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Efter en så eksplosiv 
vækst har vi nu brug for at 
arbejde smartere og mere 
struktureret med vores 
strategier, og vi søgte 
efter at få andre øjne på 
forretningen.

Mikkel Rodkjær
CEO &Co-Founder, Profox

6 fejltagelser 
at undgå i strategiarbejdet

 

https://nextstepchallenge.dk/


Checkliste:
Her er de gængse 

fejltagelser I bør undgå 
i strategiarbejdet:

 

Med mere end 100 
virksomheder igennem 
programmet, så ser vi klare 
tendenser for, hvad der typisk 
bremser smv’er på vejen mod 
vækst og succes. 

Først og fremmest skal der 
arbejdes med strategi. At 
løfte blikket fra driften og de 
kortsigtede mål og skabe mere 
overordnede retningslinjer for, 
hvordan vækstambitionerne skal 
realiseres. 

I sidste ende skaber synlige 
strategier ikke blot mere 
motiverede medarbejdere og 
en bedre indtjening, men også 
brug af færre ressourcer. Det er 
’work-smarter’. 

De fleste strategiplaner bliver 
skabt ud fra et ønske om at 
opnå en forandring. Et øget salg, 
en bedre indtjening, et bedre 
arbejdsmiljø, etc. 

www.nextstepchallenge.dk

Vi lægger planer for at opnå 
forbedringer. Og hvis vi bare 
bliver ved med at gøre det 
samme, ja så opnår vi i hvert fald 
helt sikkert ikke en forandring/
forbedring. 

Begrebet ’strategi’ er måske 
forbundet med noget statisk, 
der er lavet for mange år 
siden. Men som moderne 
virksomhed bør man ikke 
underkende vigtigheden i at få 
støvet strategien af og holde 
den opdateret i forhold til de 
skiftende markedsvilkår og lign. 

Ressourcerne, der bruges på 
at holde strategien i form, er 
hurtigt ’tjent ind’ igen, når både 
medarbejdere og kunder kan se 
sig selv i ambitionerne. 

Men hvad er så de mest 
gængse barrierer for vækst? 

https://nextstepchallenge.dk/


En investering 
der betaler sig

Tid er den vigtigste faktor – og 
den skal bruges rigtigt. Vi kan 
ikke få mere tid i døgnet, men vi 
kan strukturere tiden og få mere 
ud af den. 

Som højvækstvirksomhed går 
det stærkt og den daglige 
drift kan pludselig tage al 
tiden, så deadlines udskydes 
og de overordnede linjer i 
virksomheden bliver som de var 
fra begyndelsen. 

Men når der aldrig bliver tid til 
at få et helikopterperspektiv 
på forretningen, så bliver det 
også svært at identificere hvor 
processerne kan optimeres for at 
undgå tidsrøvere og flaskehalse. 
Det kan dermed også være 
svært at opdage, når kunderne 
efterspørger noget andet end det 
de plejer. 

Så imens I løber stærkt for at 
gøre mere af det i plejer – så 
er jeres konkurrenter på vej 
ind på nye markeder eller de 
anvender nye digitale værktøjer, 
som kunderne i højere grad 
efterspørger. 

Strategien er ikke et statisk 
dokument men en iterativ 
rejse, der løbende forfiner 
strategien ud fra markedsvilkår 
og kundeindsigter. Og som 
eksekveres! 

Det er også altid vigtigt at 
holde et vågent øje med 
konkurrenterne - store som 
små. Hvem er de, hvor kommer 
de fra og hvordan tilpasser de 
sig kundernes efterspørgsel af 
såvel produkter, etik og digital 
tilgængelighed. 

 

I japanske Canon har 
de en vision for de næste 200 år! 

Mens nogle digitale start-ups kun 
kan se få måneder fremad. 

-En effektiv strategiplan 
bør se 3-5 år frem i tiden 

og løbende forfines 
ift. markedsvilkår, 

konkurrentforhold og 
kundetilpasning.

www.nextstepchallenge.dk
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Nye øjne 
på forretningen

Vidste du at...

99 % af alle danske virksomheder er 
små og mellemstore – også kaldet SMV.

1/5 af væksten i 
danske virksomheder bliver skabt 

ude i de mange SMV’er.

Derfor er der et stort potentiale for 
yderligere vækst og 

jobskabelse i SMV’erne. 

Et andet element er netværk. 
Selvom du måske har adskillige 
års erfaring indenfor dit felt og 
kender både produkt, marked 
og kunder som ingen anden 
– så er det alligevel utroligt 
givende at få nye øjne på 
forretningen. 

Mange mindre og mellemstore 
virksomheder sparrer fagligt 
med bestyrelsen eller andre, 
der i forvejen kender både 
lederen og virksomheden. 
Bestyrelsen består måske 
endda af virksomhedens 
revisor, advokat samt familie til 
ejerlederen. 

Det vil ofte give en meget 
ensidet og bekræftende 
sparring, og det vil også være 
svært at sparre om egne 
manglende kompetencer, når 
bestyrelsen er involveret.
 

