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Strategisk ledelse – ”Ledelse der giver mening fra 

mission til handlinger”

SPJrådgivning rådgiver bestyrelser og administrative ledel-

ser i boligorganisationer om hvordan man kan arbejde med 

strategisk ledelse. 

”God almen ledelse” og ”God selskabsledelse” er vigtig for at 

kunne lede en almen boligorganisation i dagens Danmark. Det 

kræver stor dynamik at løse opgaverne, ikke mindst fordi ledelsesopgaverne kompliceres 

af bl.a. aktørernes modsatrettede interesser og hastige samfundsforandringer. Mål og stra-

tegier er næsten forældede inden de er nået. 

Det udfordrer ledelsens intuition, fantasi og omstillingsparathed på alle niveauer og ”sætter 

gældende normer og værdier på prøve.” Bestyrelsen og den administrative ledelse skal til 

stadighed, med udgangspunkt i organisationens værdier og mål, arbejde med strategier og 

handlinger. Man skal arbejde værdibaseret og strategisk på et solidt og forankret funda-

ment. 

Når man vælger at arbejde med værdibaseret/strategisk ledelse er det vigtigt, at:  

• sikre overensstemmelse mellem mission, vision, værdier og strategier - også ufor-

melle værdier og kulturer i virksomheden  

• omsætte visionen til realistisk gennemførlige og prioriterede strategier  

• medarbejderne inddrages i processen  

• sikre rum for nødvendige ændringer og udviklingstiltag, samtidig med at den daglige 

drift kan fungere  

• opretholde et systematisk arbejde med målsætninger, strategier og afledte projekter 

og tiltag.  

Det lykkes, når ledelsen:  

• har fokus på dialog, åbenhed, fortrolighed og samarbejde  

• reelt inddrager medarbejderne i beslutningsprocesser og den overordnede tilrette-

læggelse af arbejdsopgaverne med delegation af ansvar og kompetence  

• udviser beslutningsdygtighed og ”går foran”.  

Hvordan processen gennemføres afhænger af virksomhedens kultur, historie etc.. Det er 

vigtigt, at den er systematisk og trinopdelt, at man får klargjort missionen, får afdækket og 

fastlagt virksomhedens ”indre” værdier, sikret forankring heraf i ledelsen og hos medarbej-

derne og fastlægger strategien med en nøje prioritering af de rigtige projekter.  
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Strategiprocessen 

Strategiprocessen kan overordnet tilrettelægges efter denne model: 

 

1. Afdæk hvad virksomheden er ”sat i verden for”? 

 

 

 

 

 

2. Afklar hvor I gerne vil se virksomheden 

”placeret i verdensbilledet” – hvad er lede-

stjernen?  

        

 

 

 

3. Hvad betyder noget for jer? Hvad er 

de helt afgørende værdier der ligger 

til grund for alt I gør? 

 

 

 

 

 

 

4. Hvad er de overordnede rammer og tiltag 

der skal til for at I kan gå efter visionen? 

 

 

 

 

 

5. Hvilke konkrete projekter og andre tiltag der skal til for at udmønte 

strategien? 

 

 

Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen på tlf. 21 44 31 29 eller spj@spjraadgivning.dk hvis I er 

interesseret i et uforpligtende møde om hvorledes det kan gennemføres hos jer. 
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