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PROGRAM 

● Strategisk ledelse – hvad er det? 

● Hvorfor er strategisk ledelse vigtig? 

● 3 strategiske ledelsesværktøjer  
● Bedriftens udvikling  
● Bedriftens orientering  
● Ejer-/medarbejderafklaring 

● Afrunding 
 

 



STRATEGISK LEDELSE  

ER IKKE 
• Flette tæer 
• Rundkreds 
• Hyggesnak 



STRATEGISK LEDELSE – HVAD ER DET? 

● Rigtig mange har en plan eller strategi for deres 
forretning – enten i hovedet eller skrevet ned 
 

● Alt for få har forholdt sig til konsekvenserne for deres 
ledelse 

 



HVAD ER STRATEGISK LEDELSE? 

● Enhver strategisk udvikling på bedriften har en 
konsekvens for måden, der ledes på 



EN LEDELSESSTRATEGI GIVER SVAR PÅ 

Sådan skal min forretning udvikle sig de næste 3-5 år 
 

Det betyder noget for 
● mig som leder 

● den enkelte medarbejder 

● teamet eller gruppen  

 



STRATEGISK LEDELSE 

Hvor vil du 
være med 
din bedrift 
i morgen? 

Hvor vil du 
være med 
din bedrift 
om 5 år?  

Strategisk 
ledelse  



HVORFOR ER STRATEGISK LEDELSE VIGTIG? 

Succes er mere 
end vækst og 
økonomi 

Succesfulde bedrifter 
kombinerer succesmål- 
og succesopfattelser 

Mange bedrifter eksisterer, fordi ejeren nyder de aktiviteter, 
der er på bedriften, og som normalt kan give ejeren en 
tilstrækkelig indkomst  
 
 



FORSIGTIGE MED UDVIKLING OG VÆKST 

Bekymret for 
● at få konsekvenserne af økonomiske 

nedture 

● at miste medarbejdere 

● at den gode atmosfære forsvinder 

● at engagementet på bedriften tabes 

● at få dårligere medarbejdertrivsel 



TRE STRATEGISKE VÆRKTØJER  

● Bedriftens udviklingstrin 

 

● Bedriftens orientering (kultur) 

 

● Ejer-/medarbejderafklaring 



ORGANISATIONENS UDVIKLINGSTRIN 

STØ
R

R
ELSE  

TID  

Vækst via 
kreativitet 

Vækst via 
koordinering 

Vækst via 
delegering 

Vækst via 
retning/styring 

Lederskabs- 
krise 

Selvstændig- 
hedskrise 

Kontrolkrise 

KRISE 
• 24 timer er ikke nok 
• Problemer vokser 

over hovedet  
• Omverden kalder på 

retning 

Familie Driftsleder  Flere bedrifter Flere selskaber 



CITAT FRA INTERVIEW 

”Jeg tænker og bekymrer mig meget 

om, hvordan vi gør det på en god måde 

og har svært ved at koble fra. 

Jeg går og rumler over det hele” 
 



ORGANISATIONENS UDVIKLINGSTRIN 

STØ
R

R
ELSE

  

TID  

Vækst via 
kreativitet 

Vækst via 
koordinering 

Vækst via 
delegering 

Vækst via 
retning/styring 

Lederskabs- 
krise 

Selvstændig- 
hedskrise 

Kontrolkrise 

KRISE 
• Delegere til ansvarlige 
• Ejer kan ikke længere træffe 

alle beslutninger 
• Kommunikation og 

kontrolsystem 
• Tid til overordnet ledelse 

Familie Driftsleder  Flere bedrifter Flere selskaber 



CITAT FRA INTERVIEW 

”Jeg vil gerne blive bedre til at lede 

medarbejderne. Få mere struktur. 

Det er nok mere laissez faire”  



ORGANISATIONENS UDVIKLINGSTRIN 

STØ
R

R
ELSE  

TID  

Vækst via 
kreativitet 

Vækst via 
koordinering 

Vækst via 
delegering 

Vækst via 
retning/styring 

Lederskabs- 
krise 

Selvstændig- 
hedskrise 

Kontrolkrise 

KRISE 
• Bureaukrati tager over 
• Kommunikation mindre 

hyppig og mere formel 
• Driftsleder tager over 
• Vækst hæmmes 

Familie Driftsleder  Flere bedrifter Flere selskaber 



CITAT FRA INTERVIEW  

”Jeg er mere optaget af virksomheden end 

det faglige, jeg synes, der er mange ting, 

der er meget vigtigere end det faglige” 



HØJT ENGAGEMENT 
● Selvstyrende kreative 

medarbejdere 

● Flad struktur 

● Høj grad af indflydelse på 
planlægning og udvikling 

 

 

 

STYRINGSDRIFT  
● Medarbejderne har lav 

indflydelse på egne 
opgaver 

● Hierarkisk styring  

● Ordrer flyder nedad –
informationer opad 

● Rutiner og procedurer 

 

 

 

BEDRIFTENS ORIENTERING 



EJERS ORIENTERING 

ADFÆRD OG KULTUR HØJT ENGAGEMENT STYRINGSDRIFT 

Tænke Fokus på ydelsen  
og medarbejderne 
 

Fokus på omkostninger 
og optimering 

Føle Hjertet hos  
medarbejderne 

Hjertet hos 
økonomirådgiveren 

Handle Medarbejderpleje og 
inddragelse  

Udvikling (tager over) 
 

Effektivisere, optimere 
nedslidning 



SPØRGSMÅL HØJT ENGAGEMENT STYRINGSDRIFT 

Hvordan reagerer jeg 
i kritiske situationer? 
 

