FORRETNINGSUDVIKLING
VÆRKTØJSKASSE

INDHOLDS
FORTEGNELSE
LÆSERVEJLEDNING
Indledning til forretningsudvikling
Værktøjskasse i forretningsudvikling
Hvordan tages værktøjskassen i brug?

ANLEDNINGER TIL FORRETNINGSUDVIKLING:
1. ”Vi er i tvivl om, hvordan og for hvem vi reelt skaber værdi”
2. ”Vi er i tvivl om, hvorvidt vi udbyder de rette ydelser til de rigtige kunder”
3. ”Vi har brug for at løfte eksisterede ressourcer og kompetencer”
4. ”Vi mangler fokus på markedsudvikling”
5. ”Vi arbejder ikke med eller lykkes ikke med strategiske partnerskaber”
6. ”Vores partnergruppe mangler fokus på forretningsudvikling”
7. ”Vi står overfor eller er midt i ledelsen af et generationsskifte”
8. ”Måden vi er organiseret på understøtter ikke foretningsudvikling”
9. ”Bestyrelsen arbejder ikke med strategi og forretningsudvikling”
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LÆSE
VEJLEDNING

BAGGRUND

INDHOLD

FORMÅL

RESULTATER

FREMGANGSMÅDE

SPÆNDVIDDE

Dette materiale er udarbejdet på baggrund af en analyse af danske arkitektvirksomheders
aktuelle og oplevede udfordringer i arbejdet med forretningsudvikling.
Materialet indeholder en værktøjskasse i forretningsudvikling, som behandler 9 anledninger
til forretningsudvikling.
Via selvevalueringsredskaber og -øvelser skal materialet inspirere til forretningsudvikling og sætte
virksomheden i stand til at snakke om, hvad der er relevant for den enkelte virksomhed.
Værktøjerne skal frembringe forundring, samtaler, spørgsmål og analyse i den enkelte virksomhed.
Dette skal omsættes til handlinger, initiativer og planer vedrørende forretningsudvikling i virksomheden for at frembringe målbare resultater.
Materialets sammensætning er ikke kronologisk; der kan frit dykkes ned i de forskellige
anledninger og værktøjer uden yderligere kendskab til det øvrige materiale. Der er vedlagt
en kort beskrivelse af hvordan værktøjskassen tages i brug.
Materialet og værktøjerne er ikke udtømmende; mange andre relevante problemstillinger
og grundudfordringer kan tænkes ind under arkitektvirksomheders arbejde med forretningsudvikling. Der peges i denne værktøjskasse alene på nogle af de p.t. væsentligste.
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INDLEDNING (1/2)
Arkitektens udfordring med forretningsudvikling

Hvordan anvendes forretningsudvikling
til at undgå krise i tider med økonomisk
lavkonjunktur?
Hvordan anvender arkitekter forretningsudvikling i et økonomisk opsving
(generel vækst i samfundsøkonomien)?

Arkitektens ideelle
økonomiske udvikling

>

Den generelle
økonomiske udvikling >

Arkitektens oplevede
økonomiske udvikling >
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INDLEDNING (2/2)

Arbejdet med forretningsudvikling handler ofte om et fokusskifte

Skift i fokus

Her finder forretningsudvikling sted

STRATEGISK FOKUS:
Lang sigt

TAKTISK FOKUS:
Kort sigt

OPERATIONELT FOKUS:
Dag-til-dag handlinger
Tidsforbrug
Den almindelige situation

Den ideelle situation
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VÆRKTØJSKASSE
I FORRETNINGSUDVIKLING
ANLEDNINGER

FORSTÅELSE

VÆRKTØJER

til forretningsudvikling

Grundbegreber

der fremmer arbejdet med flg. kernespørgsmål

“Vi er i tvivl om hvordan og for hvem vi
reelt skaber værdi”

Værdiskabelse

Hvordan identificeres og forbedres virksomhedens
værdiskabelse?

”Vi er i tvivl om, hvorvidt vi udbyder de
rette ydelser til de rigtige kunder”

Kunde og segment

Hvem er vores kunder og hvordan segmenteres markedet?

”Vi har brug for at løfte eksisterede
ressourcer og kompetencer”

Ressourcer og kompetencer

Hvordan løfter vi og/eller bygger nye kompetencer
i forretningsudvikling?

”Vi mangler fokus på markedsudvikling”

Markedsudvikling

Hvordan identificeres muligheder i markedet?

