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En  virksomhed  eller  organisation  har  sit  momentum,  når  den  oplever
fremdrift. Skal dette momentum fastholdes år efter år, kræver det ikke
alene handlekraft og risikovillighed på ledelsesgangene, men også stra-
tegiske beslutninger baseret på analyse og diagnose.

Denne  brugsbog  henvender  sig  til  de  ledere  og  specialister,  der
arbejder med strategisk ledelse, og hvor strategisk analyse og diagnose er en
del af den ledelsesmæssige værkstøjskasse. Bogen kan gøre fyldest i den
indledende  fase  i  en  strategiproces,  og  når  situationen  kalder  på  en
strategisk  analyse,  eller  som  en  integreret  del  af  ledelsens  strategiske
beredskab.

I en omskiftelig verden, hvor der kræves hurtige svar og øjeblikke-
lig handling,  sker det desværre ofte,  at  der gives køb på det fornødne
analysearbejde,  som er  forudsætningen  for  at  træffe  de  rigtige  beslut-
ninger  og  valg.  Dette  kan  have  store  omkostningsmæssige  og  forret-
ningsmæssige konsekvenser for virksomheden eller organisationen.

Strategisk  analyse  og  diagnose  er  ikke  et  nyt  og  smart  ledelseskoncept,
men derimod en praksisnær tilgang til at planlægge og gennemføre en
velovervejet proces, herunder at få stillet de rette spørgsmål, hvis svar
giver  ledelsen  momentum  og  et  godt  afsæt  til  forretningsmæssig  og
organisatorisk udvikling.

Det er mit håb, at bogen kan skærpe fokus på vigtigheden af grun-
dighed, analytisk dybde og diagnosekompetence på ledelsesgangene og
på lederuddannelserne.
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Jeg  vil  gerne rette  en tak  til  cand.  mag.  Mogens  Elgaard,  Elgaard
PR &Presse, for værdifuld assistance og sparring ved bogens tilblivelse.
Ligeledes vil jeg takke de erhvervsledere, der har bidraget med cases til
bogen.  Cases,  som  jeg  har  valgt  at  anonymisere  og  omskrive  for  at
fjerne sporbarhed til de konkrete virksomheder.

København, d. 5. maj 2016
Henrik Hvilshøj
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1.1 Kend værdien A når du vil frem til B

Lad  os  starte  med  et  eksempel,  som  mange  ledere  kan  genkende  fra
deres hverdag:

Ledelsen har besluttet sig for at skabe et bedre samarbejde på tværs
af organisationen ud fra en erkendelse af,  at der opstår alt  for mange
konflikter  mellem  afdelingerne.  Konflikterne  opleves  som  dårlig  dia-
log og manglende konstruktivt samarbejde.

For  mange  ledere  vil  det  ligge  naturligt  at  vise  handekraft  ved  at
igangsætte  en  række  aktiviteter,  som  kunne  medvirke  til  at  skabe  et
bedre samarbejde. Der igangsættes flere tiltag såsom dialogmøder, ind-
føring af principper for kommunikation og en fysisk rokering, så man
kommer  tættere  på  hinanden.  Mod  forventning  sker  der  ikke  nogen
bedring i samarbejdet og lederen må erkende, at en masse kræfter og
ressourcer på at forandre tingene har været spildte.

Hvis  lederen  på  forhånd  havde  stillet  den  rigtige  strategiske  diag-
nose,  var  en  helt  anden  medicin  sandsynligvis  bragt  på  banen.  Det
viste sig, at bag en række åbenlyse symptomer lå problemkomplekset et
helt andet sted, end man forventede. Salgsafdelingen var således bun-
det op på urealistiske høje budgetter, og dette pressede organisationen
langt ud over dens formåen. Samtidigt var de administrative styrings-
systemer  mellem  afdelingerne  ineffektive.  Lederen  handlede  derfor
ikke med afsæt i de reelle problemer, men reagerede alene på sympto-
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merne. Problemerne havde længe ligget uløste og gradvist udviklet sig
til konkrete samarbejdsproblemer.

Målet, dvs. et bedre samarbejde på tværs af organisationen, var helt
i  orden,  men  strategien  til  at  nå  dette  mål  slog  fejl,  fordi  man  ikke
havde analyseret sig frem til det rigtige udgangspunkt og den egentlige
problemstilling.

