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NYE TIDER
NYE STRATEGIER

Nye tider skaber et naturligt behov for nye
strategier. Et veltilrettelagt og struktureret
strategiforløb kan være med til at sikre ny
retning og fremdrift.
Tiden kalder på fokusering og effektivisering.

EN BØLGE AF FORNYELSE
Global finanskrise, generationsskifte, stagnation, eksplo-

torer, herunder markeds- og konkurrentfaktorer samt in-

siv vækst, udenlandsk konkurrence eller nye græsgange

terne kompetencer og ressourcer i virksomheden. Derfor

- hvad enten udgangspunktet er positivt eller negativt,

gennemfører vi dybdegående analyser på disse områder

kan vi ikke komme uden om, at verden i dag ikke ligner

forud for selve strategiprocessen. Dette led kalder vi

den i går. De nye tider skaber et naturligt behov for nye

Fokus på interne og eksterne strategifaktorer.

strategier, der sikrer fokusering og effektivisering.
Selve strategiprocessen (andet led)
Hos Teknoligisk Institut ønsker vi at skabe en bølge af

Efter den indledende fokusering på og analyse af interne

fornyelse og fremdrift i danske virksomheder. Derfor

og eksterne strategifaktorer gennemfører vi en strate-

sætter vi fokus på interne strategiprocesser, der viser

giproces opdelt i tre faser (strategiseminar, prioritering

nye retninger og nye muligheder. Vi hjælper jer med

samt strategi- og handlingsplan), hvor både ledelse,

at at redefinere jeres forretningsgrundlag ud fra den

repræsentanter for medarbejderne samt relevante eks-

situation, I befinder jer i, og vi hjælper jer med at tænke

terne fagfolk og eksperter deltager.

fremad ved at fastlægge nye og tidssvarende strategier
for en fokuseret videreførsel af jeres forretning. Det gør

Strategiprocessen munder ud i en prioriteret og struktu-

vi gennem en veltilrettelagt og struktureret strategi-

reret handlingsplan. Denne handlingsplan er et resultatet

proces, som fokuserer på kernekompetencer, interne

af en medarbejderinvolveret proces, hvor vi sikerer in-

processer, effektivisering og fornyelse.

ternt ejerskab og accept af det idégrundlag og den mission, som jeres virksomhed skal arbejde videre med. På

Vi stiller rådgivere med stor viden om og erfaring med

den måde sikrer vi den nødvendige opbakning der skal til

alle aspekter af strategisk arbejde i en virksomhed til

for at igangsætte og gennemføre de enkelte projekter og

rådighed. Ved at tilføre viden, ekspetise og struktur

opgaver. Dette led kalder vi Strategiprocessen.

sikrer vi kvalitet og fokus i hele processen. Helt konkret
hjælper vi jer med at at gå fra tanke til handling.

Efter strategiprocessen (tredje led)
Når handlingsplanen er udarbejdet, er det tid til at igang-

Strategiprocessens forløb

sætte de enkelte aktiviteter i planen. Vi sætter fokus på

Vores strategiproces er udarbejdet på baggrund af åre-

at igangsætte, overvåge og følge de prioriterede opgaver

lange og konkrete erfaringer fra det danske erhvervsliv.

til dørs. Dette led kalder vi Gennemførelse af strategi- og

Overordnet har vi delt forløbet op i tre led;

handlingsplan.

»» vi fokuserer på interne og eksterne strategifaktorer
»» vi afholder strategiseminar, hvor vi prioriterer ind-

Handlingsplanen vil indeholde opgaver af forskel-

satsområder og udarbejder en handlingsorienteret

lig karakter - nogle kan I selv gennemføre internt i

strategiplan

virksomheden, mens andre kræver ekstern ekspertise

»» vi hjælper med at igangsætte de enkelte opgaver og
projekter fra strategi- og handlingsplanen.

og ressourcer. Her kan Teknologisk Institut tilbyde sin
assistance på en lang række områder, som strækker sig
fra tekniske discipliner til ledelsesmæssige og organisa-

Før vi går i gang (første led)
At gennemføre en kvalificeret strategiproces kræver et
godt kendeskab til både eksterne og interne strategifak-
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FOKUS PÅ INTERNE OG EKSTERNE STRATEGIFAKTORER
I første led af strategiforløbet danner vi os et klart billede

Eksterne forhold

af, hvordan jeres markeds- og konkurrentforhold ser ud,

For at optimere strategiprocessen, er det endvidere

samt udarbejder en klar vurdering af de kompetencer og

nødvendigt at have et indgående kendskab til de eks-

ressourcer, som jeres virksomhed råder over.