“Vi arbejder ikke med eller lykkes ikke
med strategiske partnerskaber”

Strategiske partnerskaber

Hvordan opbygges strategiske partnerskaber?

“Vores partnergruppe mangler fokus
på forretningsudvikling”

Partnergruppeudvikling

Hvilke kompetencer bør være til stede
i partnergruppen?

”Vi står overfor eller er midt i ledelsen
af et generationsskifte”

Generationsskifte

Hvordan ledes et generationsskifte
og hvad skal vi være opmærksomme på?

“Måden vi er organiseret på understøtter
ikke forretningsudvikling”

Organisationsudvikling

Hvad er det naturlige næste skridt i udviklingen
af organisationen?

”Bestyrelsen arbejder ikke med strategi
og forretningsudvikling”

Bestyrelsesudvikling

Hvad bør bestyrelsen arbejde med og hvordan?
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HVORDAN TAGES VÆRKTØJSKASSEN I BRUG?
Følg den grafiske sti fra anledning over forståelse til værktøjer

1. SKRIDT: ANLEDNING
På hvilken foranledning bør arbejdet med forretningsudvikling påbegyndes i din virksomhed? Hvis visse symptomer viser sig i virksomheden, kan det betyde, at det er aktuelt at
arbejde med anledningen, fordi den opleves og erfares. Symptomerne viser sig grundet
dybereliggende årsager, som er vigtige at være bekendt med. Genkendes visse årsager,
er anledningen reel, og det vil være gavnligt at arbejde videre med konkrete værktøjer i forretningsudvikling.

ANLEDNING

FORSTÅELSE
2. SKRIDT: FORSTÅELSE
Hvad ligger til grund for værktøjerne? Hér præsenteres kort en række nøglebegreber, der
anvendes i de efterfølgende modeller og værktøjer til selvanalyse.

RESULTATER
VÆRKTØJER

3. SKRIDT: VÆRKTØJER
Tredje skridt i værktøjskassen indeholder modeller og redskaber til selvanalyse.

RESULTATER:
Resultater opstår ud fra anvendelsen af værktøjer, når disse omsættes til
samtaler, spørgsmål, handlinger, initiativer og planer vedrørende forretningsudvikling i
virksomheden.
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9

”BESTYRELSEN ARBEJDER
IKKE MED STRATEGI OG
FORRETNINGSUDVIKLING”

9.1
ANLEDNING

132

SITUATION

9.1
ANLEDNING

Symptomer på, at bestyrelsesudvikling er en anledning

KAN DU SVARE JA TIL MINDST 2 AF
NEDENSTÅENDE SYMPTOMER,
ER DET AKTUELT FOR DIN VIRKSOMHED
AT ARBEJDE MED BESTYRELSEN

> Vi oplever, at vores bestyrelse er forholdsvis passiv eller reaktiv – den hjælper os ikke med at træffe
strategiske beslutninger og prioritere
> Vi oplever, at bestyrelsens arbejde stort set alene er baseret på den daglige ledelses input og primært
godkender det årlige budget og regnskab
> Vi oplever, at vores bestyrelse reagerer for sent på kritiske udviklingstendenser i markedet
> Vi kan ikke entydigt forklare hvordan vores bestyrelse bidrager til kvalitet i ledelsesarbejdet
i virksomheden
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FORKLARING

9.1
ANLEDNING

Forstå årsagerne til denne anledning

KAN DU SVARE JA TIL MINDST 2 AF
NEDENSTÅENDE ÅRSAGER, ER DET
RELEVANT FOR DIN VIRKSOMHED AT
ARBEJDE MED BESTYRELSEN

> Vi har ikke afklaret roller, ansvar og succeskriterier mellem bestyrelse og partnergruppen
> Vi har ikke entydigt defineret bestyrelsens fokus for møderne i forhold til hvordan bestyrelsen
aktivt forholder sig til tid anvendt på strategiske spørgsmål, herunder forretningsudvikling
> Vores bestyrelse udarbejder ikke en årlig selvevaluering af bestyrelsens resultater,
arbejde og sammensætning
> Vi har ikke gjort os klart hvordan vi bruger en bestyrelse aktivt
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9.2
FORSTÅELSE
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BESTYRELSESUDVIKLING

9.2
FORSTÅELSE

Hvorfor fokus på bestyrelsesudvikling?

ADVISORY BOARD ELLER BESTYRELSE

HVORFOR SKAL BESTYRELSEN UDVIKLES?

