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Forord 

Forord 
Forord 
Vi besluttede at skrive denne bog som et opgør med denne traditionelle 
»lærebogsopfattelse« af, hvad strategiarbejde består i. Bogen er et opgør
med en forsimplet opfattelse af, at strategi er noget, man hvert andet år
analyserer sig frem til i nogle fastlagte trin og derefter kommunikerer ud
til alle ansatte, at »nu gør vi så alle sammen sådan her de næste to år«.
Vore egne erfaringer med virksomheders strategiarbejde og Elmers
forskning i danske virksomheders strategiprocesser viste, at dette syn på
strategiarbejdet ikke var i tråd med vilkårene for dette vigtige ledelsesar-
bejde i praksis.
 Ideen til bogen blev først undfanget over en kop kaffe på Elmers kon-
tor på Aarhus Universitet. Vi drøftede sammenhængen mellem vore erfa-
ringer med konsulentarbejde i praksis med forskningsresultaterne – ikke 
mindst det resultat, at virksomheder, der i høj grad involverer de ansatte i 
strategiarbejdet er mere effektive og præsterer bedre end de virksomhe-
der, der ikke gør, på en lang række parametre. Jørgen sammenholdt med 
sin mangeårige erfaring med strategisk sparring, hvor involvering og en 
løbende fleksibilitet i udførelsen af strategien var nødvendig for at sikre 
en tilpasningsevne til usikre udviklinger.  
 Vi besluttede derfor at skrive en anden slags bog, en bog, som i stedet 
tager udgangspunkt i de ledelsesværktøjer og redskaber, der virker i 
praksis, og som vores forskning og praktiske erfaring har vist, at danske 
ledere og danske organisationer har gode erfaringer med at bruge.  
 Vores løbende dialog med danske ledere har vist os, at mange savner 
inspiration omkring, hvilke konkrete værktøjer der kan tages i anvendel-
se for at skabe mere reelle effekter af strategiarbejdet, til at sikre, at strate-
giarbejdet ikke forbliver en isoleret engangsaktivitet, uden større effekt på 
de ansattes efterfølgende aktiviteter og handlinger. – At strategien forbli-
ver »i mappen«. 
 Løsningen af dette problem, mener vi, kræver en stærk sammenhæng 
imellem de »formelle« aktiviteter, vi ofte kalder organisationens »strate-
gi« eller »strategiproces«, og så de daglige, organisatoriske aktiviteter, 
herunder ikke mindst den løbende ledelsesindsats. Et stort mål med den-
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Forord 

ne bog er derfor at give danske ledere bedre værktøjer til at styrke denne 
sammenhæng og dermed sikre, at strategiarbejdet fremkalder synlige og 
reelle forandringer. Vel at mærke værktøjer, som har bevist deres værdi i 
praksis! 
 Vi vil gerne rette en særlig stor tak til vores hustruer Marianne og 
Jaleh, der har givet os stort rum og tid til skrivearbejdet med denne bog. 
 
Aarhus, januar 2016 
Jørgen Lægaard Elmer Fly Steensen 
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KAPITEL 1 
Indledning 

Kapitel 1. Indledning 
Kapitel 1. Indledning 
Forud for arbejdet med denne bog interviewede vi 19 succesfulde danske 
topledere vedrørende deres arbejde med strategi og organisatoriske for-
andringer. Vi bad dem blandt andet om at prioritere en række kommuni-
kationsværktøjer ud fra, hvilke af disse der på baggrund af deres person-
lige erfaringer havde været mest effektive til at skabe organisatoriske for-
andringer.  
 Toplederne repræsenterede vidt forskellige brancher fordelt på ser-
vice-, handels- og produktionsvirksomheder og virksomhedsstørrelser fra 
under 50 ansatte til mere end 3000 ansatte. – Men deres prioriteringer var 
i overraskende grad ens! 
 Disse tre blev fremhævet som de stærkeste værktøjer til at skabe orga-
nisatoriske forandringer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationsværktøjerne, der indtager 1.- og 3.-pladserne, er uformel-
le og mundtlige og ikke umiddelbart nogle, traditionelle strategibøger 
fremhæver som væsentlige for succesfuld gennemførelse af nye strategier. 
 Toplederne fremhævede desuden den personlige og ofte uformelle 
kontakt til de ansatte som nøglen til at sikre, at en påtænkt forandring 
bliver udført i praksis.  

2 3
1

Formulere mål 
og vision for 
forandringen

Personligt være 
en god rolle-

model for 
forandringen

Skabe 
fortællinger

om forandringen

 11 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Kapitel 1. Indledning 

 En af toplederne formulerede, hvor højt han personligt prioriterer ind-
satsen for at motivere disse nøglepersoner, således: 

»Jeg går gerne en gang hvert kvarter for at se om jeg kan løfte dem bare ti procent!« 

I den modsatte ende af skalaen var der stor enighed blandt toplederne 
om, hvilke værktøjer der var de mindst effektive til at påvirke de ansattes 
adfærd og derved sikre forandringen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkelsesværdigt udgør netop disse tre redskaber hovedingrediensen 
i traditionelle strategibøgers opskrifter på, hvordan man implementerer 
strategier i virksomheder! 
 En topleder kommenterede det at meddele ledelsesbeslutninger skrift-
ligt til de ansatte således: 

Det har jeg prøvet, det der med at sende en beslutning rundt. Så kom jeg rundt og 
snakkede med folk bagefter og fandt ud af, at ikke ret mange havde læst det. Og de få 
der havde, havde i hvert fald ikke forstået indholdet! 
 Så det stoppede jeg hurtigt med igen! 

Én beskrev på denne måde, hvordan hans erfaring med, hvad der virker 
effektivt i praksis, har ændret markant på det syn, han havde fra sin 
Business School-uddannelse: 

Det har erfaring simpelthen lært mig. Jeg har haft lederstillinger de sidste 15-17 år, og i 
den tid, er der ikke nogen tvivl om, at min ledelsesstil har forandret sig meget – hvilke 
virkemidler jeg prioriterer højt, det har forandret sig meget!  
 Jeg har fundet ud af, at det der er effektivt, det er, når du er i øjenhøjde med folk, og 
du taler med dem. – Du skriver ikke med dem! – De er nødt til at kunne mærke, hvilke 
forandringer der kommer, og det gør du langt bedre ved hjælp af en fortælling! 

Revidere 
politikker

Skriftligt 
meddele 

beslutninger 
(mindst effektiv)

Udarbejde 
handlingsplaner

2 3
1
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