terne faktorer, der påvirker jeres virksomhed. Som
udgangspunkt har I som virksomhed selv et grundlæg-

Kendskab til den verden, som jeres virksomhed befinder

gende kendskab til de faktorer, der påvirker jer, og som

sig i, har afgørende betydning for, at strategiprocessen

I skal indrette jer efter. Derudover er det vigtigt at få

bliver en succes. Det er derfor vigtigt, at vi, før vi igang-

en eller flere eksterne deltagere med i processen, som

sætter strategiprocessen, danner os et overblik over de

kan bidrage med yderligere oplysninger om eksterne

interne og eksterne faktorer, der har betydning for jeres

forhold. Som yderligere supplement til strategiproces-

virksomheds fremtidige udvikling.

sen kan Teknologisk Institut gennemføre nødvendige

»» Vi skaber et overblik over, hvad I allerede selv har af

analyser af jeres nuværende og kommende markeder og

kendskab til af disse faktorer.
»» Vi indsamler den nødvendige viden, som I ikke selv har
adgang til.
Interne forhold
Det er vigtigt at få et overblik over hvilke kompetencer og ressourcer, jeres virksomhed råder over, for at I
kan forholde jer til, hvilke opgaver jeres eksisterende
organisation kan påtage sig. Derfor gennemfører vi en
vurdering og analyse af jeres virksomhed, der synliggør
interne kompetencer og ressourcer med henblik på at
sikre en optimal gennemførelse af de fremtidige opgaver
og projekter, som den handlingsplanen vil pege på.
Ligeledes skaber vi et overblik over jeres virksomheds
økonomiske og finansielle ressourcer.
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markedstrends, analyser af konkurrentsituationen samt
andre relevante eksterne analyser f.eks. PEST-analyser,
brancheanalyser etc.
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STRATEGIPROCESSEN
I andet led af strategiforløbet gennemfører vi selve stra-

samlet inden seminaret samt den viden, som deltagerne

tegiprocessen, som består af faserne Strategiseminar,

har om jeres virksomheds fremtidige marked, mulighe-

Prioritering samt Strategi- og handlingsplan. Her danner vi

der, begrænsninger etc., opstiller deltagerne en fremtidig

byggestenene til en struktureret handlingsplan med priori-

mission og et fremtidigt idégrundlag for jeres virksom-

terede fokusområder og konkrete opgaver og projekter.

hed. Derudover opstiller vi et fremtidsbillede for hver enkelt af de vigtigste strategiske områder, i forhold til hvor

Deltagere i strategiprocessen

I som virksomhed ønsker at være om tre til fem år.

Deltagerne i strategiprocessen er både ledere og medarbejdere fra virksomheden. Dette giver en medarbejder-

Dernæst gennemfører vi en SWOT-analyse af virksom-

involverende og demokratisk proces, som sikrer, at

hedens her-og-nu-situation for de samme strategiske

de udledte resultater er accepteret og forankret i hele

områder, som vi netop har opstillet en fremtidsvision for.

organisationen.

Ved at sammenholde fremtidsbilledet med her-og-nu-situationen fremkommer det ”gab”, som en ny strategiplan

Vi sikrer desuden det faglige grundlag i processen ved at

skal lukke. Næste opgave er således at definere og

invitere eksterne ressourcer med til strategiseminaret.

fastlægge de opgaver, projekter og udviklingstiltag, der

Disse ressourcer kan eksempelvis være fageksperter

bygger bro mellem virksomhedens her-og-nu-situation

inden for jeres forretningsområde eller fortrolige kunder

og fremtidsbillede.

eller leverandører, som har et godt kendskab til jeres
marked og konkurrenter.

Prioritering
En strategiproces vil typisk afdække 30-50 opgaver af

Strategiprocessen bliver gennemført af to proceskonsu-

forskellig art og tyngde. Da det af både ressourcemæs-

lenter fra Teknologisk Institut, der har stor viden om og

sige og økonomiske årsager ikke er muligt at igangsætte

erfaring med både strategiarbejde og gennemførelse af

og gennemføre alle opgaver på én gang, er næste op-

udviklingsprocesser.

gave at prioritere de opstillede projekter og opgaver.