> Til støtte for den personlige ejer/ejere i ledelsesarbejdet kan opsættes et

>E
 n bestyrelse består af flere medlemmer, der er valgt eller udpeget til at

”advisory board”. Dette board udgør en gruppe personer, der vejleder/rådgiver
direktionen af en virksomhed, men som ikke har indflydelse og magt til at bestemme virksomhedens mål og retning
> Et advisory board bør sammensættes ud fra ønsket om at styrke virksomhedens
markedsposition og den strategiske ledelse – herunder at støtte ejere med viden
og kompetencer og holde ejere op på aftaler og planer. I denne sammenhæng
er der ikke meget forskel på en bestyrelse og et advisory board. Derfor kan man
også bruge mange af de værktøjer, der er udviklet for at oprette en professionel
bestyrelse
> Den største forskel på en professionel bestyrelse og advisory board er at advisory
board ingen formel magt har. Ejerne kan altså være fuldstændig ligeglad med

bestyre, dvs. være den øverste ledelse af virksomheden
>B
 estyrelsen har som et ledelsesorgan nogle opgaver, forpligtelser og muligheder, den må løse og forholde sig til
>E
 n bestyrelse bør i bund og grund ikke etableres og sammensættes af lovgivningsmæssige årsager. Den skal dermed bidrage til en samlet set bedre
ledelse, der åbner for flere muligheder og initiativer, end hvis den daglige virksomhedsledelse stod alene
>E
 n bestyrelse skal ikke være en ”tantebestyrelse” – dvs. det er onkel, bedstefar
eller fx en uengageret advokat eller revisor, der sidder og hygger sig. Bestyrelsen
skal give kompetent sparring, dialog og udvise en evne til at stille kvalificerede,

deres råd. Det er derfor vigtigt at ejerne på forhånd gør sig klar, om de vil bruge

kritiske og konstruktive spørgsmål. Kort sagt: Medlemmerne af bestyrelsen skal

og følge rådene fra deres advisory board og respektere det ved at forberede

have bestyrelseskompetence og bestyrelsesinteresse. De skal have evnerne og

sig grundigt til hver møde. Hvis ejeren ikke er klar til dette er det bedre ikke at

lysten til at snakke om ledelse på et højt niveau – dvs. tale om visioner, konkur-

oprette et advisory board

rence, strategier, principper, prioriteter og forretningsudvikling
>V
 irksomhedens formål er at skabe værdi for sine kunder – derfor skal
bestyrelsen også være værdiskabende for virksomheden. Jo bedre en bestyrelse
fungerer, desto bedre arbejde den sammen som et team. Men sådanne bestyrelser udvikler sig ikke af sig selv. De må bevidst arbejde med at udvikle sig og
blive stadig bedre
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9.3
VÆRKTØJER
FREMGANGSMÅDE :
1: HVILKE OPGAVER OG ANSVAR HAR BESTYRELSEN?
2: SKABER JERES BESTYRELSE VÆRDI?
3: HVILKEN TYPE BESTYRELSE HAR I? HVILKE TYPE HAR I BRUG FOR?
4: BESTYRELSENS ÅRLIGE EVALUERING OG/ELLER SELVEVALUERING
5: AFKLAR ROLLER, ANSVAR OG SUCCESKRITERIER MELLEM BESTYRELSE OG PARTNERGRUPPE:
6: DEFINÉR MØDEAGENDA FOR BESTYRELSEN
7: HANDLINGSPLAN FOR BESTYRELSESUDVIKLING
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SELVEVALUERING (1/7)

9.3
VÆRKTØJER

Hvilke opgaver og ansvar har bestyrelsen?

DISKUSSION:
BESKÆFTIGER JERES BESTYRELSE SIG MED DET RIGTIGE?
”Det påhviler bestyrelsen at varetage selskabets interesser under behørig hensyntagen til de øvrige interessenter. For så vidt angår den ledelsesmæssige arbejdsfordeling mellem bestyrelse og direktion, er det bestyrelsens opgave og ansvar at forestå den overordnede ledelse af selskabet samt fastlægge retningslinierne
for og udøve kontrol med direktionens arbejde. Udvikling og fastlæggelse af hensigtsmæssige strategier for selskabet er en væsentlig ledelsesopgave. Det er
væsentligt, at bestyrelsen i samarbejde med direktionen sikrer, at der løbende sker en udvikling af og opfølgning på de nødvendige strategier.”
																
