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ningsvækst	på	mere	end	det	meget	ambitiøse	mål	på	15	%

Direktør, Morten Gram, V. Å. Gram A/S”
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UDFORDRINGEN 
En omsætning som en yo-yo
Efter	mange	års	positiv	udvikling	i	både	top-	og	bundlinje,	nåede	pro-
duktions-	og	rådgivningsvirksomheden	V.	Å.	Gram	A/S	til	et	punkt,	
hvor	der	var	brug	for	en	sparringspartner	til	det	interne	strategiar-
bejde.	

Den	ene	af	to	ejerledere	i	V.	Å.	Gram	A/S,	direktør	Morten	Gram,	
tog	derfor	kontakt	til	Vinderstrategi	A/S.	Tidligere	havde	virksom-
heden	selv	udviklet	strategien,	men	nu	besluttede	administreren-
de	direktør	Morten	Gram,	økonomidirektør	Henrik	Gram	og	salgs-
chef Brian Larsen sig for at foretage en endnu grundigere strategisk 
analyse	af	virksomheden.

”V.	Å.	Gram	A/S	har	altid	formået	at	levere	stabil	vækst,	men	i	takt	
med	 stigende	 globalisering	 og	 konsolidering	 på	markedet	måtte	
vi indse, at vi stod over en række udfordringer, vi havde brug for 
hjælp	til	at	løse,”	fortæller	Morten	Gram.	

Om V. Å. Gram A/S

V.	Å.	Gram	A/S	er	en	produktons-	og	rådgivnings	virksomhed,	
der	er	grundlagt	i	1942.	I	dag	specialiserer	virksomheden	sig	
i	 forskellige	komponenter,	der	 styrker	arbejdsmiljøet,	her-
under	procesudsugning,	 afskærmning	og	fltrering.	 	 Fælles	
for	produkterne	er	idéen	om,	at	de	skal	filtrere	luften	inden	
den	sendes	ud	i	det	omgivende	miljø.

Den mangeårige knowhow kombineret med professionel 
rådgivning	og	egen	produktion	sikrer	kunderne	de	mest	in-
telligente	løsninger	med	fokus	på	effektivitet	og	kvalitet.

Læs	mere	om	V.	Å.	Gram	A/S:	www.vaagram.dk
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I	 samarbejde	 med	 Vinderstrategi	 A/S	
identificerede	V.	Å.	Gram	A/S	sine	fem	
væsentligste	udfordringer.	

STILSTAND I  BRANCHEN  

80/20-REGLEN 
  

CENTRALISERING BEGRÆNSER VÆKST  

USIKKERHED OM 
INTERNE STYRKER OG 

OPTIMAL ANVENDELSE  

OMSÆTNING 
SOM EN YO-YO 
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Omsætning som en yo-yo:
Den	største	udfordring	for	V.	Å.	Gram	A/S	var,	at	virksomhedens	om-
sætning	var	meget	svingende.
”Vores	omsætning	kørte	op	og	ned	som	en	yoyo.	Alle	medarbejde-
re	knoklede	hårdt	igennem,	og	der	blev	hele	tiden	arbejdet	på	at	
skabe	nye	kunder.	Men	ved	højsæson	blev	presset	for	højt,	hvilket	
resulterede	i	utilfredse	kunder,”	fortæller	Morten	Gram.	

Centralisering begrænser vækst:
Da	strategiarbejdet	begyndte,	var	V.	Å.	Gram	A/S	præget	af	en	høj	
grad	af	 centralisering.	Det	betød,	at	 størstedelen	af	alle	arbejds-
opgaver	og	beslutninger	 skulle	 gennem	de	 samme	personer.	 ”Et	
typisk	problem	 for	en	ejerledet	 virksomhed,”	 som	Morten	Gram	
udtrykte	det.	Centraliseringen	resulterede	i	ineffektivitet	og	at	op-
gaver	gik	tabt.

80/20 reglen:
Gennem	strategiprocessen	blev	V.	Å.	Gram	A/S	opmærksom	på	en	
hidtil	overset	udfordring.	
”20%	af	vores	kunder	udgjorde	80%	af	omsætningen.	Udfordringen	
bestod både i denne store skævvridning samt at ressourceforbruget 
ikke	var	tilpasset	denne	fordeling,”	forklarer	Morten	Gram.	

Stilstand i branchen:
”I	bund	og	grund	har	branchen	ikke	rørt	sig	 i	Danmark.	Ingen	ud-
vikling	er	lig	med	afvikling.	Dette	måtte	vi	gøre	op	med,”	beretter	
Morten	Gram.	V.	Å.	Gram	ønskede	altså	at	finde	frem	til,	hvordan	
denne	stilstand	kunne	imødekommes.	

