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Metoden “Policy Deployment” hjælper dig og din virksomhed til at 
implementere strategien, så den leves og  lykkes. 

”Policy Deployment” er et ledelsesværktøj, som nedbryder en strategiplan til konkrete 
indsatsområder og mål, som medarbejdere og ledelse udarbejder i fællesskab. 

7 ud af 10 strategi-implementeringer fejler, og det skyldes ofte manglende forankring hos 

medarbejderne. Med de rette værktøjer kan den enkelte virksomhed arbejde fokuseret og 

effektivt med både intentioner, værdier og sociale processer, så det lykkes at nå fra strategi til 

handling og succes. En vellykket strategi-implementering vil øjeblikkeligt smitte af på bundlinjen. 

Metoden Policy Deployment er en metode som omsætter/nedbryder de langsigtede strategiske 

mål til håndgribelige mål og indsatsområder, som skal opnås for at virksomheden kommer i mål 

med de langsigtede mål. 

 

Kort fortalt, består processen af fire hovedaktiviteter: 

1. Udarbejdelse af Strategi, herunder prioritering af indsatsområder samt hvad de skal opnå. 
2. Involvere organisationen i hvorledes den kan bidrage til målene. 
3. Fastlægge aktiviteter og mål for alle i virksomheden (fra ledelses til individuelt niveau) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Løbende opfølgning på de opstillede aktiviteter og mål.  
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Ved at alle mål er nedbrudt til aktiviteter, som 

man løbende følger op på, opnår man at man 

kan nå at rette ind, såfremt man afviger fra det 

planlagte. 

 

Når dette kombineres med et øget 

engagement og indsigt fra medarbejderne, 

øges sandsynligheden for at virksomheden 

ikke bliver blandt de 7 ud af 10 som ikke når i 

mål med strategien.  

 

Et af de mest anvendte værktøjer i Policy Deployment, er en X-matrix. Den bruges til at synliggøre 

sammenhængende mellem aktiviteter, mål og ressourcer. Matricen udarbejdes på de enkelte 

niveauer, så man til hver en tid, kan se hvad og hvordan, man bidrager til organisationens 

overordnede strategi. 

Policy Deployment bliver mere og mere udbredt, fordi det skaber gennemsigtighed og øget 

ejerskab. Alle steder ud fra ønsket om, at koble strategiudvikling, kundefokus og løbende 

forbedringer. Zephyr har stor erfaring i at arbejde med metoden for små, mellemstore og store 

virksomheder samt større projekter, hvor det langsigtede fokus er meget vigtigt. 

 

Vil du vide mere så tøv ikke med at kontakte os på e-mail: info@zephyrconsulting.dk eller på 

telefon +45 6169 9150  
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