															
Kilde: Modificeret efter Nørby-udvalget, 2001

BESTYRELSEN BØR OVERORDNET BESKÆFTIGE SIG MED LEDELSE, STRATEGI, JURA OG ØKONOMI.
NEDENFOR ER EKSEMPLER PÅ BESTYRELSENS OPGAVER & ANSVAR:

LEDELSE

STRATEGI

JURA & ØKONOMI

Hvad laver bestyrelsen?
- Politisk manøvrering
- Interessentrelationer
- Rådgivning af partnergruppe
- Risikostyring
- Etik / bæredygtighed

Hvad laver bestyrelsen?
- Strategisk retning
- Langsigtet forretningsudvikling
- Image ledelse
- Overblik over megatrends
- Opkøb og fusion

Hvad laver bestyrelsen?
- Godkender regnskab
- Opfølgning på nøgletal
- Juridisk rådgivning ifm fx M&A

Hvad laver bestyrelsen ikke?
- Daglig ledelse

Hvad laver bestyrelsen ikke?
- Detaljerede handlingsplaner

Hvad laver bestyrelsen ikke?
- Detaljekontrol
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SELVEVALUERING (2/7)

9.3
VÆRKTØJER

Skaber jeres bestyrelse værdi?

DISKUSSION:
SKABER JERES BESTYRELSE DEN TILSIGTEDE OG FORVENTEDE VÆRDI?
BESTYRELSEN SKABER VÆRDI NÅR:

BESTYRELSEN SKABER IKKE VÆRDI NÅR:

> Direktionen leder virksomheden – ikke bestyrelsen

> Der er for mange uventede negative overraskelser

> Der er gensidig respekt og enighed om spilleregler

> Direktionen strides

> Der er enighed om vision, langsigtede mål og hovedstrategier

> Bestyrelsen (formanden) leder virksomheden

> Der arbejdes mod såvel kortsigtede (eks. budgetter) som langsigtede mål

> Der er uenighed om spilleregler og skjulte agendaer

> Ledelsen er repræsenteret af flere medlemmer på bestyrelsesmøderne

> Der er uenighed i ejerkredsen (bestyrelsen)

> Man tør stille ’dumme’ spørgsmål

> Der mangler engagement

> Man er velforberedt

> Man diskuterer cykelskur og kantinepriser

> Det er tilstrækkeligt med tal

> Der er for få tal – eller der er for mange tal

> Alle bevarer ydmygheden

> Der er for megen enetale fra direktionen

> Virksomheden er i en god gænge

> Der ikke er tid til spørgsmål og dialog
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SELVEVALUERING (3/7)

9.3
VÆRKTØJER

Hvilken type bestyrelse har I? Hvilke type har I brug for?

DISKUTÉR FØLGENDE BESTYRELSESTYPER I VIRKSOMHEDEN:
TYPER AF BESTYRELSER

KARAKTERISTIKA

Den passive bestyrelse

Det er den traditionelle bestyrelse. Bestyrelsens aktivitet og deltagelse er på et minimum, og arbejdet er stort set alene baseret på
direktørens eller den daglige ledelses input. Bestyrelsen har begrænset selvstændighed. Hovedopgaven er at godkende direktionens beslutninger, herunder måske det årlige budget og regnskab.

Den kontrollerende bestyrelse

Denne model afspejler, at der i bestyrelsen er en ansvarlighed i forhold til ejerne. Bestyrelsen arbejder seriøst med at holde øje
med, at virksomheden er ordentligt ledet, og at direktionen lever op til bestyrelsens overordnede krav om indsigt og dygtighed.
Bestyrelsen går også ind i planlægningen af generationsskifte.

Den operationelle bestyrelse

Denne bestyrelsestype arbejder med et særdeles dybt engagement i virksomhedens udvikling. Bestyrelsen træffer selvstændige
nøglebeslutninger, som direktionen så fører ud i livet. Denne model er almindelig i unge, nyetablerede virksomheder, hvor direktøren og/eller partnergruppen har erfaring, men mangler ledelseserfaring.

Den engagerede bestyrelse

I denne model fungerer bestyrelsen som en partner for direktionen. Bestyrelsen bidrager med indsigt, rådgivning og støtte til
nøglebeslutninger. Bestyrelsen erkender sit ansvar for at overvåge direktionen og selskabets præstationer. Bestyrelsen har grundige drøftelser og overvejelser om afgørende beslutninger – fx strategi, forretningsudvikling og investeringer. Den definerer aktivt
sine egen rolle og grænserne i forhold til direktionen.

