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LÆR AT IMPLEMENTERE DIN STRATEGI 
 
70% af alle planer bliver aldrig implementeret. At knække imple-
menteringskurven er en udfordring ingen synes at have løst. Men 
det kan lade sig gøre. Det fortæller mine erfaringer mig, og de re-
sultater, jeg i samarbejde med mine kunder, har skabt.  
 
Denne artikel giver jeg en detaljeret beskrivelse af den metode, 
jeg følger, når jeg lærer mine kunder at implementere deres pla-
ner. 
 

Ingen kan give dig en garanti for at nå en bestemt omsætning eller en 

bestemt bundlinje, på et bestemt tidspunkt. Implementering af strate-

giplaner handler grundlæggende om, at overholde de aftaler hand-

lingsplanen indeholder. Ved systematisk og konsekvent at fjerne det 

som forhindrer jer i, at overholde jeres aftaler, vil I lære at implemen-

tere jeres planer. Gør I det, vil det ikke kun øge sandsynligheden for, at 

I når jeres mål, men det vil også styrke samarbejdet, tilliden og effekti-

viteten. 

 

  LÆSETID: 10 MINUTTER 
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Det er ikke problem at 
udarbejde en strategi-
plan. Problemet er at 
implementere planen. 

Det kræver viljestyrke 
at implementere sin 
strategi 

Strategiimplementering 
De store uddannelsesinstitutioner INSEAD, IMD, Harvard Business School og de 
store konsulentfirmaer McKinsey&Company, BCG er enige om, at strategi imple-
mentering er et problem. Det er vurderingen, at 60%-70% af de planer der udar-
bejdes, aldrig bliver implementeret. 
 
Dette har konsekvenser, at planerne ”ligger i reloen”. Grundlæggende at den ud-
vikling og de mål der drømmes om i strategiplanerne sjældent nås, og tiden der 
går med at udarbejde planerne er spildt arbejde. 
 
Jeg er drevet af at løse udfordringer, som aldrig er blevet løst. Her er derfor mit 
bud på hvordan ovenstående mønster brydes. Men det kræver, at vi gør noget 
nyt.  
 
Jeg ved, at det er muligt lære at implementere sin plan, det fortæller de resultater 
jeg i samarbejde med mine kunder har skabt. 
 
I denne artikel giver jeg dig en detaljeret beskrivelse af, hvordan jeg arbejder,  
hvordan jeg tilrettelægger et strategiimplementeringsforløb (SIF) og sikrer en sti-
gende implementeringsgrad. Jeg håber, at artiklen kan give dig sikkerhed, tryghed 
og kan overbevise dig om, at det er muligt at lære at implementere planer. 
 
Min løsning beskriver jeg i 5 hovedpunkter. Disse er: 
 

1. Har du viljen til at implementere din strategi? 
2. Sådan skræddersyer jeg dit strategiimplementeringsforløb (SIF) 
3. Implementeringsgrad et vigtigt nøgletal 
4. Opfølgning, læring og dit sikkerhedsnet 
5. Evaluering af samarbejdet 

 
1) Har du viljen til at implementere din strategi? 
Din vilje, har kun du kontrol over. Første skridt på vejen til en succesfuld strategi-
implementering er, at jeg skal være sikker på, at du har viljen til at implementere 
din plan.  
 
Jeg foretager denne vurdering på baggrund af en samtale. I samtalen stiller jeg 
spørgsmål som: 
 

• Hvilke erfaringer har du med at implementere planer? 
• Hvad er din andel af det?  
• Hvad er din motivation for at ville implementere din plan denne gang? 
• Hvordan har du det med konflikter, og hvad gør du når de opstår? 
• Hvor god er du til overholde aftaler, og har du selvdisciplin? 
 

Som udgangspunkt er det ikke noget problem, hvis du ikke altid overholder dine 
aftaler, er konfliktsky og har lav selvdisciplin. Men du skal overbevise mig om, at 
du har viljen til at lære det. For det får du brug for.  
 
