
Topledere	  glemmer	  at	  overlevere	  	  
deres	  geniale	  ideer	  til	  medarbejderne	  
	  
Kun	  et	  fåtal	  af	  medarbejderne	  forstår	  virksomhedens	  strategi	  og	  mål.	  
Manglende	  dialog	  er	  årsagen,	  mener	  forfatterne	  til	  ny	  bog	  om	  strategisk	  
handlekraft.	  
	  
Af	  Ulla	  Bechsgaard	  /Ledersucces.dk/	  ulla.bec@gmail.com	  
	  
”Strategisk	  handlekraft	  i	  3D”	  
Lotte	  Bøjer	  og	  Tune	  Hein	  
Jurist-‐	  og	  Økonomforbundets	  Forlag	  
194	  sider	  
325	  kr.	  
******	  (fire)	  
	  
Den	  typiske	  topleder	  arbejder	  i	  måneder	  med	  at	  udvikle	  virksomhedens	  strategi.	  Derefter	  
bruger	  han	  eller	  hun	  kun	  én	  procent	  af	  denne	  tid	  på	  at	  overlevere	  billedet,	  så	  andre	  kan	  forstå	  
genialiteten	  og	  tage	  over.	  	  
	  
Det	  er	  tåbeligt	  og	  spild	  af	  ressourcer,	  mener	  forretningsudviklingschef	  hos	  Hofor	  A/S	  Lotte	  
Bøjer	  og	  ledelsesrådgiver	  Tune	  Hein,	  som	  sammen	  har	  skrevet	  bogen	  ”Strategisk	  Handlekraft	  
i	  3D”.	  	  
	  
En	  topchef	  er	  nødt	  til	  at	  besidde	  handlekraft	  for	  at	  sikre,	  at	  virksomhedens	  strategi	  bliver	  
eksekveret.	  Derfor	  har	  Bøjer	  og	  Hein	  udviklet	  videre	  på	  Tune	  Heins	  handlekraft-‐model	  og	  
lancerer	  nu	  en	  ny	  version	  af	  den	  3D.	  Handlekraft	  består	  af	  initiativrigdom,	  vedholdenhed	  og	  
disciplin	  samt	  strategiske	  evner	  og	  	  evnen	  til	  at	  sætte	  retning.	  
	  
3D-‐modellen	  er	  en	  helhedstænkning	  til	  strategieksekvering.	  De	  tre	  D’er	  består	  af:	  

• Define	  –	  udvikling	  af	  retning	  	  
• Develop	  –	  udvikling	  af	  organisation	  
• Deploy	  –	  udvikling	  af	  ledelsessystem	  

	  
Define	  går	  på	  strategien.	  Det	  handler	  om,	  hvad	  man	  vil	  og	  hvorfor.	  Her	  skal	  man	  kunne	  
svare	  på,	  hvad	  virksomhedens	  eksistensberettigelse	  og	  	  vision	  er,	  og	  hvordan	  virksomheden	  
med	  den	  nye	  strategi	  kan	  bidrage	  til	  	  de	  primære	  interessenter.	  
	  
Develop	  er	  om	  organisationen.	  Her	  handler	  det	  om	  organisationsudvikling	  og	  mere	  præcist	  
om,	  hvad	  man	  skal	  kunne	  for	  at	  eksekvere	  strategien.	  Hvad	  er	  anderledes	  i	  fremtiden	  i	  forhold	  
til	  den	  tidligere	  strategi,	  og	  hvordan	  tilpasser	  man	  organisationen.	  
	  



Deploy	  drejer	  sig	  om	  et	  ledelsessystem.	  Man	  sætter	  ord	  på,	  hvordan	  ledelsessystemet	  
udrulles	  i	  hverdagen.	  Hvordan	  man	  sikrer	  beslutninger,	  systemer	  og	  strukturer,	  så	  man	  er	  i	  
stand	  til	  at	  lede	  dét,	  som	  er	  strategisk	  vigtigt.	  
	  
