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STRATEGI 
MED 

SUCCES
Anonyme	
topleder	
interviews

8	danske	
succes	

virksomheder

200	danske	
virksomheders	

strategiprocesser

International	
forskning

Vore	egne	
erfaringer	med	
strategiarbejde

Inspiration til 

bogens indhold…

4. VISIONSBASERET STRATEGIPROCES 

Tolk strømninger. Skab fælles engagement 
omkring udførelsen af den rette vision! 

Kjeld Zacho Jørgensen, Adm. direktør 
Billund Lufthavn A/S 

Skær ind til kernen og gennemfør de forbedringer 
organisationen har brug for! 

H.C. Madsen, Adm. direktør Danske Spil A/S 

6. TEMABASERET STRATEGIPROCES 

Kristian Hundebøll, Koncernchef DLG a.m.b.a 

9. AFLÆRING 

Udfordre mentale modeller, kulturen og 
indarbejdede strukturer! 

CASE: DANFOSS 

Danfoss Core & Clear-strategien er opbygget som en formaliseret 
strategiproces med sigte på at opbygge en detaljeret og fuldstændig 
strategi, hvor balkontaler og hensigtserklæringer er udeladt. 

Processen er designet med faser til afklaring af kultur, løfter og adfærd, fase 
med afdækning af styrker og udfordringer, strategirejse med fire 
fokusområder og destinationen i 2015. 

?
??

?

? ?
?

?
? ?
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KAPITEL 3 
Strategisk lederskab 

Kapitel 3. Strategisk lederskab 
Kapitel 3. Strategisk lederskab 
I dette kapitel vil vi se nærmere på den første af de tre indsatsområder, 
der er afgørende for, om en organisations strategiprocesser bliver succes-
fulde: Det strategiske lederskab.  
 Lederskabet er samtidigt den af de tre processer, som afgør, om resul-
tatet af de tre processer bliver sammenhængende – at de ikke kobles fra 
hinanden, men fungerer i gensidig synergi, hvilket vi i kapitel 2 definere-
de som »strategi med succes«. Se figur 3.1. 
 

Figur 3.1: Tre strategiprocesser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogens	inspirationskilder	 viste	os	:	
At	skabe	strategi	med	succes	kræver	at	tre	

indsatsområder	støtter	hinanden:
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Hvornår fører 
strategiarbejdet 
ikke til succes?

De formelle 
processer er til pynt

Ledelsen og organisationen 
kører hvert sit løb

Lederskabet 
modarbejder 
strategien

Strategisk krise

Strategien prioriteres 
reelt ikke:
• Ikke tilpasset 

udviklinger
• I modstrid med 

viden, forståelse 
eller nødvendig 
prioritering

Lederne:
• Løbende beslutninger 

mere kortsigtede og i 
modstrid med 
strategien

• ”Uofficielle udtalelser”

Ingen ejerskab
• Medarbejdere 

føler ikke 
ejerskab for 
strategi

• Ledelse mangler 
forståelse for 
arbejdsmæssige 
vilkår

Proforma:
• En ”flot” 

konsulent-
rapport kan kun 
midlertidigt 
imponere eller 
”pacificere” 
bank/bestyrelse

Udfyld venligst ’Spørgeskema 
vedrørende strategiprocesser i din 
organisation’

Bogbestillingslister med arrangementstilbud!
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LEDERENS	10	NØGLEOPGAVER	
SIKRER	OVERENSSTEMMELSE:

STRATEGI 
MED 

SUCCES
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Modellens styrker:

► Fælles fokus
► Synergi i aktiviteter

► Lavt ressourceforbrug

► Tryghed ved at kende retningen
► Høj ledelseskontrol
Bemærk: Jo længere ned 

1. i figuren 

2. i organisationen 

…lederen fastlægger de fremtidige 
aktiviteter

… Jo mere deterministisk er 
strategimodellen! 

TO	’MODSATTE’	MODELLER…
1.	DEN	MÅLRETTEDE	(DETERMINISTISKE)	STRATEGIMODEL:

Vision

Mission
& værdier

Mål

Strategi

Planer

Kontrol/måling af udførelse
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Styrker:

► Højere tilpasningsevne til (uforudsigelige) omverdens-udviklinger
► Udnytter de muligheder der opstår over tiden

► Innovationsfremmende
► Udnytter ansattes kreativitet (→ engagement)

I dag

Reflekter

Reflekter

Reflekter

Stop!