Har du viljestyrken, er næste skridt at designe dit SIF. 
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2) Sådan skræddersyer jeg dit SIF 
Mine oplæg til et strategiimplementeringsforløb indeholder: 
 

• En plan for hvordan vi opbygger din personlige drivkraft, der vil sikre, at din 
strategi bliver implementeret 

• En plan for udarbejdelse af din strategiplan, bl.a. indeholdende hvordan I 
opnår konkurrencefordel, hvordan implementeringen struktureres så 
ikke alle skal gøre alt på samme tid og den første handlingsplan 

• En plan for hvordan vi følger op på implementeringen af strategiplanen 
• En plan for hvordan vi motiverer din organisation til at implementere pla-

nen 
 
Har du en strategiplan ”liggende i reolen”, kan vi tage udgangspunkt i den. 
 
En analyse af din personlige drivkraft vil fortælle, hvilken lederstil du skal være sær-
lig opmærksom på at udvikle for, at sikre at din plan implementeres. Vi finder også 
frem til, hvad der kan motivere dig til at sætte denne udvikling i gang. 
 
Indholdet af en strategiplan kan struktureres på mange måder. Når jeg arbejder 
med strategi, interesserer jeg mig særligt for den historiske resultatudvikling, 
hvilke langsigtede mål der skal arbejdes efter, samt hvordan jeres konkurrence-
fordel skal opbygges. 
 
Jeg plejer at nedbryde de strategiske mål i årlige milepæle. Herefter kan der ud-
arbejdes lister over de handlinger, der skal gennemføres for at nå de opstillede 
milepæle. Disse lister ”nedbrydes” i kvartals handlingsplaner, indeholdende de 
handlinger der skal gennemføres i det kommende kvartal. Vi afslutter med at be-
slutte deadline og aftale ansvarlige for de enkelte handlinger i det kommende 
kvartal.. 
 
At der gennemføres en systematisk og konsekvent opfølgning på implementerin-
gen, er det vigtigste for et succesfuldt SIF. Strategiimplementering er en lærings-
proces, og ikke en garanti for at nå en bestemt omsætning eller bundlinje på et 
bestemt tidspunkt. Den garanti kan ingen give dig. 
 
Hvis din plan ikke motiverer din organisation til at til at implementere den, kan du 
glemme det. Kunsten er at opbygge en sult i din organisation til at nå planens 
vision og mål. Min erfaring er, at visioner der kan forklares, så de giver mening, 
og mål der er realistiske at nå, er vigtige ingridienser for at skabe sulten efter ud-
vikling. Du behøver ikke selv at have svarene på hvordan udfordringerne løses. 
Inddrag dem der ved hvad der foregår – dine medarbejdere. 
 
På baggrund af en samtale med dig om ovenstående og dine ønsker, skrædder-
syer jeg et oplæg til, hvordan dit SIF kan se ud. 
 

Jeg skræddersyer mit 
oplæg med udgangs-
punkt i dine ønsker og 
mine erfaringer 

Et møde og en åben 
og ærlig samtale, og 
du er i gang 



LÆR AT IMPLEMENTERE DIN STRATEGI   Side1  

   

4 

 
  

Jeg designer alle forløb til den enkelte kunde og den situation de står i, men typisk 
indeholder et forløb: 
 

• En opstartsfase hvor indholdet af strategien fastlægges. Dette sker typisk 
i tæt dialog med dig og din ledergruppe. Der afholdes både individuelle 
møder og møder med din ledergruppe og der kan også holdes møder 
hvor en større medarbejdergruppe inddrages. 

• Et månedligt statusmøde med dig 
• Minimum 4 årlige opfølgningsmøder med dig og din ledergruppe. Her føl-

ger vi op på overholdelse af handlingsplanens aftaler, afdækker forhin-
dringer, skaber læring og aftaler opdaterede handlingsplaner. Opfølg-
ningsmøderne sikrer fremdrift og udvikling af implementeringskompe-
tencer. 

• Mellem disse møder arbejder du og dine ledere med den daglige drift 
samt gennemfører de tiltag, der er aftalt i handlingsplanen. 

• Min erfaring er, at der i en periode kan være behov for at afholde indivi-
duelle møder, for at støtte ledere med at implementere de aftalte tiltag. 

