virksomheders idégrundlag. For 3M er det at ”løse uløste
problemer på en innovativ måde.” For Merck er det ”at bevare og forbedre
menneskers liv”, og for Wal-Mart er det ”at give almindelige mennesker chancen
for at købe de samme ting som rige mennesker.” Collins og Porras hævder, at det at
gøre aktionærerne så rige som muligt er ”det underliggende, uformulerede
idégrundlag for de virksomheder, der endnu ikke har identificeret deres virkelige
idégrundlag. Det er en erstatning – og en ringe én af slagsen.”11

Et konkret billede
I Collins og Porras ramme er der behov for at koble kerneværdier og kernen i
idégrundlaget med en forestillet fremtid, herunder en levende beskrivelse af en
ønsket tilstand, der kan opnås inden for 10-30 år.
Missionen ”En mission er et klart og attraktivt mål, som har til formål at forene en
organisations indsatser. En effektiv mission skal få organisationen til at ”strække”
sig, men stadig være opnåelig. Den omsætter abstraktionen i filosofien til et
energiskabende stærkt fokuseret mål, der trækker organisationen fremad. Den er
kort, klar og engagerende – ”den rækker ud og rammer folk på deres følelser.”12 Det
eksempel, Collins og Porras bruger på en effektiv mission, er det, præsident

Collins, James C. og Jerry I. Porras, ”Building Your Company’s Vision.” Harvard Business Review.
Vol. 74 (september-oktober 1996), pp. 65-78
12
Collins, James C. og Jerry I. Porras, ”0rganizational Vision and Visionary Organiszations.” California Management Review, vol. 34 (efteråret 1991) p. 42.
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Kennedy sagde i 1961 – ”Vi vil nå det mål inden dette årti rinder ud, at landsætte en
mand på månen og få ham sikkert tilbage til jorden.”13
En levende beskrivelse Collins og Porras peger på Henry Fords vision om at
demokratisere automobilen, understøttet af følgende levende beskrivelse.
Jeg vil opbygge en bil for de store masser…Den skal være så billig, at intet
menneske, der tjener en god løn, ikke skal have mulighed for at eje én og
sammen med sin familie nyde den velsignelse, det er at tilbringe timevis
med at glæde sig over Guds store åbne landskaber… Når jeg er færdig, vil alle
kunne have råd til en, og alle vil eje en. Hesten vil være forsvundet fra vores
landeveje, bilen vil blive opfattet som en naturlig ting…[og vi vil] skabe
arbejde for et stort antal mennesker til en god løn.

Rimelige forventninger til visions-processen
Collins og Porras konceptet bidrager til at organisere de komponenter, der indgår
i visionen, en ledende filosofi vedrørende kerneværdier og idégrundlag, samt et
levende billede med en mission og en konkret beskrivelse. Der følger nogle
rimelige forventninger med, når man anvender en sådan ramme og faktisk
udfører en test for resultatet af den efterfølgende proces. Disse forventninger
består i, at vision, mission og værdier (1) besvarer nogle grundlæggende spørgsmål
vedrørende virksomhedens idégrundlag. Endvidere (2) sætter de gang i, og
forstærker, de daglige handlinger som skal hænge sammen med meningen med
dem, og (3) tilføre retningen ved formuleringen af virksomhedens mere specifikke
strategi. I denne sammenhæng kan det være interessant at kigge på følgende
eksempel.
Den schweiziske virksomhed Schindler Elevator havde en enkelt formuleret
vision, ”lederskab gennem service”. Ved første øjekast ser det ret intetsigende ud og
virker ikke særligt motiverende. Men hvis man kigger nærmere på det, får man
måske en anden opfattelse. Eftersom Schindler er nummer to i branchen efter
Otis, er det en meget udfordrende opgave at opnå lederskab – eller førerskab – i
omsætning. Lederskab som Schindler definerer det, omfatter også førerskab i
kvalitet, sikkerhed, innovation, medarbejdertilfredshed og kundeorientering.
Endvidere sættes der klare mål, og præstationerne måles på hvert af disse områder
for at sikre, at virksomhedens driftsenheder rundt omkring i verden ikke bare
lader som om, de er optaget af visionen. Hvad angår kundetilfredshed for eksempel,
skal enhver Schindler enhed rangere højere end konkurrenterne på de markeder,

