
Skab vækst gennem strategi 
og ledelse

Kirsten Kjellberg
kirsten@lederiet.dk
Tlf. 23 23 47 37

Onsdag 2. november 2022



Temaer

Strategi – hvad og hvorfor?

Strategi – trin for trin

Case - Vækst gennem strategi i praksis i Elektro Gruppen

Q & A



Hvad er strategi? 

At påvirke sin fremtid i en ønsket
retning.

Hvad vil vi?
Hvordan kommer vi derhen? 

‘deliberately choosing a different set of activities to deliver 
unique value’

Peter Drucker



Hvorfor arbejde med 
strategi? 

Tvivl om fremtiden. Vil vi vækste? Hvordan?

Hopper fra tue til tue – driften fylder – mangler retning 
og styringsredskab.

Ejerskifte. Rettidig omhu.

Ny direktør.

Flere ejere – behov for at afstemme indbyrdes.

Ydre trusler og muligheder – agere proaktivt – at kradse 
inden det klør! 

Energikrise

Forsyningskrise

Krig

Corona

Rekrutteringskrise
900 færre elektrikerelever og 
175 færre VVS’ere



Konkurser er stigende blandt jeres kunder – trussel og/eller mulighed?

Kilde Danmarks Statistik, Elinstallation mv.

https://www.tekniq.dk/nyheder/konkurser-i-installationsbranchen/



NU
Vores ståsted i dag

VISION
Vores ønskebillede af fremtiden

- Hvor vil vi hen sammen?

MISSION
Vores formål og eksistensberettigelse

- Hvorfor er vi til?

STRATEGI
Det vi vil gøre for at 

realisere vores mål og vision

MÅL
Det vi vil vi opnå

Strategi er et styringsredskab der skaber retning

Marked Produkter Indtjening

Ressourcer Processer Ledelse Kultur

VærditilbudHVAD

HVORDAN



Morten Münster: 
Jytte fra Marketing er desværre gået fra i dag.



Analyse

Retning og 
plan

Eksekvere

Følge op og 
justere

Procesdesign

Strategisk udvikling
- en agil proces



Kilde: Center for ejerledede virksomheder. CBS. Fra forskningsrapporten ”Strategi i danske ejerledede virksomheder”, K. Meisner Nielsen. 2020.



Undersøgelse af strategiarbejde i jeres 
virksomheder



Det betaler sig at have strategiske målsætninger og 
eksekvere

Kilde: Center for ejerledede virksomheder. CBS. Fra forskningsrapporten ”Strategi i danske ejerledede virksomheder”, K. Meisner Nielsen. 2020.



Hvem bør deltage i strategiprocessen?
Top down – bottum up – behov forfacilitering

Involvering
Viden, kreativitet, forståelse og engagement



Analyser giver et klart fælles billede af 
virksomhedens position og udviklingspotentialer

SWOT PESTEL
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På kunde-, produkt- og serviceniveau
Hvor tjener vi eller sætter penge til?

LØNSOMHED





Strategiske valg: Hvilke udviklingspotentialer vil vi 
gå efter?

• Muligheder vi vil udnytte?

• Trusler vi vil imødegå?

• Svagheder vi bør udbedre?

• Styrker vi kan trække på?

3-5 kritisk vigtige MUST WINS



Hvad drømmer vi om for vores virksomhed?

I have a 
dream

Taler til 
hjerne og 

hjerte

Interessant

Energi-
givende

Meningsfuld 
ambitiøs 
positiv 

afvigelse

Kilde til vækst

Bidrager til 
noget større

En stærk vision

Kilde: Prof. Kim Cameron. Center for Positive Organizations. University of Michigan

Hvad vil vi være kendt for?
Hvad vil vi opnå?
Hvem vil vi være?



"There's something very special – and very historically 
different – that takes place when you have one 
computer and one person. Very different than if you 
have 10 people and one computer."

Steve Jobs VISION for Apple

One-on-one interaction between humans and 
machines



Hvis ambitionen er at vækste -
hvordan vil vi skabe vækst?

Ansoffs vækstmatrice

Salgsudvikling Produktudvikling

Markedsudvikling Diversifikation
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Hvad vil vi?   



MUST WINS - Hvordan vil vi lykkes?

1. Markedsudvikling – stimulere efterspørgsel på nyt geografisk marked

2. Sikre vores råvareforsyning



Virksomheder lykkes bedre med 
strategiarbejde når de skaber:

Mening

Commitment

Handlekraft



Hold momentum – følg op, evaluer og 
juster mål og planer

Statusmøder