Inddrag fagpersoner, 
der tænker anderledes 
og som har nye øjne på 
jeres virksomhed. 
Nogle, der kan 
udfordre jer, uden 
hensyn til venskaber 
eller økonomiske 
interesser.

Derimod vil det være en 
fordel at søge sparring hos 
brancheeksperter og ledere, 
der er uvildige og ikke kender 
jeres forretning i forvejen. 
Personer, der tidligere har 
stået i samme situation som 
jer og som nu kan dele ud 
af erfaringerne, så I undgår 
at begå de samme fejl og 
læringer. 

Som uvildige vil sparringen 
være meget mere givtig og 
dialogen kan være mere åben 
og lærerig. 
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Først og fremmest er 
strategiplanen et vigtigt 
redskab til at afklare  
ambitionsniveauet. Hvad 
skal I opnå og hvorfor er det 
vigtigt?

Ét er selv at være afklaret om 
sin ambition – noget andet er 
at være afklarede og afstemte 
som et team. Alene den 
øvelse skaber værdi for hele 
virksomheden. 

Men vækst og udvikling 
sker ikke i ledelsen alene. 
En stærk og forståelig 
vision skaber motivation 
og handlekraft - både på 
direktionsgangen og i 
lagerhallen. 

Få alle med 
på vognen

Strategien bør ikke være 
fortrolig – tværtimod skal den 
gerne gennemsyres i hele 
organisationen. 

Inddrag organisationen så 
alle kender retningen, gør det 
klart hvad strategien er og 
følg op. 

Få forklaret ’hvorfor’ I gør 
som i gør i ledelsen. I skal 
ikke kun forklare ’hvad’ og 
’hvordan’.

Den moderne virksomhed 
har en dynamisk strategi 
– hvordan er jeres?
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Det bedste var, at vi fik udfordret 
vores strategier fra en kreds af 
erfarne erhvervsfolk, og vi ser 
allerede resultaterne af den nye 
og mere fokuserede strategi. 

Vi har flyttet os meget igennem 
hele processen, og vi har opbygget 
et nyt netværk, som vi også vil 
samarbejde med fremover.

Jens Hørup 
CEO, Amplex
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Hvad kendetegner
den succesfulde 

strategiplan

En motiverende vision:  
Hvad skal vi opnå og hvorfor?

En klar aktivitetsplan: 
Der bryder visionen ned i konkrete, 
opnåelige aktiviteter og delmål, 
som er relevante for den enkelte 
medarbejder 
(hvordan, hvornår og hvem)

De nødvendige kompetencer skal 
være til rådighed: 
Eller en plan for, hvordan 
virksomheden tilegner sig dem

En Incitamentsstruktur: 
Der motiverer og belønner den 
ønskede adfærd

De nødvendige ressourcer: 
Tid og penge, til at implementere 
planen. Den skal eksekveres.
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Kontakt  
Next Step Challenge

Lisbeth Valther 
CEO
T: +45 20 30 84 52
E: liva@nextstepchallenge.com
A: Bavnehøjvej 12, Esbjerg.

Søren Røn
COO
T: +45 51 24 21 20
E: sr@nextstepchallenge.com
A: Bavnehøjvej 12, Esbjerg.

Noor Meng
CFO
T: +45 40 20 92 80
E: nm@nextstepchallenge.com
A: Bavnehøjvej 12, Esbjerg.

Vi tror på, at samarbejde og vidensdeling 
mellem iværksættere & SMV’er samt store 
etablerede virksomheder, kan skabe bedre 
løsninger - samt facilitere vækst for samtlige 
parter i øko-systemet. Samarbejde er 
nødvendig, for at løse verdens udfordringer!

Siden 2013 har vi tiltrukket et stort antal af 
nationale og internationale virksomheder 
med et stort potentiale til vækst. 
Vi udvikler kompetencer og vi skaber 
innovation i økosystemet omkring små 
og store etablerede virksomheder, 
forskningsmiljøer og klyngeorganisationer. 

Vores udgangspunkt er FN Verdensmål nr. 
17 omkring Partnerskaber for bæredygtig 
vækst - og derfor stræber vi altid efter 
bæredygtige løsninger og koncepter, der 
kan skabe innovation og udvikling - og en 
bedre fremtid. 

”The next step of doing business”

Tag det 
 næste skridt 

Vi kom egentlig med en god tro på os selv, 
men alligevel fandt forretningsudviklerne 
steder, hvor vi kunne blive bedre. 

Det er en hård proces, men når man 
efterfølgende står med sin nye strategi og er 
helt trænet – så kan man alt. 

Vi fik troen på at vi kan blive markedsleder – 
det havde vi ikke turdet tro på tidligere.” 

Torben Farup, CEO, REAL SAFETY

https://nextstepchallenge.com/contact/
mailto:%20deku%40se.dk?subject=Mail%20fra%20energibrochuren
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