 
Igen, alle forløb skræddersyes til dig og din situation.  
 
3) Implementeringsgrad et vigtigt nøgletal 
Når alt kommer til alt så handler strategiimplementering om, at de aftaler hand-
lingsplanen indeholder bliver overholdt. 
 
For at kunne følge om implementering udvikler sig i den rigtige retning,  har jeg 
”opfundet” nøgletallet implementeringsgrad. Implementeringsgrad er et enkelt 
og objektivt målepunkt for, hvor gode I er til at overholde aftaler.  
 
Implementeringsgraden beregnes ved at dividere, antallet af handlinger der skal 
gennemføres i den kommende periode med antallet af handlinger der er gen-
nemført ved opfølgning *100.  
 
Hvis I eksempelvis har aftalt, at gennemføre 8 handlinger i handlingsplanen, og 4 
er gennemført, når vi følger op på planen, er implementeringsgraden 50%. 
 
I takt med at I realiserer en stigende implementeringsgrad, vil I, når I arbejder 
efter min metode også blive bedre til at: 
 

• Beslutte realistiske mål 
• Skabe overblik, prioritere og reducere arbejdsrelateret stress 
• Lytte til hinanden 
• Anerkende hinanden og føle stolthed 
• Samarbejde tillidsfuldt og effektivt 
• Optræde konsekvent når regler og aftaler ikke overholdes 
• Følge op, lære af jeres erfaringer og blive bedre og bedre 
• Blive mere handlekraftige og løse problemer inden de bliver til konflikter 

 
Alt det kan du opnå, hvis I lærer, at overholde de aftaler I indgår med hinanden.  
 

Stigende implemente-
ringsgrad = større tillid 
og bedre samarbejde 

Jeg designer mine for-
løb med fokus på ind-
dragelse, aftaler, op-
følgning og læring 
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4) Opfølgning, læring og dit sikkerhedsnet 
Ingen udarbejder en strategiplan for bevidst at efterlade den ”i reolen”. Når det 
alligevel sker, må vi lede efter de ubevidste årsager, hvis vi vil forstå, hvad der 
forhindrer os i at implementere vores planer.  
 
Min erfaring er, at de ubevidste årsager ofte mere handler om følelser end om 
fornuft. Et konsekvent opfølgningsforløb vil systematisk afdække de ubevidste 
forhindringer.  
 
Jeg gennemfører en systematisk opfølgning, på de handlingsplaner der løbende 
udarbejdes, gerne 4 gange om året.  
 
Ved disse opfølgningsmøder fokuserer jeg på, om de aftalte handlinger er gen-
nemført. I tilfælde af at handlinger ikke er gennemført, afdækkes de grundlæg-
gende årsager. Det gør jeg ved at stille spørgsmålet: ”Hvad er årsagen til, at du 
ikke har overholdt din aftale?”. I svaret findes det som forhindrer personen i at 
overholde sin aftale. Når vi kender forhindringerne, kan vi gøre noget ved dem.  
 
Ved at følge denne læringsmetode vil forhindringerne for implementering blive 
færre og færre, samtidig med at jeres kompetencer til at implementere planer 
bliver bedre og bedre. Det vil afspejle sig i en stigende implementeringsgrad, hvil-
ket vil styrke sandsynligheden for, at de mål I arbejder efter nås. 
 
Opfølgningsmøderne følger en fast dagsorden og metode. Udover at lære af de 
aftaler som ikke er overholdt, følger vi op på status ift. mål, vi anerkender opnåede 
resultater og overholdte aftaler. Møderne afsluttes med at handlingsplanen for 
den kommende periode udarbejdes.  
 
Jeg ved ikke, hvor gode du og din ledergruppe er til at overholde indgåede aftaler. 
Men det forløb der oftest udspiller ved opfølgningsmøderne er følgende: 
 

• Første gang vi følger op på handlingsplanen, vil implementeringsgraden 
give et udtryk for, ”jeres niveau” mht. at overholde aftaler. Måske er den 
lidt bedre end den plejer, grundet opmærksomheden ved opstart af pro-
cessen. 

