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Sture fik styr på forretningen 

Software-huset Sture Aps fik hjælp fra InnovationsAgenterne til at stramme op. Nu har man 

fået en tydeligere ansvarsfordeling og struktur i de daglige opgaver, et forbedret internt 

samarbejde og en klarere kommunikation med kunderne. Oveni har ejeren fået frigjort tid til 

vigtige udviklingsopgaver. 

 

- Det var rart at få lidt opmærksomhed, siger Sture Andersen, indehaver af Sture Aps, 
om mødet med InnovationsAgent Poul Skouboe.  

 

Denne lidt underspillede formulering beskriver ganske præcist hvad der sker, når en virksom-

hed og en InnovationsAgent mødes til et Innovationstjek. For virksomheden handler det om at 

tage en pause fra dagligdagens udfordringer og forpligtelser og se sig selv i helikopter-

perspektiv. Agentens rolle er at lytte, finde de ”ømme punkter” og vejlede i udviklings- og for-

bedringsmuligheder. 

Et af de ømme punkter, som Sture Andersen og Poul Skouboe hurtigt zoomede ind på, var 

kvaliteten af kommunikationen i virksomheden. Både kommunikationen med kunderne og 

kommunikationen medarbejderne imellem. Ifølge InnovationsAgent Poul Skouboe er Sture Aps 

på mange måder den typiske, lille udvikler-virksomhed: flad struktur, uformel hverdag og en 

stor grad af frihed. Men samtidig er den enkelte medarbejder i høj grad overladt til sig selv, der 

mangler systematik i opgaveløsningen, og der er ofte upræcise aftaler med kunderne. 

InnovationsAgent Poul Skouboe: 

- Vi fandt ud af, at der var brug for at styrke medarbejdernes muligheder for at styre de 

opgaver, de fik overdraget. Det handler både om uddelegering, tydelig ledelse og om 

et skarpere fokus på ensartede udviklingsprocesser. I den forbindelse drøftede vi ud-

viklingsmetoden Scrum. Desuden talte vi om, hvordan Sture ApS kunne forbedre 

kommunikation og forventningsafstemning med kunderne og sikre klare aftaler om de 

opgaver, der skal udføres. Her bærer kunde og leverandør et fælles ansvar for at man 

ikke går skævt af hinanden. 

Efter mødet og med den efterfølgende Innovationstjek-rapport i hånden, gik Sture Andersen i 

gang med at stramme op på sin forretning. Der blev ryddet op i uhensigtsmæssige interne 

processer, ansvarsfordelingen mellem medarbejderne blev defineret klarere og kommunikati-

onen med kunderne forbedret. 

Det har givet virksomheden en markant bedre økonomi, og desuden har Sture Andersen nu 



fået tid og overskud til at løse nogle udviklingsopgaver, som er vigtige for at holde Sture Aps 

konkurrencedygtig også i fremtiden.  

- Vi udvikler administrative programmer til virksomheder og offentlige kunder, bl.a. til 
lagerstyring og administration. Vi er eksperter i DataFlex, et udviklingssprog til data-
baseløsninger, udviklet i USA i starten af 80’erne. Lige nu arbejder jeg med nogle udvi-
delser af DataFlex, så det bl.a. understøtter brugen af mobile enheder og forbedret 
connectivity til andre typer databaser. Desuden designer jeg udvidelser til DataFlex’ 
web-løsning, så det bliver nemmere og hurtigere at kode skræddersyede web-
applikationer.  

- Det er aftalt, at jeg skal til USA senere på året for at demonstrere udvidelserne for 
ejerne af DataFlex. Men jeg har haft svært ved at finde tid til dette udviklingsarbejde, 
fordi jeg brugte så meget tid på ledelse og administration. Det problem fik vi løst 
sammen med Poul Skouboe. Nu har jeg fundet en god balance mellem ledelse og ud-
viklingsarbejde, og vores samarbejde internt fungerer rigtig godt. Innovationstjekket 
satte os i gang med en positiv udvikling, og jeg er godt tilfreds med det sted, hvor virk-
somheden er lige nu.  

 

 