Finder løsninger sammen med  
medarbejderne 
 

Jeg overtager styringen og 
giver ordrer 
 

Hvad er jeg 
opmærksom på? 
 

Udvikling og nye måder at gøre 
tingene på  
 

Effektivitet og lønsomhed 
 

Hvordan og hvem 
ansætter jeg? 
 

Folk, der kan bidrage med noget 
nyt 
 

Folk, som jeg ved kan klare 
driften 

Hvad belønner jeg? 
 

Nye måder at gøre tingene på 
 

Mål og resultater 
 

Hvad bruger jeg 
ressourcer på? 
 

Nye teknologier og læring 
 

Sparer og udnytter det, vi 
har 
 

Hvordan er jeg som 
rollemodel? 

Jeg kommer selv med nye ideer  Tænker meget i drift 
 

BEDRIFTENS ORIENTERING  



EJER OG MEDARBEJDER AFKLARING  

Hvad er mit 
job? 

Hvordan klarer  
jeg mig? 

Er nogen 
interesseret?  

Hvordan klarer 
min enhed sig? 

Hvor er vi på 
vej hen? 

Hvordan kan 
jeg hjælpe? 



JOBANSVAR 

Hvad er mit 
job? 

Hvordan klarer  
jeg mig? 

Er nogen 
interesseret? 

Hvordan klarer 
min enhed sig? 

Hvor er vi på 
vej hen? 

Hvordan kan 
jeg hjælpe? 

• Er der oplæring, 
jobbeskrivelser,  
arbejdsplaner for den 
enkelte? 



CITAT 

”Vi snakker om, hvad vi skal gøre. 

Det kører helt uformelt. Vi har ikke 

personalemøde. Vi tager det over 

frokosten” 



PERSONLIG FEEDBACK 

Hvad er mit 
job? 

Hvordan klarer 
jeg mig? 

Er nogen 
interesseret? 

Hvordan klarer 
min enhed sig? 

Hvor er vi på 
vej hen? 

Hvordan kan 
jeg hjælpe? 

Kender de resultatet 
af deres arbejde … 
 
Hvordan praktiseres  
feedback på: 
• Faglighed 
• Adfærd 
• Kvalitet 
• Produktivitet 
• Bidrag til trivsel 



CITAT 

Man kan godt lige kigge dem over 

skulderen, når man går ned over stalden” 



ANERKENDELSE 

Hvad er mit 
job? 

Hvordan klarer 
jeg mig? 

Er nogen 
interesseret? 

Hvordan klarer 
min enhed sig? 

Hvor er vi på 
vej hen? 

Hvordan kan 
jeg hjælpe? 

• Tages præstationer for givet?  
• Hvordan anerkendes indsats? 
• Hvordan vises interesse? 



CITAT 

”Hver gang vi runder tusind, skal vi ud 

at spise – det går de meget op i” 



Hvad er mit 
job? 

Hvordan 
klarer jeg 

mig? 

Er nogen 
interesseret? 

Hvordan klarer 
min enhed sig? 

Hvor er vi på 
vej hen? 

Hvordan kan 
jeg hjælpe? 

FÆLLES FEEDBACK 

• Når vi det, vi skal?  
• Hvad er vores præstationer? 
• Hvad lykkedes vi med /ikke 

med? 



CITAT 

”Vi snakker ikke så meget økonomi, 

selvfølgelig fortæller jeg, hvordan 

det er gået med året” 



Hvad er mit 
job? 

Hvordan 
klarer jeg 

mig? 

Er nogen 
interesseret? 

Hvordan klarer 
min enhed sig? 

Hvor er vi på 
vej hen? 

Hvordan kan 
jeg hjælpe ? 

VISION, MÅL OG STRATEGIER 

• Hvad er jeg en del af? 
• Hvordan giver mit arbejde 

mening? 
• Hvad er fremtidsudsigterne? 



CITAT 

”Så de har faktisk også nogle 

administrative opgaver. Hvis du har 

en kælvning eller sprøjter en kalv, så 

går du lige hen og trykker på pc’en” 



Hvad er mit 
job? 

Hvordan 
klarer jeg 

mig? 

Er nogen 
interesseret? 

Hvordan klarer 
min enhed sig? 

Hvor er vi på 
vej hen? 

Hvordan kan 
jeg hjælpe? 

INITIATIVER 

Her kan jeg bidrage med  
• Fagligheder, kvalitetsforbed-

ringer 
• Initiativer, adfærd og her skal 

jeg lære noget nyt 



CITAT 

”Det vigtige er, at de lærer, at når 

man lige er der og der alligevel, så 

tager man lige det, der er” 



OPSAMLING STRATEGISK LEDELSE  

● Kombinerer udvikling af forretning med ledelse 

● Hvor vil bedriften være om fem år og om en uge? 

● Bedriftens næste udviklingstrin 

● Hvad er din bedrift orienteret mod?  

● Hvordan har I dialog om forventninger? 

● Vækstbekymringer kan håndteres 



SKAB MOTIVATION OG RESULTATER HOS DINE 
MEDARBEJDERE- DELTAG I KOMMENDE PROJEKT 
 ● ”Det at vi har nøgletal med på tavlemøderne, gør at vi kan have 

nogle overordnede mål.  
Nøgletallene giver medarbejderne et godt indblik i, hvad jeg 
snakker om, og de kan også godt lide at blive taget med på råd” 

● Kontakt DMS-standen eller Lan@seges.dk 
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