Stop! Reflekter
Stop!

Reflekter Vision

TO	’MODSATTE’	MODELLER…
2.	DEN	LÆRINGSBASEREDE	STRATEGIMODEL:

Mission/simple regler:

En virksomheds strategimodel er ikke et enten-eller men ’grader’ imellem yderpunkter:

Kapitel 3. Strategisk lederskab 
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 Der findes således hverken ét rigtigt valg eller én rigtig måde at kom-
binere de to basismodeller på, men det er ledelsens ansvar at fastlægge en 
model, som matcher virksomhedens betingelser, situation og primære 
behov.  
 Som ledelsesmæssigt udgangspunkt for at sammensætte en strategi-
model, der for de fleste virksomheders vedkommende indeholder ele-
menter af både målrettethed og læring, kan man på baggrund af spørgs-
målene i figur 3.3 overveje, på hvilket detaljeringsniveau det vil være for-
delagtigt, at den fremtidige kurs »målrettes« på aktivitetsområdet: 

• Er det tilstrækkeligt at fastlægge visionen? missionen?, de overordne-
de og langsigtede mål?, de mere specifikke og kortsigtede mål? strate-
giindholdet?, konkrete initiativer eller planer for udførelse, tidspunk-
ter og ansvarlige?  

Lederne kan dermed samtidig nå frem til en forståelse for, inden for hvil-
ke rammer de ansatte kan gives frihed til selv at søge den bedste vej frem, 
efterhånden som nye muligheder opstår og ses. 
 Mange organisationer vælger at få inspiration fra strategimodeller, 
som udvikles af kendte skribenter og konsulenthuse. Det er her vigtigt, at 
man som leder vælger en model, der indeholder en vægtning af målret-
tethed/læring, som passer til organisationens/aktivitetsområdets betin-
gelser (jf. figur 3.3). 
 I figur 3.4 har vi placeret en række velkendte strategimodeller efter vo-
res vurdering af modellernes grad af målrettethed, hhv. læring. Det bør 

Teambuilding
og organisering

Kaosbaseret
strategi

Learning
Organisation

Blue
Ocean

KPI-
baseret

SWOT-
baseret

Lean

Strategy
House

Strategisk
planlægningMust-Win

Battles

Balanced
Scorecard

Simple
Rules

Læring Middel Målrettethed/
determinisme

Figur 3.4: Velkendte strategimodellers grad af målrettethed og læring 

CASE: DANFOSS 

Danfoss Core & Clear-strategien er opbygget som en formaliseret 
strategiproces med sigte på at opbygge en detaljeret og fuldstændig 
strategi, hvor balkontaler og hensigtserklæringer er udeladt. 

Processen er designet med faser til afklaring af kultur, løfter og adfærd, fase 
med afdækning af styrker og udfordringer, strategirejse med fire 
fokusområder og destinationen i 2015. 
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Så hvad er den rette model for din virksomhed/organisation?

- Det anbefaler bogen at du fastlægger ud fra disse kriterier:

Kapitel 3. Strategisk lederskab 
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terne betingelser taler for, og efterfølgende, på modellens niveau 3, reflek-
terer over: 

A. Hvilken konsekvens det skal have, såfremt betingelserne peger på for-
skellige modeller. Disse forskelle kan optræde imellem de interne og 
eksterne betingelser eller variere imellem organisationens aktivitets-
områder. 

B: Om »visse omstændigheder« bør overtrumfe modellens normale an-
visninger.  

Niveau 1: Eksterne betingelser 

• Omverdens forudsigelighed  
Er omverden dynamisk og uforudsigelig vil det tale for en læringsorien-
teret model, da den rette vej frem vil være vanskelig at fastlægge på for-
hånd. Man må her følge udviklingerne nøje, teste løsninger og afprøve 
muligheder, efterhånden som de opstår. Er de omverdensbetingelser, der 
er afgørende for, om strategien vil være den bedste, derimod relativt sta-

Figur 3.3: Kriterier for valg af en velegnet strategimodel 

Den 
målrettede

model

Niveau 1: Eksterne betingelser

Omverdenens forudsigelighed
Områdets kompleksitet

Nøglesuccesfaktorer

Niveau 2: Interne betingelser

Erfaringer, ønsker og tankesæt
Kompetenceniveau
Hvilke fordele søges

Niveau 3: Refleksion over betingelser

Bør niveau 2 tilpasses niveau 1-betingelser?
Kan organisationen selv skabe de fremtidige vilkår?

