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Når den travle hverdag undergraver strategien 

Af: Anne Tang Thomsen, Konsulent i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk   
 

Hvem kender det ikke! Ledelsen barsler med en ny strategi, den bliver præsente-

ret med pomp og pragt i organisationen, alle giver håndtryk på, at den skal vi 

virkelig leve op til - og lige så stille løber det hele ud i sandet og strategien ender 

med at samle støv på hylden ved siden af tidligere strategier. 

 

Den gruppe tunge specialiser, som jeg var til møde med, havde i hvert fald gjort 

sig en del erfaringer på området, og nu kom de igen lige fra en fin præsentation 

af en ny strategi. De var alle enige i, at det var en god strategi, lige det organisationen havde 

brug for. De var alle centrale spillere i arbejdet med at implementere den nye strategi og de 

ville gerne arbejde loyalt for den, men alligevel var der en vis fornemmelse af tilbageholden-

hed i rummet. 

 

Jeg spurgte hvorfor – og svaret kom prompte og ærligt; Vi har været der før og al erfaring 

viser, at inden der er gået 14 dage har hverdagen overhalet strategien – eller sagt på en an-

den måde mere kortsigtede hensyn kommer til at overhale det langsigtede arbejde med frem-

tiden. 

 

Der døde strategien! 
 

De fortsatte med at fortælle, ’vi er f.eks. ved at planlægge den næste 

opgave eller det næste projekt, og vi spørger os selv, hvordan gør vi 

det, så vi lever op til strategien, hvad skal vi gøre anderledes?  

 

Efter nogen tids diskussion, begynder vores respektive ledere at blive 

lidt utålmodige og sige noget i retning af: Vi har rigtigt travlt lige nu 

og det her kommer vist til at tage længere tid end vi har lige nu – så 

vi gør det, at vi tager strategien næste gang, når der ikke er så me-

get pres på. Opgaven/kundetilfredshed er jo trods alt det vigtigste.’  

Lige der døde strategien så! 

 

Lederens evige dilemma 
 

Det var på ingen måde, fordi konsulenterne bebrejdede lederne, de var fuldstændig med på, at 

lederne meget ofte bliver målt på hverdagens indsats og derfor vælger at prioritere den højest. 

De oplevede igen og igen, at lederne var bekymrede for, at hvis de investerede i det 

nye/fremtiden, ville det (midlertidigt) sænke produktiviteten og kvaliteten (med de risici, som 

det kunne indebære for karrieren).  

 

Problemet var således, at det var overladt til lederne selv at finde tid og rum til at arbejde med 

fremtiden, hvilket betød, at den enkelte leder ofte selv måtte balancere mellem følgende 

valgmuligheder:  

 

• Forsinke hverdagens opgaver og projekter 

• Sænke kvaliteten på hverdagens opgaver og projekter 

• Udskyde udviklingsprocesserne 

• (presse medarbejderne arbejdsmæssigt) 
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Her oplevede konsulenterne altså, at hverdagens opgaver blev opprioriteret, mens arbejdet 

med fremtiden blev udskudt, til der var – ja - tid! 

 

Skab tid til fremtiden 
 

Tid er en mangelvare på langt de fleste arbejdspladser, men arbejdet med fremtiden, i dette 

tilfælde i form af en ny strategi, kræver tid - og her hjælper det ikke, at man lige så stille hå-

ber, at udviklingsarbejdet kan passes ind i det daglige arbejde.  

 

Det er derfor vigtigt, at nye strategier bliver fremlagt med angivelser af, hvor tiden til imple-

menteringsarbejdet skal komme fra - og at den øverste ledelse yderligere tager ansvar for og 

efterfølgende belønner for, at tiden rent faktisk også bruges som angivet. 

 

Fremtiden skal jo nok komme helt af sig selv, men det er ærgerligt at gå glip af muligheden for 

at påvirke, hvordan fremtiden skal forme sig – bare fordi man har for travlt! 

 

Om Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag. med 

hovedfag i historie og har suppleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser. 

Anne har arbejdet med læringsprocesser i hele sit erhvervsliv, som underviser i gymnasiesko-

len og på universitetet - og som underviser og proceskonsulent i diverse organisationer. Anne 

har skrevet flere artikler om læring i erhvervslivet. Se mere på www.teglkamp.dk 
 

 

 

Pitstop for ledergruppen 
 

Selvom det går stærkt og tiden er knap, har ledergruppen også brug for 

at ”køre i pitstop” og få en hurtig optankning. 

 

Teglkamp & Co. tilbyder jer en hurtig optankning i form af 1-2 timers 

inspirationsoplæg på et vigtigt tema for jer. 

 

Temaerne fastlægges ud fra jeres ønsker og behov. 

 

Lær mere her: https://teglkamp.dk/Pitstop_for_ledergruppen.pdf  
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