Den intervenerende bestyrelse

Denne bestyrelsestype er almindelige i selskaber i krise. Bestyrelsen bliver dybt involveret i nøglebeslutninger for virksomheden,
og der afholdes med stor hyppighed og med kort varsel møder med intense drøftelser.
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SELVEVALUERING (4/7)

9.3
VÆRKTØJER

Bestyrelsens årlige evaluering og/eller selvevaluering

DISKUSSION:
UDFØRER BESTYRELSEN EN ÅRLIG SELVEVALUERING?
En årlig selvvurdering kan indeholde: 1) En vurdering af bestyrelsens samlede præstationer og handlinger. 2) De enkelte bestyrelsesmedlemmers selvevalueringer.
3) De enkelte bestyrelsesmedlemmers vurderinger af hinanden.

SELVEVALUERINGS-ELEMENT

BEDØMMELSE

Bestyrelsens resultater

En bedømmelse af i hvilket omfang bestyrelsen løser sine opgaver

Bestyrelsens arbejde

En bedømmelse af bestyrelsens arbejdsfacon

Bestyrelsens sammensætning

En bedømmelse af bestyrelsens kompetencer og det enkelte medlems indsats

FORMÅL:

Hvad er bestyrelses formål?

PROCES:

Hvem, hvordan og hvornår evalueres bestyrelsen?

INDHOLD:

Hvad evalueres bestyrelsen og dens medlemmer konkret på?

FORM: 		

Hvordan og til hvem rapporteres resultaterne?

IMPLIKATION: Hvilke handlinger medfører evalueringens resultater?
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SELVEVALUERING (5/7)

9.3
VÆRKTØJER

Afklar roller, ansvar og succeskriterier mellem bestyrelse og partnergruppe

ØVELSE:

Et væsentligt udgangspunkt for et godt bestyrelsesarbejde er en klar rolle- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og ledelse:

AKTIVITETER

BESTYRELSENS ROLLE & ANSVAR

PARTNERGRUPPENS ROLLE & ANSVAR

EVT. KOMMENTAR

Strategisk retning
Forretningsudvikling
Strategiimplementering
Investeringer
Generationsskifte
Medarbejdere & organisation
Økonomi & -opfølgning
Drift
Image & brand
Eksterne relationer
Risikostyring
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SELVEVALUERING (6/7)

9.3
VÆRKTØJER

Definér mødeagenda for bestyrelsen

ØVELSE:
EKSEMPEL PÅ MØDEAGENDA – HVORDAN SER DEN UD I JERES VIRKSOMHED?
PARTNERGRUPPEN

BESTYRELSEN

Mødeformål

Overblik-, sammenhængskraft, udviklings- og beslutningsmøder

Informations- og afrapporteringsmøder, dialog med og
input til partnergruppen

Mødefrekvens (fx)

Én gang hver 14. dage

Kvartalsvis

Mødeagenda

Strategi
- Udtænke fremtidig strategi og forretningsudvikling
- Sikre helhed og synergieffekter
- Strategier for de enkelte profitcentre
Ledelse
- Skabe forretningsmæssigt overblik
- Forandringsledelse
- Risk Management
- Beslutte principper og politikker på forretningsplan
- Ansætte/afskedige medarbejdere
Organisation
- Udarbejde strategi for kultur og medarbejdere
- Organisatorisk udvikling
Økonomi
- Skabe samlet økonomisk overblik
- Finanseringsplaner og ressourcefordeling
- Afrapportering: profitcentrenes status for resultater og budgetter
Kommunikation
- Information til medarbejdere og bestyrelsen
- Stakeholder Management
- Dialog med kunder, medarbejdere, opinion makers, presse etc

Strategi
- Modtage information om overordnet strategi
- Sikre helhed og synergieffekter
- Ledelse
- Modtage information om ledelsesramme
Forandringsledelse
- Erfaringsudveksling og videndeling
- Medarbejdersituation: rapportering og handlingsplaner
Organisation
- Koordinere tværgående aktiviteter
Økonomi
- Modtage information om økonomisk situation og overordnede
økonomiske beslutninger
Kommunikation
- Information til medarbejdere
- Konkrete temaer
- Ledelsesudvikling
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SELVEVALUERING (7/7)

9.3
VÆRKTØJER

Handlingsplan for bestyrelsesudvikling

ØVELSE:
LAV EN HANDLINGSPLAN:
AKTIVITETER

MÅL OG MILEPÆLE

ANSVARLIG

TIDSPLAN
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HVIS I VIL
VIDE MERE…

9.3
VÆRKTØJER
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