13
Collins, James C. og Jerry I. Porras, ”0rganizational Vision and Visionary Organiszations.”
California Management Review, vol. 34 (efteråret 1991) p. 42.
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de betjener, og som minimum skal mere end 45% af de adspurgte kunder rangere
virksomheden som en ”5’er” (d.v.s. excellent) på en 5-skala. Det tillades kun, at
mindre end 3% af de adspurgte rangerer virksomheden som ”1” eller ”2” på
skalaen. Der er tilsvarende mål for medarbejdertilfredshed og markedsandele.
Uanset hvor i verden man arbejder for Schindler, er det svært at ignorere visionen.
Ud over at skære virksomhedens bestemmelsessted ud i pap – lederskab i branchen,
angiver Schindlers mission, hvordan man når frem til bestemmelsesstedet:
gennem ”service”. Heller ikke dette lyder særligt ekstraordinært. Imidlertid er
”service” en motiverende og differentierende idé for Schindlers organisation af
flere grunde. For det første har Otis og Mitsubishi, de to store konkurrenter,
visioner, der lægger vægt på lederskab – eller førerskab – gennem teknologi, så
Schindlers mission differentierer sig fra de vigtigste rivaler. For det andet har
Schindler traditionelt været en teknologidrevet fremstillingsvirksomhed, og
understregelsen af, at virksomheden vil konkurrere på service er en ny idé, som vil
sætte gang i forandringer mange steder i virksomheden. Og endelig, som Peter
Zbinden, bestyrelsesformand for Schindler kommenterede:
Når vi siger ”service” mener vi service både i forhold til interne og eksterne
kunder. Så det er en udmelding om, hvordan vi vil arbejde sammen, ligeså
vel som det handler om, hvordan vi vil behandle vores kunder. Forskellen på
en god virksomhed og en storartet virksomhed udgøres af den måde,
hvorpå den leverer service i det hele taget. Vores vision omfatter såvel, hvor
vi vil hen, som hvordan vi vil konkurrere.
I Schindlers tilfælde sætter virksomheden meget specifikke, målbare, treårige
delmål, som er direkte knyttet op på missionen, som igen udgør essensen af den
langsigtede vision. Delmålene fornyes og udvides hvert år og udgør det, som
virksomheden kalder ”målbart feedback på de fremskridt, der gøres i retning af at
realisere virksomhedens vision.”

Overvejelser vedrørende processen
Visioner og visionære idéer kan opstå fra forskellige kilder, lige fra den stærke
leders enerådende forestillingsevne til en omfattende proces, der involverer
medarbejderne. Man kan argumentere for, at ved at udnytte organisationens
nøglemedarbejderes viden og stræben, kan man på én gang opnå såvel kreativitet
og forpligtelse. Det kan udmærket være tilfældet, hvis processen tilrettelægges
omhyggeligt, men der er nogle risici og begrænsninger ved denne metode, som
man ikke bør overse.
Én ledergruppe gennemførte en meget omfattende visions-proces og blev ganske
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desillusionerede over resultatet. De havde lige brugt en masse tid og kræfter i et
forsøg på at beskrive deres virksomhed sådan, som de mente, den ville se ud fem år
ude i fremtiden. Processen involverede sågar en teknologi, der gjorde, at deltagerne
kunne foretage hemmelig afstemning af specifikke forslag, efterhånden som de
kom frem under diskussionerne! Til sidst kom de frem til en ”vision”, som var et
udtryk for gruppens mekaniske konsensus. Så kom vanskelighederne op til
overfladen. Nogle af lederne syntes, at resultatet var latterligt, fordi det ikke tog
hensyn til de reelle vilkår, som virksomheden arbejdede under. Andre mente, at
resultatet simpelthen var irrelevant – det forekom at have meget lidt at gøre med
de meget virkelige problemstillinger, virksomheden stod over for lige nu. Alle var
skuffede. Processen var kørt af sporet. Formuleringen af en vision, en hvilken som
helst vision, var blot gjort til genstand for en øvelse på bekostning af en virkelig
diskussion om virksomhedens fremtidige identitet, retning, muligheder og trusler,
og af hvad der skulle gøres.

