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Velkommen

Make better 
decisions



Hvad kan du tage 
med fra i dag?

➔ Konkrete råd til, hvordan du 
sikrer fremdrift på strategien

➔ En tjekliste til hvilke faldgruber, 
du for alt i verden skal undgå

➔ Inspiration til, hvordan du skaber 
en konkret handlingsplan



➔ Founder af Whyser - dit digitale 
strategiværktøj

➔ 15 års erfaring fra IT-branchen. 

➔ Tidligere CIO og digitaliseringschef.

➔ CBS (HD) Strategisk Ledelse & Procesledelse

Kristina 
Landsperg

Om værten
Make better 
decisions



Kim Blandfort 
Christensen

Strategisk rådgiver og co-founder 
af Boost22

Mød vores 
gæst 



“Du kan ikke 
lære erfaring. 
Du må 
gennemleve 
den”

Albert Camus



Mere end 25 års erfaring med at skabe kommerciel 
udvikling og vækst i store og små virksomheder 
både som leder, rådgiver og iværksætter med 
fokus på at:

• udvikle strategiske og forretningsorienterede 
salgs- og marketingfunktioner, som tænker og 
handler proaktivt på tværs af organisation og 
kundeproces

• forandre et traditionelt produktfokus til et 
værdibaseret kundefokus, der går på tværs af 
alle kundens kontaktpunkter

• styrke digital transformation på tværs af 
kunderejser og kundeprocesser ved at bruge 
data og teknologi til at skabe gode 
kundeoplevelser og forretningsmæssig værdi

Om Kim



”En global undersøgelse blandt 700 
ledere viste, at det i praksis kun er 8 
procent af de deltagende ledere, der 
var rigtig gode til både at udvikle 
strategier og eksekvere dem. Og kun 13 
procent vurderede, at de var rigtig gode 
til at eksekvere strategier.”

PWC, 2013



“Culture 
eats 
strategy for 
lunch”

Peter Drucker



“Strategi øger 
sandsynligheden 
for at få succes 
på den lang 
bane”



6 gode råd
Strategiudvikling & eksekvering



01
Byg på 
indsigt



KUNDESEGMENTVALUE PROPOSITIONS

Produkter 
& services

Udbytte

Problem

Opgave der 
skal løses?

Problemknuser

Værdiskabelse

… med udgangspunkt i kundens behovHvordan skaber vi værdi for kunden…

Kilde: 
Strategyzer.com



02
Skab 
sammenhængskraft



Strategisk mål

Initiativer

Actions

Strategi

Fra strategi til handling



03
Prioriter og 
vælg fra



Kvalificer dine tilvalg

Strategisk mål Initiativer Actions

• Hvad er målet?
• Hvordan understøtter det 

strategien (why)?
• Hvem har ansvaret?
• Hvad er tidsplanen?
 

• Hvilket strategisk mål 
understøtter initiativet?

• Hvad skal vi opnå med initiativet?
• Hvorfor er det vigtigt?
• Hvem har ansvaret?
• Hvad er tidsplanen?

• Hvilke actions er påkrævet i 
forhold til initiativet?

• Hvem har ansvaret for en action?
• Hvad er tidsplanen?

• Hvad har vi af ressourcer til 
rådighed?

• Hvad har vi af budget?

Ressourcer & budget Ressourcer & budget Ressourcer & budget

• Hvad har vi af ressourcer til 
rådighed?

• Hvad har vi af budget?
• Hvad er den forventede ROI?

• Hvad har vi af ressourcer til 
rådighed?

• Hvad har vi af budget?
• Hvad er den forventede ROI?



04
Forankring, 
involvering 
og 
uddelegering



Definer de strategiske roller

Strategisk mål Ansvar & leverancer Kompetencer & 
erfaringer

Hvilke personlige kompetencer 
er afgørende for rollen?

Hvad har man ansvar for i 
rollen?

Hvilke leverancer knytter sig til 
ansvaret?

Hvilket mandat følger med 
ansvaret?

Hvilke faglige kompetencer er 
afgørende for rollen?

Hvilke praktiske erfaringer er 
vigtige for rollen?

