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En strategi er et væsentligt redskab 
for ledelsen i en virksomhed – måske 
endda det vigtigste. Man kan tale om, at 
en strategi er en slags kørekort til virk-
somheden. Når virksomheden har en 
strategi, så ved du som leder hvordan 
en række værktøjer virker i hverdagen, 
og du ved også, hvad du skal skrue på, 
hvis tingene ikke helt udvikler sig som 
forudset. Man kan sammenligne det 
lidt med at sejle et skib; man sender jo 
ikke en mand ud som kaptajn på et skib 
uden at han ved, hvordan skibet virker, 
hvor han skal hen, hvilke havne han skal 
besøge undervejs og hvor kontrolknap-
perne er…?

Kan man lave en fast og detaljeret 
strategi for en virksomhed i dagens Dan-
mark i et marked, der bevæger sig hurtigt 
og i en udvikling som bevæger sig lige så 
hurtigt – både nationalt og globalt? 

Jeg møder mange der siger, at deres 
lille virksomhed eller butik slet ikke har 
brug for sådan noget. Det er de slet 
ikke store nok til, og man kan alligevel 
ikke spå om fremtiden, mener de.

I min erfaring er det vanskeligt at 
lægge sig helt fast på en detaljeret 
plan og en masse meget konkrete 
handlinger. Men man kan sagtens – og 
bør, mener jeg – udarbejde en plan for, 
i hvilken retning virksomheden ønsker 
at bevæge sig, og hvordan virksomhe-
den med størst sandsynlighed kommer 
derhen. En strategiplan kan saftens in-
deholde mål, men jeg oplever at det er 
mindst lige så vigtigt, at den indeholder 
værdier, holdninger og retning. Ingen 
kan spå præcist om fremtiden, men 
hvis du laver en plan, der indeholder 
dine krav til adfærd, holdninger, kvalitet 
tilsat en retning du gerne vil bevæge 
virksomheden i, så er du godt på vej  
– uanset hvad fremtiden byder.
I en strategiproces kommer du typisk 
rundt om emner som:

–  Hvilket mål ønsker du, at virksomhe-
den skal nå på den lange bane?

–  Hvad er virksomheden sat i verden 
for, og hvilken værdi ønsker du at 
virksomheden skaber for kunderne/
markedet?

–  Hvilken adfærd – værdier – skal man 
opleve, når man er sammen med 
virksomheden som kunde, samar-
bejdspartnere og som medarbejder?

–  Hvilke kompetencer er afgørende 
for, at virksomheden kommer derhen 
hvor den ønsker, og hvordan sikrer 
man, at de kompetencer er tilstede i 
organisationen

–  Hvilke økonomiske kontrolredskaber 
er der i virksomheden – og skal der 
udvikles nye, så vi sikrer at vi bliver i 
retningen af målet?

Tilbage til vores skibsfører – nu har du 
som kaptajn en plan for, hvor du gerne 
vil hen. Nu kan du sejle, og nu kan du 
tackle de problemer og udfordringer, 
der opstår undervejs med din plan i 
baglommen som guideline, og træffe 
gode beslutninger, der fører dig derhen 
hvor du har planlagt, men muligvis 
via andre veje end du have forestillet 
dig. Med planen i hånden har du også 
mulighed for at træne din besætning i 
de kompetencer og den adfærd, som 
du allerhelst vil se dem have undervejs. 
Det er også med planen i hånden du 
kigger på, om du har de rigtige kom-
petencer ombord og forholder dig til, 
hvordan du skaffer de kompetencer du 
måtte mangle undervejs.

Endelig er strategiplanen også 
en god ven, når du undervejs møder 
fristelser - nye produktmuligheder, nye 
kunder og nye samarbejdsrelationer. 
Med planen i hånden, kan du lave en or-
dentlig vurdering på, om du skal videre i 
den nye retning, om det bringer dig det 
du gerne vil have  - eller om du med god 
ro skal lade det skib sejle forbi...

Uanset om din virksomhed er stor 
eller lille giver det god mening og må-
ske endda økonomisk fornuft, at vide, 
hvor du vil hen og hvordan du har tænkt 
dig at komme derhen.

Hvis du ikke har et kort – hvordan vil du 
så finde vej og hvordan ved du så hvor 
du skal hen?

HVAD SKAL MAN MED STRATEGI?
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