Er niveau 1-betingelserne under forandring?
Varierer betingelser imellem aktivitetsområder?

Lærings-
modellen
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Dynamisk og uforudsigeligStatisk og forudsigelig

Komplekse: F.eks. Teknologi-
/vidensbaserede eller unikke 
ydelser 

Simple: Standardiserede, 
programmerbare ydelser

Innovation, hastig forandring, 
høje krav  til vidensudvikling
og engagement 

Sikkerhed, nul-fejl, lave 
omkostninger

Målrettet
model

Lærings-
modelNiveau 1: Eksterne betingelser

Omverden er…

Ydelserne er…

Nøglesucces
kravene er…

Uddannelse og gode 
erfaringer -> 
Læringsmodel

Uddannelse og gode 
erfaringer -> 
Målrettet model

Tilstrækkeligt overblik og 
beslutningskompetence 

Ikke tilstrækkeligt overblik og 
beslutningskompetence

Øge innovation, forandrings-
hastighed, tilpasningsevne, 
forstærke kursen og øge 
engagement 

Fokus på sikkerhed, tryghed, ny 
fælles kurs, nul-fejl, lavere 
omkostninger, ledelseskontrol

Målrettet
model

Lærings-
modelNiveau 2: Interne betingelser

Udførernes
erfaringer, ønsker og

tankesæt?

Udførernes
kompetenceniveau?

Hvilke behov ser
ledelsen p.t.?
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??

Ja

??

Målrettet
model

Lærings-
modelNiveau 3: Reflektion

Bør de interne 
betingelser tilpasses de 
eksterne? (->Aflæring?)

Kan organisationen skabe 
de fremtidige 

konkurrencebetingelser?

Er nøglesucces krav 
under forandring i 

branchen?

Varierer betingelserne 
imellem 

aktivitetsområder?
JA:   Parallelle modeller 

Reflektionsøvelse:

Forsøg at indplacere din virksomheds (evt. et aktivitetsområde)
• Eksterne betingelser

• Interne betingelser

…for valg af en velegnet strategimodel på skalaen:

Læring Målrettet/
deterministisk

2 3 4 5 6

Middel Høj Meget
høj

HøjMeget
høj

Er der forskel på placeringen – Overvej eventuelt:

Hvorfor? & Hvilken model der bør gennemføres?
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___ Udarbejde handlingsplaner ___ Formulere mål ___  Kommunikere fortællinger
(derfor er forandringen vigtig)

___ Kommunikere symboler ___ Skriftligt meddele ___ Mundtligt meddele
for forandringen beslutninger beslutninger

___ Personligt være en god ___ Fremhæve ansatte som ___ Uformelle samtaler med 
rollemodel for ændringen rollemodeller nøglepersoner for at opnå støtte

___ Afholde informationsmøder ___ Afholde møder hvor man ___ Formulere en vision
hvor der er mulighed for at sammen med de berørte
stille spørgsmål søger enighed om ændring

___ Formulere nye politikker

De interviewede (anonyme) topledere blev bedt om at 
prioritere disse 13 kommunikationsværktøjer efter personlig  
erfaring med værktøjets effektivitet i forhold til at ændre de 

ansattes adfærd:

Succesfulde danske topledere: 

Disse kommunikations-teknikker er mest effektive til at påvirke de ansattes 
adfærd…

2 1 3

Personlig
rollemodel

Formulere 
mål & vision Fortællinger
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Succesfulde danske topledere: 

Disse kommunikations-teknikker er ineffektive til at påvirke de ansattes adfærd…

2 1 3

Skriftligt 
meddele 

beslutninger

Formulere 
politikker

Handlings-
planer

FIRE ’FREMME’ DELOPGAVER BEHANDLES…

1. Fremme 
forandringer før 
de præsenteres

2. Fremme ved at vælge 
effektive 
kommunikations-
teknikker

3. Fremme ved at 
gøre strategien 
meningsfuld

4. Fremme ved at 
involvere de ansatte 
i strategiarbejdet
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Er det vigtigt at involvere de ansatte i strategiarbejdet?

En undersøgelse af 200 danske virksomheders strategiprocesser 

u Hvilke processer fører til hvilke resultater?

