Værktøj
Forskningsrapport 2:
Hvordan SMV’er anvender og
kombinerer forskellige strategier
under Covid-19
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Værktøjets formål
Vi har overordnet peget på fire forskellige tilgange, som din SMV kan anvende til at organisere udviklingsorienteretdrift under kriser. Men hvor attraktive er de forskellige tilgange for netop din virksomhed? Værktøjet er et simpelt
dialogværktøj, der skal inspirere og hjælpe SMV-ledere til at vælge:

Hvilken af de fire tilgange til at organisere den udviklingsorienterede-drift strategi er mest attraktiv for din virksomhed under en krise?

Værktøjet henvender sig primært til SMV-ledelsen, men kan med fordel anvendes i samspil med virksomhedens interessenter (bestyrelse, medarbejdere, kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere). Tanken bag værktøjet
er, at det anvendes løbende af ledelsen, så det hele tiden tilpasses den aktuelle krisesituation, som SMV’en er konfronteret med.

Samtidigt

Sekventielt

Værktøjet tager afsæt i figur 7 og 8 i forskningsrapport 2.

Fusion

Integrerede skift

Frakoblede skift

Udviklingsorienteret
drift
Fusion

Separation

Innovation integreres i kendte hjemmebane.
Ingen buffer mellem innovation og
vedligeholdelse af driften

Separation
Samtidigt fokus på henholdsvis
vedligeholdelse og innovation, men de to
adskilles. Innovation kører separat fra
hjemmebanen

Integrerede skift

Hjemmebane

Udebane

Sekventielle skift mellem vedligeholdelse af
drift og innovation over tid. Innovation er en
integreret del af hjemmebanen

Frakoblede skift
Sekventielle skift mellem vedligeholdelse af
drift og innovation over tid. Innovation køres
på udebane

Brug værktøjet – din guide
Dialogværktøjet består af 3 steps:
1) Sekventielt vs. samtidigt – hvad er mest attraktivt for jer?
2) Hjemmebane vs. udebane – hvad er mest attraktivt for jer?
3) Dialog - hvad er den mest lovende tilgang til en udviklings-orienteret drift strategi for jer?
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Step 1: Sekventielt vs. samtidigt – hvad er mest attraktivt for jer?
Hvor attraktiv er det for jeres SMV henholdsvis at benytte:
•

Sekventiel strategi: Sekventielle skift mellem vedligeholdelse af drift og innovation over tid

•

Samtidig strategi: Samtidigt at have fokus på henholdsvis vedligeholdelse af drift og innovation

Giv udsagnene om sekventiel og samtidig strategi point fra 1-5.
(1 = Meget uenig, 2 = Uenig, 3 = Delvis enig, 4 = Enig, 5 = Meget enig)

Udsagn om sekventiel strategi

Point

Vi har overskydende tid i en periode til innovation, da vores normale drift er mere eller mindre nedlukket.
Vi har behov for at trække en klar tidsmæssig skillelinje mellem aktiviteter forbundet med vedligeholdelse af driften og aktiviteter
forbundet med udvikling og innovation.
Vi formår at identificere, hvornår det er det rigtige tidspunkt at allokere ressourcer til udvikling frem for drift, og vice versa.
Vores erfaring fortæller os, at det er mere værdiskabende og effektivt at koncentrere os om en ting ad gangen.

Summen af point

Samlet set, hvor attraktiv er en sekventiel strategi for jer? (sæt ring om resultatet)
Ikke attraktiv

Mindre attraktiv

Attraktiv

Meget attraktiv

(0-5 point)

(5-10 point)

(10-15 point)

(15-20 point)
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Udsagn om samtidig strategi

I

Point

Vi har mulighed for at forfølge vedligeholdelse af drift og udvikling
på samme tid, enten gennem integration af udvikling i hverdagen,
eller ved at separere udvikling og drift organisatorisk.
Vi har behov for at vedligeholde drift og udvikling på en og samme
hvilken
grad er I enige i følgende udsagn?
tid for bedre at kunne udnytte komplementære fordele.
Vi formår at allokere ressourcer til såvel vedligeholdelse af drift og
udvikling på en og samme tid.
Vores erfaring fortæller os, at det er mere værdiskabende, risikonedsættende og effektivt at ride på flere heste samtidigt.

Summen af point

Samlet set, hvor attraktiv er en samtidig strategi for jer? (sæt ring om resultatet)
Ikke attraktiv

Mindre attraktiv

Attraktiv

Meget attraktiv

(0-5 point)

(5-10 point)

(10-15 point)

(15-20 point)

Sammenlign og diskuter jeres svar på udsagnene: Hvad er mest attraktivt for jer? En sekventiel eller samtidig strategi?

Step 2: Hjemme- eller udebane – hvad er mest attraktivt for jer?
Tag nu stilling til, hvor attraktivt det er for din SMV henholdsvis at benytte:
•

Hjemmebane strategi: Innovationen er inden for virksomhedens velkendte hjemmebane (markeder, produkter/services, kernekompetencer, forretningsgange, m.m.)

•

Udebane strategi: Innovationen er uden for virksomhedens kendte hjemmebane

Giv udsagnene om hjemmebane vs. udebane strategi point fra 1-5.
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(1 = Meget uenig, 2 = Uenig, 3 = Delvis enig, 4 = Enig, 5 = Meget enig)

Udsagn om hjemmebane vs. udebane strategi

Point

Vores kendte markeder og kunder er attraktive lige nu og/eller i
fremtiden.
Vores markeder kan forvente at vækste under og/eller efter krisen.

Det er helt afgørende at vores nuværende produkter/serviceydelser,
kompetencer, ressourcer, teknologier, m.m. er tæt relateret til innovationen.
Det har ikke en høj prioritet for os at sprede vores risiko ved at innovere på udebane.

Summen af point

Samlet set, hvor attraktiv er henholdsvis en hjemmebane og udebane strategi for jer? (sæt ring om resultatet)
Udebane er me-

Udebane er at-

Hjemmebane er

Hjemmebane er

get attraktiv

traktiv

attraktiv

meget attraktiv

(0-5 point)

(5-10 point)

(10-15 point)

(15-20 point)
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Step 3: Dialog – hvad er den mest lovende tilgang til en udviklingsorienteret-drift strategi
for jer?
Diskuter ud fra ovenstående øvelser:
Hvordan bør I placere jeres virksomhed i matrixen? Hvilken tilgang til en udviklingsorienteret-drift strategi
er mest lovende for jer nu og i fremtiden?

•

Hvilke strategiske udfordringer og muligheder er forbundet med tilgangen?

•

Hvilke konkrete strategiske initiativer ville det kræve at forfølge strategien?

Samtidigt

Sekventielt

•

Integrerede skift

Frakoblede skift

Udviklingsorienteretdrift
Fusion

Hjemmebane

Separation

Udebane
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