Et  andet  eksempel  mange  ledere  kan  nikke  genkendende
til:
Hovedkontoret har udmeldt et strategisk vækstmål på 7 % p.a. for den
kommende strategiperiode.  Datterselskabets  ledelse  bliver  bedt  om at
udarbejde en strategi, der kan indfri ovennævnte mål baseret på orga-
nisk vækst. Denne udarbejder en fremskrivning af seneste omsætnings-
resultat  og  inkorporerer  en  række  salgsstrategiske  fokusområder,  der
skal  indfri  målene,  men  uden  at  gennemføre  en  egentlig  analyse  af,
hvad det kræves for at nå disse mål. Selvom der reelt er muligheder i
markedet,  er det ikke sikkert at datterselskabet har kapabiliteten til  at
realisere en øget omsætning. Datterselskabets ledelses kommitter sig til
nogle mål og til en strategi, der er født i blinde, og som derfor vil hjem-
søge ledelsen med tilbagevendende spekulationer og bekymring.

En strategi skal flytte en virksomhed fra A til B. Dette er indiskuta-
belt.  B  er  den  ønskværdige  tilstand  udtrykt  i  konkrete  mål,  som virk-
somheden skal indfri inden for en given tidsramme. Vi kender vigtig-
heden af at gøre målene ”SMARTE”, dvs. specifikke, målbare, ambi-
tiøse, realistiske og tidsfastsatte. Men hvorvidt målene er realistiske og
ambitiøse afhænger af værdien A - udgangspunktet.

Så spørgsmålet er: Kender vi værdien A?
Ja,  vil  mange sige.  Vi skal  næste år nå en omsætning på 320 mio.  kr.
Da årets realiserede omsætning er på 280 mio. kr., skal vi derfor præ-
stere  en  meromsætning  på  40  mio.  kr.  Problemet  er  imidlertid,  at  vi
ikke kan basere en strategi på resultattal. En strategi er en indsats, og en
strategi skal baseres på tidligere og igangværende indsatser. Skal vi rea-
lisere en meromsætning på 40 mio. kr., kræves der indsigt i den nuvæ-
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rende kapabilitet og det potentiale, der ligger i markedet. Alt andet vil
være rene gætværk og fornemmelser.

Vi behøver ikke at stole på mavefornemmelser og usikre fremskriv-
ninger. Vi er med teknologiens udvikling begunstiget med en ufattelig
rigdom af data, som relativt enkelt kan omsættes til nyttig viden, hvil-
ket  er  kernen i  det,  vi  kalder  Performance  Management  og  Business  Intelli-
gence.  Vi bruger fx Balance  Scorecard for at  kunne reagere på de mange
data,  vi  trækker  ud.  Denne  datahåndtering  når  nye  højder  med  Big
Data,  hvor  informationsteknologien  giver  os  adgang  til  at  anvende
meget  store  mængder  data  i  et  hidtil  uset  omfang.  Det  interessante
med Big Data er, at vi i langt højere grad nu kan opfange data, der er
baseret på indsatser og ikke alene dækker resultater. Vi kan fx lettere få
præcise  detaljer  om hvor mange mails  og telefonopkald,  der  ligger  til
grund for et  salg.  Disse data giver os et  lang bedre beslutningsgrund-
lag sammenlignet med at bruge den realiserede omsætning som eneste
beslutningsgrundlag.

Men selv Big Data fortæller os ikke alt. Der er fortsat mange kvalita-
tive data, som vi må skaffe os i dialog med vores interessenter, herun-
der  kunder,  leverandører  og  medarbejdere.  Vi  har  brug for  at  kende
og afkode interessenternes holdninger og indtryk, hvilket kan give indi-
kationer om deres fremtidige ageren. Hvis vi alene baserer vores ana-
lyse af fortiden og det allerede realiserede, risikerer vi at udvikle reak-
tive strategier frem for proaktive. Vi kan fx nemt få adgang til data på
hvor mange medarbejdere, der har forladt os det seneste år, men det
siger ikke meget om årsagen og om medarbejdernes loyalitet. Dette er
vigtige parametre for at kunne lægge de rette HR strategier.

Denne  bog  gennemgår  derfor  trin  for  trin  analysen  af  værdien  A.
Herunder at afdække og forstå de årsager, der har skabt værdien A for
derved at kunne stille den rette diagnose. Uden en præcis diagnose vil
der altid herske tvivl om, hvorvidt strategien udgør den rette medicin.
Men ambitionen stopper  ikke  her;  for  når  vi  har  diagnosen på plads,
har vi også indkredset potentialet for øget forretningsmæssig og organi-
satorisk performance og dermed taget afsættet og lagt de første sten til
den ny strategi.