Afsluttende kvalitetscheck af visionen
Der er tre basale spørgsmål, man kan stille til en vision, der er under udarbejdelse.
For det første: beskriver den en ønsket og realistisk fremtid? For det andet: Gør den
det på en måde, så ledelsen ikke mister sit råderum til at kunne manøvrere i takt
med, at omstændighederne ændrer sig? For det tredje: får den organisationen til at
”strække” sig? Spørgsmålet om, hvorvidt den fremtidige situation er ønskelig, er
meget lettere at besvare end spørgsmålet om, hvorvidt det er et realistisk billede.
Om det er ønskeligt eller attraktivt – det kan man bare spørge folk om: medarbejdere,
venner, kunder, leverandører og investorer. Men om den er realistisk, og om den
giver ledelsen råderum til at agere undervejs – det kræver en omhyggelig analyse.
Realisme Spørgsmålet om, hvorvidt du med rimelighed kan forvente at realisere
visionen, kræver mere end blot et abstrakt svar. En vision kan ikke stå alene. Du er
nødt til at relatere den til den virkelighed, du befinder dig i. For at gøre dette må du
først udtrykke visionen i mere konkrete former i forhold til en understøttende
strategi, og dernæst teste strategien. Giver det mening?
Råderum og fleksibilitet Meget af den styrke, der ligger i en vision, ligger i det
forhold, at den er et dokument, som hele organisationen skal kende og forstå. En
vision skal imidlertid også være fleksibel, fordi omstændighederne kan ændre sig
på områder, hvor man ikke forventer det. Ledelsen vil måske tøve med at ændre et
dokument, der er kendt af alle i organisationen, men som ikke længere passer med
omstændighederne. Selv hvis ledelsen rent faktisk skifter holdning, kan opfattelsen
af den nu forældede vision være en – nu ikke hensigtsmæssig - drivkraft i
forskellige dele af organisationen af en række grunde, lige fra uvidenhed, over
uenighed, til bevidst gennemførelse af de aktiviteter, der tjener éns eget formål.
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Strækbarhed Sommetider fokuserer virksomheden på en vision, som man for
nemt kommer frem til, ved at bilde sig ind, at den sikrer fleksibilitet og råderum.
En vision skal mere end blot pege på, hvad der kan lade sig gøre med dagens
ressourcer og kapabiliteter. I stedet skal den motivere folk, den skal inspirere og
skabe begejstring med en fornemmelse af, at den har et formål, og den skal
opfordre til at gå på opdagelse og udforske ting. Mange førende virksomheder er
startet med visioner, som, da de blev formuleret, var ude af takt med de ressourcer
og kompetencer, der dengang var til rådighed. Visioner, som kræver, at
virksomheder strækker sig, skal være ambitiøse forestillinger om, hvad
organisationen kan klare i fremtiden.
Her er der helt klart tale om en fin balancegang. En stærk vision, der har et godt
greb på en organisation, er også vanskelig at ændre hurtigt, og denne risiko skal
medtages i overvejelserne, inden man fyrer op under organisationen for at få den
til at jagte visionen. En vision forudsætter strækbarhed og fleksibilitet, men den
skal være tæt på, hvad der er realistisk. Ligesom det gælder for visionens
gennemførlighed, kan risikoen ved en ufleksibel forpligtelse kun identificeres
omhyggeligt ved at gennemgå de trin, der sætter visionen ind i en strategisk
sammenhæng og således checke dens holdbarhed.