• Ved 2. opfølgningsmøde plejer implementeringsgraden at falde. Her bru-
ger jeg en del tid på at ”grave” de årsager frem til, at aftaler ikke er over-
holdt. Når vi kender forhindringerne, så aftaler vi, hvad vi skal gøre ved 
dem. Disse aftaler indarbejdes i handlingsplanen for den kommende pe-
riode. 

• Ved 3. opfølgningsmøde ses normalt en stigning i implementeringsgra-
den. Ved denne opfølgning er det vigtigt at holde fast. Jeg bliver ved med 
at afdække de grundlæggende årsager til, at aftaler ikke er overholdt, så 
vi kan få gjort noget ved dem. 

• Ved 4. opfølgningsmøde plejer implementeringsgraden at udvise en sti-
gende tendens ift. de 3 tidligere opfølgninger. Ved denne opfølgning ken-
der I nu min opfølgningsmetode, og I vil kunne overtage en mere aktiv 
rolle, mht. at afdække forhindringer og opdatere handlingsplanen for den 
kommende periode. 

 

En systematisk og kon-
sekvent opfølgning af-
dækker, de ubevidste 
forhindringer, og sikrer 
læring og fremdrift 

Implementeringsgra-
den plejer at falde, in-
den den begynder den 
positive udvikling 
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Min sparring er dit sikkerhedsnet 
Det er i sidste ende din ledelse der afgør, om din plan bliver implementeret.  
 
Du får løbende min sparring og rådgivning til, hvad du kan gøre for at sikre at 
implementeringen sker. Denne del af vores samarbejde, og de løbende aftaler vi 
indgår, er ”sikkerhedsnettet” for succes. 
 
Skulle din vilje svigte, og hvis du ikke får gjort, hvad vi har aftalt for at sikre en 
stigende implementeringsgrad, indkalder jeg til et møde. På dette møde skal du 
være indstillet på at høre mig sige: 
 

• ”Hvis du ikke gør…..kan jeg ikke garantere dig en stigende implemente-
ringsgrad”. 

• ”Har du stadig viljen til at implementere din plan?” 
• ”Hvad forhindrer dig i at overholde vores aftaler?” 

 
Det kan nogen gange føles ubehageligt, men fornuften bag mine forslag, plejer 
mine kunder at være enige med mig i. 
 
5) Evaluering af samarbejdet 
Når det sidste opfølgningsmøde i det aftalte forløb er gennemført, afholder vi et 
evalueringsmøde. 
 
På mødet vurderer vi udviklingen i implementeringsgraden, og det udbytte du har 
opnået af forløbet. 
 
På mødet stiller jeg spørgsmål som: 
 

• "Er du tilfreds med udbyttet?” 
• ”Har du og dit team opnået de kompetencer, der sikrer, at jeres plan bliver 

implementeret i fremtiden?” 
 
Hvis dit svar er: ”Ikke endnu”, har du mulighed for at lave en aftale med mig for et 
opfølgningsmøde ad gangen, til I selv har lært at implementere planer. 
 
Hvis dit svar er: ”Ja”, så siger jeg tak for samarbejdet og god vind fremover. 
 
Jeg håber, at jeg med ovenstående detaljerede beskrivelse har givet dig sikkerhed 
og tryghed for, hvordan jeg hjælper dig med at implementere din strategi og har 
overbevist dig om, at det er muligt at lære at implementere planer. 
 
Er du træt af, at leve med konsekvenserne af at have din strategiplan ”liggende i 
reolen”, eller er du nysgerrig efter, hvordan et SIF kan tilrettelægges i din virksom-
hed? Så giv mig et ring, så kommer jeg forbi til en kop kaffe. 
 
Tak for din opmærksomhed. 
 
Get busy living.  

Når I har lært at imple-
mentere jeres planer, er 
mit arbejde færdigt 

I sidste ende er det, din 
ledelse der afgør, om 
din plan bliver imple-
menteret eller ”lander i 
reolen” 

Call to action: Ring 22 70 
50 55 hvis du er i tvivl 
om, hvordan du får din 
plan ”ud af reolen” 