Denne	  bog	  er	  Tune	  Heins	  tredje	  om	  strategisk	  handlekraft.	  Bøgerne	  er	  kommet	  hvert	  fjerde	  
år.	  Den	  første	  ”Handlekraft	  –	  kunsten	  at	  eksekvere”	  udkom	  i	  2007	  og	  var	  skrevet	  sammen	  
med	  Stig	  Kjerulf,	  og	  nummer	  to	  ”Handlekraft	  i	  ledelse	  og	  organisation”	  blev	  udgivet	  i	  2011.	  
Bøgerne	  handler	  om	  det	  samme,	  hvordan	  man	  bedst	  får	  hele	  organisationen	  med	  i	  en	  
forandringsproces,	  når	  en	  ny	  strategi	  skal	  indføres.	  	  
	  
Det	  nye	  ved	  denne	  bog	  er	  begrebet	  3D,	  og	  at	  virksomhederne	  Hofor,	  Region	  Midtjylland,	  FLS	  
og	  Arriva	  er	  med	  som	  cases.	  Ellers	  er	  det	  som	  i	  de	  øvrige	  bøger	  handlekraften,	  der	  er	  det	  
centrale.	  Ifølge	  en	  amerikansk	  undersøgelse	  Steven	  Covey	  xQ	  survey	  oplever	  kun	  23	  procent	  
af	  medarbejderne,	  at	  strategi	  og	  mål	  er	  forstået	  bredt	  i	  organisationen,	  og	  det	  er	  det	  pauvre	  
resultat,	  Hein	  og	  Bojer	  vil	  have	  forbedret.	  
	  
Et	  kernepunkt	  i	  bogen	  er,	  at	  organisationen	  skal	  udvikle	  sig	  i	  forhold	  til	  strategiens,	  ellers	  
kan	  topchefens	  mange	  måneders	  arbejde	  og	  geniale	  ideer	  være	  lige	  meget.	  	  
	  
En	  forbedringskultur	  er	  nødvendig,	  og	  den	  forudsætter	  handlekraft.	  Forbedring	  af	  
processerne	  kræver	  stort	  set	  altid	  involvering	  af	  de	  medarbejdere,	  der	  er	  tæt	  på	  dét,	  der	  skal	  
forbedres.	  At	  involvere	  medarbejderne	  fordrer	  ledere,	  som	  har	  tillid	  til	  deres	  medarbejdere,	  
og	  som	  evner	  at	  engagere	  dem.	  	  
	  
Ledere	  må	  sætte	  deres	  eget	  behov	  for	  at	  komme	  videre	  til	  nye	  opgaver	  til	  side	  for	  i	  stedet	  at	  
prioritere	  medarbejdernes	  involvering.	  
	  
Det	  kan	  være	  svært	  at	  involvere	  medarbejderne.	  Lederne	  skal	  huske,	  at	  ændringer	  i	  kulturen	  
kompliceres	  af,	  at	  medarbejderne	  har	  vænnet	  sig	  til	  og	  godt	  kan	  lide	  den	  gamle	  kultur.	  Ledere	  
skal	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  medarbejdere	  kan	  føle	  tab	  og	  sorg	  over	  at	  miste	  noget,	  som	  
de	  er	  vant	  til.	  	  
	  
Måske	  trykker	  den	  nye	  forandring	  lige	  netop	  på	  det	  punkt,	  som	  giver	  mening	  for	  den	  enkelte.	  
Lederen	  skal	  forsøge	  at	  erstatte	  dét,	  der	  forsvinder	  med	  noget	  andet	  meningsskabende.	  	  
	  
Jeg	  vil	  betegne	  bogen	  som	  en	  klassisk	  strategibog,	  ret	  akademisk,	  men	  god	  og	  brugbar.	  Den	  
henvender	  sig	  til	  alle	  med	  interesse	  for	  strategisk	  handlekraft	  og	  eksekvering	  af	  strategier,	  
både	  offentlige	  organisationer	  og	  private	  virksomheder.	  Den	  kan	  også	  bidrage	  til	  perspektiver	  
på	  de	  udfordringer,	  som	  offentlige	  virksomheder	  står	  over	  for	  i	  udviklingen	  fra	  ”forvaltning”	  
til	  ”offentlig	  forretning”.	  
	  
	  
	  