Virksomhedens,
strategiprocesser,

målt,på,skalaer,,
feks.:,
!  Determinisme/

Læring,

!  Politicering,

!  Top,down/BU,

!  Ekstern,påført,

Finansielle/
markeds,

præstationer,

Kendetegn:,
•  Eksterne,

•  Interne,,

Organisatoriske,
effektivitets,mål,

?
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Determinisme
(÷Læring)/

Finansielle//
markeds/

præstationer/

Kendetegn:/
•  Eksterne/
•  Interne//

Organisatoriske/
effektivitets/mål/

+  Statiske brancher 
+  Store virksomheder 
+  Højere 

uddannelsesniveau 
+  Produktionsvirksom-

heder (konsument) 

+  Forståelse for 
udviklingsretning 

Top$down$
styring$
(÷BU)$

Finansielle/$
markeds$

præstationer$

Kendetegn:$
•  Eksterne$
•  Interne$$

Organisatoriske$
effektivitets$mål$

÷  Topledelses autoritet 
÷  Kultur styrke 
÷  Ansattes 

uddannelsesniveau 

÷  Resultatudvikling 
÷  Markedsandels-

udvikling 

÷  Retningsforståelse 
÷  Samarbejdsevne 
÷  Motivationsniveau 
÷  Markedstilpasning 
÷  Innovation 
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Top$down$
styring$

Organisatoriske$
effektivitets$mål$

÷  Retningsforståelse 
÷  Samarbejdsevne 
÷  Motivationsniveau 
÷  Markedstilpasning 
÷  Innovation 

r = - 0.55 

≈ forklaringsgraden, r2, er 30% af variationen i 
‘Samlet Organisatorisk Effektivitet’ 

 Syv udbredte konfigurationer af processer blev fundet:
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TD

Determinisme

BU

Læring

Succes

Dårlige 

resultater

© Elmer Fly Steensen

Høj Påført

Lav Påført

Høj PolitikLav Politik

© Elmer Fly Steensen
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 Undersøgelsen demonstrerer, hvor vigtigt det 
er at involvere de ansatte i strategiarbejdet!

Hvordan ser strategiprocesserne ud i din virksomhed – bør de forbedres?

Gå til side 3 i: 

’Spørgeskema vedrørende strategiprocesser i din organisation’
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1. 

 
Vi gennemfører grundige analyser før nye  
projekter eller kursændringer vedtages 
 

 
 
  1 

 
 
  2 

 
 
  3 

 
 
  4 

 
 
  5 

 
 
  6 

 
 
  7 

2. I stedet for at lægge os fast på en bestemt kurs,  
prøver vi os frem og forstærker de tiltag, der  
lykkes 
 

 
  1 

 
  2 

 
  3 

 
  4 

 
  5 

 
  6 

 
  7 

 

 1. 2. 
 
 
 

’1’ ’3’ 

 
 
 

8-’2’ 8-’6’ 

 

2

3
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1

2

 1. 2. 3. 4. 
 
 
 

’1’ ’3’ ’9’ ’7’ 

 
 
 

8-’2’ 8-’6’ ’12’ ’10’ 

 
 
 

’4’ 8-’8’ ’15’ ’13’ 

 
 
 

8-’5’ 8-’11’ ’18’ ’16’ 

 
 
 

’14’ ’17’ ’20’ ’19’ 

 
Sum 
 

    

 
Gennemsnit 
 

/5 = /5 =      /5 = /5 = 

 
Korrektion 
 

  
+0,3 

 
+0,3 

 
+0,1 

 
Score 
 

    

 © Elmer Fly Steensen

5,4 5,1 2,1 2,0

4,8 1,8 1,95,4
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Test 
resultat 

(1) 

(Søjle 1 score) 

(Søjle 2 score) 

   
 
 
 

             

TD 

Determinisme 

BU 

Læring 

© Elmer Fly Steensen

Høj Politik Lav Politik 

Høj Påført 

Lav Påført 

Test 
resultat 

(2) 

   
 
 
 

             

(Søjle 3 score) 

(Søjle 4 score) 

© Elmer Fly Steensen
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Refleksion/diskussion:

1. Bør strategiprocesserne ændres i din virksomhed?
u Hvilke placeringer er berettigede? 
u Hvilke placeringer kan forbedres?

2. Marker søjle-1 scoren i reflektions-øvelsen fra tidligere i dag. 
Stemmer graden af determinisme-læring, sådan som du oplever den 
i organisationen (søjle 1 scoren), med den placering, som du 
tidligere i dag nåede frem til ville være hensigtsmæssig ud fra 
eksterne og interne kriterier?
Forskelle – Hvorfor? & Hvilken er den rette placering?

