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TJEKLISTE
5 primære årsager til at vækststrategier fejler - og hvad du helt konkret gør for at løse problemet.

Har du en klar strategi, men savner handling bag, så bør du allerførst se på kulturen i din virksomhed. 
En af de primære årsager til, at strategien fejler, er manglende sammenhæng med den kultur og de værdier, der findes i virksomheden. Hvis strategien fx fokuserer på, 
at alle medarbejdere skal tage ansvar og være proaktive, men der i virksomheden hersker en udpræget nulfejls-kultur, så vil kulturen være stærkere end strategien, og 
ingen vil tage ansvar eller initiativ. Hvis kulturen ikke understøtter strategien, må du ændre strategien - eller skabe en ny kultur. Sidstnævnte er væsentligt sværere end 
førstnævnte.

Løsning: Find kollegaer der tør være 100% ærlige, og som kan udfordre dig. Det er vigtigt, at det er kollegaer, som kender kulturen i virksomheden – også blandt 
medarbejderne på ”gulvet”. Bed dem udfordre dig på, hvorfor strategien ikke bliver eksekveret (alt fra stort til småt). Husk, at i en verden i voldsom forandring kan det 
være nødvendigt at ændre kulturen for at skabe fremtidig vækst og succes. Og det kan betyde et farvel til medarbejdere, der ikke kan slippe den gamle kultur.

Mange virksomheder mangler en klar vækststrategi, som medarbejderne kan eksekvere på – også selvom de tror, de har det.
Med strategi menes nemlig ikke en overordnet målsætning om fx ”50% vækst de næste to år”. Vækst kommer ikke af sig selv, det kræver som regel, at man gør noget 
andet eller mere, end det man plejer. En strategi består derfor af helt klare mål og klart definerede indsatsområder, der skal sikre, at væksten på de fx 50% skabes. 

Løsning: Hvis du ikke har en klart defineret strategi med mål og målepunkter, så sørg for at få lavet en asap. Det behøver ikke kræve hverken store analyser eller flere 
års konsulenter at lave en strategi. Du kender sikkert allerede din forretning godt, og der findes masser af hjælp at hente på nettet, fx i vores blog – få inspiration her.

Når strategien er klar, og du har syretestet, at kulturen ikke modarbejder strategien, bør du kigge på kommunikationen til medarbejderne.
Ofte skyldes manglende eksekvering, at medarbejderne ganske enkelt ikke ved, hvad det konkret er, de skal gøre anderledes. Det er ledelsens opgave at sikre, at 
strategien er kommunikeret så tydeligt og konkret, at medarbejderne ikke kan være i tvivl om, hvad de skal gøre for at følge den. 

Løsning: Prøv at sætte dig i medarbejdernes sted. Vil du som service-, økonomi- eller salgsmedarbejder vide præcis, hvad du skal gøre anderledes, efter at strategien 
er blevet kommunikeret? Hvis du (eller den nærmeste leder) ikke selv ved, hvad det er, medarbejderne skal gøre anderledes, så ved medarbejderne det heller ikke. 
Sørg for at konkretisere, hvad det er, de enkelte medarbejdere skal gøre anderledes ift. vækststrategien. Skriv det ned, følg op og mål på det! 

Er strategien tydelig, kulturen matcher og alle medarbejdere ved, hvad de skal gøre anderledes, men der sker alligevel ikke rigtig noget? 
Måske mangler medarbejderne kompetencer eller værktøjer til at eksekvere på strategien. Det kan være alt fra ekstra tid til at lære nye processer, svært ved at tale med 
kunder eller dårlige IT-systemer. Mange medarbejderne gør ikke selv opmærksom på, at de mangler kompetencer eller værktøjer. I stedet forventer de, at hvis ledelsen 
mener den nye strategi alvorligt og vil have medarbejderne til at gøre noget anderledes end tidligere, så er det også op til ledelsen at sikre, at medarbejderne bliver klædt 
ordentligt på til at løse opgaven anderledes.

Løsning: Alle vil gerne have mere tid og flere penge til at løse deres opgaver. Ikke desto mindre, så tager det tid at gøre ting anderledes – i hvert fald i begyndelsen. Det 
gælder også effektivisering af processer eller automatisering af opgaver mv., som gerne på sigt skal give mere tid til kundepleje, udvikling etc., men på kort bane kan 
være tidskrævende at implementere. Vær både ambitiøs og realistisk. Også om hvorvidt de medarbejderne, du har i dag, rent faktisk er de rette til at løse opgaven. 

Den primære årsag til at 70% af alle strategier fejler skyldes, at det er svært at få mennesker til at ændre adfærd. 
Selv om medarbejderne har både den nødvendige viden og kompetencer til at eksekvere på strategien, er det oftest ikke nok. Lidt forsimplet kan man sige, at der er to 
ting, der får medarbejdere til at ændre adfærd: 1. De har selv fået ideen eller 2. de opnår en væsentlig positiv effektiv ved at gøre ting anderledes. Ledelsen har som 
regel selv fået ideen til en ny strategi, mens medarbejderne skal motiveres til at ændre adfærd. Vedvarende adfærdsændring kan ikke dikteres. Du kan godt kræve, at 
medarbejderne gør noget anderledes, men det kræver uendelig meget tid og ressourcer at fastholde denne adfærd, hvis motivationen mangler. 

Løsning: Hjælp i stedet medarbejderne med at skabe et nyt mindset omkring den nye strategi. Tag en dialog med dem, i plenum eller endnu bedre individuelt, for at 
identificere deres motivationskilde for arbejdet. Tag derefter en dialog om, hvor og hvordan strategien passer godt til den enkelte medarbejder, og hvor vækststrategien 
faktisk giver mere værdi for dem og deres hverdag. 
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