FRA VISION, MISSION OG VÆRDIER TIL STRATEGI
At koble visionen, som skal inspirere og motivere folk, med strategien, som skaber
vejledning og angiver retning, er en kritisk opgave for den administrerende direktør.
Det sker ofte, at virksomheder går i en fælde, når de udarbejder deres vision og
undlader at oversætte visionen til en strategi. Resultatet bliver ofte, at strategien
sejler. Nedenfor vil vi vise forholdet mellem vision, strategi og taktik i Tabel 1.3.
TABEL 1.3 Vision, Strategi og Taktik
Vision

Strategi

Taktik

Diversitet i deltager-kredsen

Beslutningstagere

Dem, der udfører det i driften

Bred retning

Generelle mål

Specifikke handlinger

Langsigtet

Mellemlangt sigt

Kortsigtet

Inspirerende

Erklærende

Udførende

Vedvarende

Stabil

Under forandring

Energi

Retning

Landkort

Vision, mission og værdier er meget nyttige, men også meget generelle
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ledelsesværktøjer. Men hvis de bliver udarbejdet og formuleret på den rigtige
måde, vil de kunne inspirere en organisation og give den en grundlæggende
fornemmelse af retning og brede retningslinjer for at nå derhen, hvor man gerne
vil være i den ønskede fremtid.

STRATEGISK ANALYSE, PLANLÆGNING OG
FORRETNINGSPLANER
Selvom denne bog fokuserer på strategisk analyse, kan man umiddelbart foretage
koblingen til strategisk planlægning og forretningsplaner. Enkelt udtrykt kan man
sige, at hvis du forstår strategisk analyse og handling, har du et godt udgangspunkt
for både at lave strategisk planlægning og forretningsplaner. Strategisk planlægning
er den metode, der anvendes til at gennemføre strategisk analyse på tilbagevendende
regelmæssig basis, og den handler om, hvem der udarbejder strategien, hvordan
man får det til at ske, og hvornår det finder sted. Vi kommer ind på strategisk
planlægning i Kapitel 9, når vi har præsenteret de forskellige elementer, der indgår
i strategisk analyse. Mens den strategiske analyse er en proces, er udarbejdelsen af
forretningsplaner et resultat af denne analyse. Mange organisationer foretager
strategisk analyse med henblik på at træffe en bestemt strategisk beslutning eller
måske for at udvikle en strategisk plan. Nu og da er der brug for at kommunikere
værdien af et bestemt strategisk forslag til andre, så som investorer.
Forretningsplaner kan antage mange former. Den underliggende analyse, der er
nødvendig for at udarbejde en stærk forretningsplan, er vores fokus i nærværende
tekst. Hvordan den analyse kommunikeres i form af en forretningsplan, skal
tilpasses til den konkrete situation. Der er dog nogle faste elementer, som typisk
anvendes i en forretningsplan, og disse ser vi nærmere på i Kapitel 9. Men den
virkelighed, som den administrerende direktør befinder sig i – og som bl.a. kræver
evnen til at vurdere den præcise levedygtighed af idéerne på et konkurrencepræget
marked, evnen til at forholde sig til modstridende interesser og evnen til at skabe
forandringer på trods af inerti og modstand – kræver et mere fleksibelt værktøj
end planlægning, og et mere præcist værktøj end visionen, til at få enderne til at
mødes. Det er dét, vi vil prøve at få hold på i idéen med en strategi, hvilket vil være
vores fokus i næste kapitel.

SAMMENFATNING
Dette kapitel har koncentreret sig om to sider af den administrerende direktørs
opgaver, som kræver din opmærksomhed, før du dykker ned i processen med at
formulere en strategi: at vurdere organisationens performance (præstationsevne
og resultater) og afstikke retning for virksomheden. Vi anbefaler, at vurderingen
af performance fokuserer både på drifts-performance og organisationens
sundhedstilstand. Begge dele skal være erkendt, før du kan gå til strategien. Hvad
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angår at afstikke retningen har vi koncentreret os om vision, mission og værdier.
Disse behøver ikke at være formuleret i et skriftligt dokument, men der er brug for,
at der er enighed om dem, og at organisationen kender dem. Uden dem – visionen,
missionen og værdierne – vil du komme til at lave en strategi i et vakuum.
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