STRATEGI	MED	SUCCES:	
DE	10	LEDEROPGAVER

STRATEGI 
MED 

SUCCES
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LÆRINGS-AFLÆRINGS	CYKLUSSEN:	
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Figur 5.6: Indholdet af lærings-aflæringscyklussen 

Organisationens 
hukommelse

Kultur
& værdier

Lærings-
felter

Lærings-
domæner

Eksperimentere
& improvisere

Lærings-
typer

Aflære 
mentale 
modeller

Aflære værdier
og holdninger

i kulturen

Restrukturere
og ændre 

bemanding

Aflære regler, rutiner 
og procedurer

Tolke
viden

Sprede
viden

Tilegne
viden

Handle
ud fra 
viden

Ny læring indarbejdes
i hukommelsen

LæringsprocesserAflæringsprocesser
Aflæring af hukommelsen skaber 

grundlag for ny læring

Ledelsens 
redskaber

Udfordre
strategiske 

ritualer og rutiner
Udfordre tidligere 

succes formler

Udarbejd 
scenarier baseret 

på mod-
antagelser

Ændre i 
informations-

strømme

Brug didaktiske 
teknikker som 

djævelens advokat 
eller ’red teams’

Brug deep dive
inspiration

Skab/forstærk 
frygt for 

konsekvenser

Få ansatte ud af 
komfort zoner

Etabler 
greenfields

At udfordre modellernes antagelser og fortsatte gyldighed:
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Udfordre
strategiske 

ritualer og rutiner

Eksempler…
Rutine

gennemført…

• Årlige SWOT 
• BCG matrix
• Balanced score card
• Porters generiske

strategier
• Årlige strategiske

planlægningsproces

(disse rutiner bekræfter 
blot den nuværende 
mentale model)

Udfordre tidligere 
succes formler

Tidligere succes er den største 
sovepude!

• Dr. Maruta (CEO i KAO): Ledere skal 
afbryde henvisninger til tidligere 
succeser når de hører dem

• R. Kaku (CEO Canon): En virksomhed 
starter nedturen lige så snart man 
tænker, at vi er blevet en førende 
virksomhed

• Fremhæv de ansatte som tør stille 
spørgsmålstegn ved tidligere 
succesers fortsatte gyldighed!

Eksempler…
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Brug didaktiske 
teknikker som  

djævelens advokat 
eller ’red teams’

• British armed forces: ’Red teams’ skal 
akkumulere så meget modvægt til 
det dominerende perspektiv som 
muligt

• Novozymes: Ledere skifter 
interesse/funktionsroller på møder 
før beslutninger træffes

• Canon: Bruger parallelle projekt-
teams som ikke må kommunikere før 
anbefalinger diskuteres 

Eksempler…

Brug deep dive
inspiration

Opsøg ekstreme og inspirerende miljøer:

• Kjeld Z. Jørgensen arrangerede en tur 
til Istanbul lufthavn som rummer 60 
mill. passagerer men oprindeligt er 
dimensioneret til mindre end 
halvdelen

• Danske Spil: Sendte ansatte til Las 
Vegas

• Producent af bagemaskiner sendte 
produktudviklere hen for at analysere 
en mesterbagers dejstræknings-
teknikker

Eksempler…
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Etabler 
greenfields

Greenfield: Et ’ubeboet område’ hvor der kan 
eksperimenteres helt uden for etablerede 
tankesæt, rutiner og betingelser :

Deltagerne er typisk yngre og ambitiøse og 
har ikke personlige interesser ’investeret’ på 
området

Novozymes etablerer greenfield
organisation med 25 ansatte i 
Shandong:

Peter H. Nielsen:
”Målet er at udvikle ’kinesiske’ ideer ved 
at blive frigjort fra alle dem i den 
normale organisation der siger: ’Det har 
vi prøvet før og det virker ikke’”

Eksempler…

De nævnte teknikker er et udpluk af bogens ledelsesværktøjer 
omkring det at skabe tilstrækkelig organisatorisk aflæring

- Håber I kan bruge dem!

På bogens hjemmeside www.strategimedsucces.dk kan I læse mere 
om…

• Bogen og anmeldelser

• Forfatternes kontaktoplysninger

• Link til at købe bogen

Tak fordi I lyttede!
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Bogens målgruppe er virksomhedsledere og rådgivere, der allerede kender mange af de traditionelle
strategiværktøjer, men ikke tror på forsimplede modeller.
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