Strategiseminar

Denne prioritering bliver gennemført under hensyntagen

Strategiseminaret afholdes som et heldagsseminar med

til følgende parametre:

deltagelse af seks til otte personer samt to proceskonsulenter. Med udgangspunkt i den viden, som vi har ind-
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»» De vigtigste opgaver som give størst afkast

Oversigt over det samlede strategiforløb

»» Egne kompetencer
»» Egne ressourcer
»» Den finansielle situation for virksomheden

Eksterne strategifaktorer

Interne strategifaktorer

- Markedsforhold

- Interne kompetencer

Strategi- og handlingsplan

- Konkurrentforhold

- Interne ressourcer

Med udgangspunkt i den foregående prioritering opstiller

- Kritiske succesfaktorer

- Intern organisering

vi den endelige handlingsplan med prioriterede opgaver.
Prioriteringen kan have følgende opdeling:
A. Opgaver der er vigtige, og som virksomheden har
viden og kompetencer til at gennemføre.

Opstilling af ”her-og-

B. Opgaver der er vigtige, men som virksomheden ikke

nu-billede” og ønsket

selv har viden og kompetencer til at gennemføre.

fremtidsbillede

C. Opgaver der er mindre vigtige, og som virksomheden
har viden og kompetencer til at gennemføre.
D. Opgaver der er mindre vigtige, men som virksomheden ikke selv har kompetencer og viden til at gennemføre.

Fastlægning af opgaver
og udviklingstiltag

Når de enkelte opgaver og projekter er opstillet i prioriteret rækkefølge, gennemgår vi den samlede plan med
virksomheden. For hver enkel opgave bliver det besluttet:
»» Hvem er ansvarlig for at gennemføre opgaven?
»» Hvem deltager i løsningen af opgaven?

Prioritering og valg af
indsatsområder

»» Hvornår skal opgaven igangsættes?
»» Hvornår skal opgaven være gennemført?
Den færdige handlingsplan, prioriteret og struktureret,
er slutproduktet på selve strategiprocessen. Det redskab
I som virksomhed hermed råder over, er et resultat af
en struktureret proces, hvor samtlige deltagere har givet

Strategiplan og konkret
handlingsplan

deres input til og accept af det fremkomne resultat. Det
er således et værktøj, som deltagerne føler ejerskab
over, og som derfor umiddelbart kan igangsættes.

Konkrete
aktiviteter
igangsættes

Tekniske opgaver
Generationsskifte
Produktudvikling
Effektivisering
Marketingplan
Outsourcing
Uddannelse
Logistik
Etc.
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GENNEMFØRELSE AF STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN
I tredje led af strategiforløbet fokuserer vi på de kon-

Teknologisk Institut har de nødvendige ressourcer og

krete opgaver og projekter og definerer, sammen med

den nødvendige viden til at hjælpe med at gennemføre

virksomheden, hvad der skal til for at gennemføre de

mange af de konkrete opgaver. Vi kan blandt andet

enkelte opgaver.

hjælpe med:
»» opstilling af markedsføringsplan og hjælp til at gen-

Når handlingsplanen er udarbejdet, skal de prioriterede
opgaver igangsættes. Som afslutning på strategiprocessen gennemgår vi derfor de prioriterede opgaver i
handlingsplanen sammen med jer. Her bliver der beslut-

nemføre planen, eksempelvis kundesegmentering,
konkurrencestrategi, implementeringsplan etc.
»» gennemførelse af organisationsudvikling og organisationstilpasning

tet, hvilke opgaver I selv kan gennemføre nu og her,

»» gennemførelse af generationsskifteforløb

samt hvilke opgaver I ønsker hjælp til - dels på grund af

»» gennemførelse af programmer for produktionseffektivi-

manglende viden og kompetencer på området dels på
grund af manglende ressourcer.

sering, indførelse af LEAN etc.
»» produktionsplanlægning og produktionslayout
»» støtte til produktudvikling

Eksterne kompetencer og kapacitet

»» rationalisering af logistikfunktion og outsourcing

Nogle af de beskrevne opgaver vil kræve ekstra kompe-

»» uddannelse inden for en lang række områder

tencer og kapacitet for at sikre en optimal gennemførel-

»» løsning af tekniske opgaver inden for en lang række

se. Da dette skal ske samtidig med, at I som virksomhed

områder.

skal gennemføre de daglige driftsopgaver, kan det give
udfordringer i forhold til at overholde den tidsplan, der er

I er velkomne til at kontakte os for yderligere informa-

opstillet i handlingsplanen.

tion og et uforpligtende tilbud.

Center for Teknologisk Partnerskab
Teknologisk Institut
T: 7220 1455
E: tpinfo@teknologisk.dk
W: www.teknologisk.dk/tp
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