Vi skal se at vi i rollen bidrager til 
fællesskabet

En fordel hvis målene kan 
kvantificeres og er målbare

Målene skal knytte sig til rollen



05
Tænk i 
processer



Understøt strategi og eksekvering med 
processer

Kunderejse

Organisation



06
Eksekveringsplan til 
løbende 
monitorering og 
evaluering



Det gode forarbejde styrker 
eksekveringen

Strategisk mål Initiativer Actions

• Hvad er målet?
• Hvorfor  er det vigtigt?
• Hvem har ansvaret?
• Hvad er tidsplanen?
 

• Hvilket strategisk mål 
understøtter initiativet?

• Hvad skal vi opnå med initiativet?
• Hvorfor er det vigtigt?
• Hvem har ansvaret?
• Hvad er tidsplanen?

• Hvilke actions er påkrævet i 
forhold til initiativet?

• Hvem har ansvaret for en action?
• Hvad er tidsplanen?

• Hvad har vi af ressourcer til 
rådighed?

• Hvad har vi af budget?

Ressourcer & budget Ressourcer & budget Ressourcer & budget

• Hvad har vi af ressourcer til 
rådighed?

• Hvad har vi af budget?
• Hvad er den forventede ROI?

• Hvad har vi af ressourcer til 
rådighed?

• Hvad har vi af budget?
• Hvad er den forventede ROI?





“Virksomheder taber 
deres potentiale, ikke på 

grund af dårlige 
strategier, men på grund 

af manglende 
gennemførelse af gode.” *

66%
Er udfordret på at bygge bro 
mellem strategiformulering 
og dens praktiske, daglige 

implementering*

*Why good strategies fail: lessons for the C-suite

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/why-good-strategies-fail-report.pdf/


Skab struktur i 
praksis 

Se hvordan tech kan hjælpe dig.



01
Connect mål og 
initiativer

Vision

Strategisk 
Mål 2

Strategisk 
Mål 1

Initiative 
1.1

Initiative 
1.2

Initiative 
2.1

Initiative 
2.2



Forstå hvad og hvordan



02
Connect 
målsætningerne

Strategisk 
Mål 1

Initiativ 
1.2

Initiativ 
1.1

Målsætning Målsætning Målsætning 



Få indsigt i hvordan det går



03
Fordel ansvaret

Strategisk 
Mål 1

Initiativ 1.2Initiativ 1.1 Initiativ 1.2



Nedbryd fordelingen og arbejdsbyrden



04
Følg op på 
initiativerne

Strategisk 
Mål 1

Initiativ 
1.2

Initiativ 
1.1

Målsætning Målsætning Målsætning 



Det der bliver fulgt op på, bliver gjort



05
Giv plads til 
justeringer og 
omstil hurtigere

0201

Initiativ 2.1

Initiativ 1.2

Initiativ 1.1

Strategisk Mål 2

Initiativ 2.2

Strategisk Mål 1



Strategi er en række hypoteser



De 5 
primære 
faldgrupper

✗ Ingen opfølgning.

✗ Siger aldrig "nej"! 

✗ Manglende ejerskab

✗ Gøre alt på samme tid

✗ Fokus på aktivitet og ikke effekt



Sådan kommer du i gang
Design din strategiproces



Hvor strategisk 
arbejder I med 
kunder, salg & 
marketing?

STRATEGI-TJEK:

Test nu

https://www.blandfort.com/strategi-tjek/
https://www.blandfort.com/strategi-tjek/


➔ Et hjem til din strategi

➔ Hurtig og nem onboarding

➔ Gør det let at fokusere på det vigtigste 
og få fremdrift

➔ Spar tid på dokumentation og få det 
fulde overblik på få minutter

➔ Del og involver på tværs af team, 
organisation og bestyrelse

➔ Strømlinet strategier, for dig der 
arbejder med flere organisationer

Klik her

Få 30-dages gratis 
login til Whyser

https://news.whyser.io/learn-how-to-activate-your-free-trial
https://news.whyser.io/learn-how-to-activate-your-free-trial


Kim Blandfort 
Christensen
+45 3141 1013
kim@blandfort.com
blandfort.com

Kristina 
Landsperg
+45 2327 7494
kristina@whyser.io
whyser.io

Kontakt

mailto:kim@blandfort.com
https://www.blandfort.com/
mailto:kristina@whyser.io
https://www.whyser.io/
https://www.linkedin.com/in/kristinalandsperg/
https://www.linkedin.com/in/kimblandfortchristensen/


Tak for i dag

+