Usikkerhed om interne styrker og optimal udnyttelse heraf:
Der	var	hos	V.	Å.	Gram	A/S	et	klart	ønske	om	forandringer,	men	virk-
somheden	havde	brug	for	at	blive	udfordret	på	deres	ønske.	Sam-
tidig	ønskede	V.	Å.	Gram	A/S	at	blive	klare	på,	hvor	virksomhedens	
kompetencer	lå,	som	Morten	Gram	fortæller:	
”Omsætningen	og	indtjeningen	i	sig	selv	var	fin,	men	ting	der	står	i	
stampe	er	for	mig	lig	med	afvikling.	Der	skulle	ske	noget	nyt	–	noget	
nyskabende	og	 innoverende.	Der	 skulle	 ske	 fremskridt,”	 fortæller	
han.	

Virksomheden	havde	en	idé	om,	hvordan	dette	ønske	skulle	indfries,	
men	manglede	at	blive	udfordret	på	løsningen	samt	at	få	klarlagt	de-
res	kernekompetencer,	og	hvordan	disse	kunne	udnyttes	strategisk.

Omsætningen	og	indtjeningen	i	sig	selv	var	fin,	men	
ting	der	står	i	stampe	er	for	mig	lig	med	afvikling.	
Der	skulle	ske	noget	nyt	–	noget	nyskabende	og	in-
noverende.	Der	skulle	ske	fremskridt.	

Direktør, Morten Gram, V. Å. Gram A/S
”

Vi	havde	brug	for	et	”energi/fokus”-skub	i	den	rig-
tige	retning.	

Direktør, Morten Gram, V. Å. Gram A/S”
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LØSNINGEN 
Skræddersyet strategiplan  
med fokus på eksekvering
Gennem	en	strategiproces	opdelt	i	tre	faser	fandt	vi	i	samarbejde	
med	V.	Å.	Gram	A/S	løsningen	på	virksomhedens	strategiske	udfor-
dringer.	Den	opdelte	proces	spillede	en	væsentlig	rolle	for	virksom-
hedens	efterfølgende	succes,	mener	Morten	Gram:

”Opdelingen	 gjorde,	 at	 der	 hele	 tiden	blev	 skabt	 en	 rød	 tråd	 og	
sammenhæng	 i	 strategien	 i	 forhold	 til	 hele	 virksomheden	 samt	
budgetterne.	Strukturen	for	strategiprocessen	har	sikret,	at	med-
arbejdere	i	V.	Å.	Gram	A/S	blev	involveret	fra	start,	hvilket	betyder,	
at	implementering	af	strategien	er	en	indarbejdet	del	af	arbejdet.”

Gennem	 et	målrettet	 og	 detaljeret	 samarbejde,	 hvor	 V.	 Å	 Gram	
A/S	blandt	andet	blev	klar	over	markedets	kræfter	og	virksomhe-
dens	unikke	kompetencer,	blev	en	Vinderstrategi®	udformet	for	V.	
Å.	Gram	A/S	 for	de	efterfølgende	3	år.	Nye	tiltag	blev	meget	 fo-
kuseret	og	skarpe	i	forhold	til	markedet,	kunder	og	konkurrenter,	
og	strategi	planen	blev	omdrejningspunktet	for	aktivt	at	sikre	V.	Å.	
Gram	A/S	positionen	som	morgendagens	vindervirksomhed®.	Pro-
cessen	er	opsummeret	i	modellen	herunder.

V. Å. Gram A/S vision og mission

Vision:	”Give	vore	samhandelspartnere	og	brugere	et	unikt	
premium-koncept,	 der	 sætter	 standarden	 for	 fjernelse	 af	
luftbåren	forurening.”

Mission:	”Vi	henvender	os	til	europæiske	leverandører	af	pro-
cesventilation	med	 betydelig	 salgs-	 og	 service	organisation,	
som	ønsker	unikt	partnerskab	og	fælles	synergier.	

Vi	sætter	morgendagens	standarder	for	intelligente	miljøtek-
niske	løsninger	og	tilbyder	merværdi	i	form	af	et	samlet	kon-
cept	bestående	af	viden,	rådgivning,	system	og	produkter.”



6

Vi	dokumenterede	processen	grundigt,	og	V.	Å.	Gram	A/S	 
fik	derfor	en	række	dokumenter,	der	er	designet	til	at	hjælpe	 
V.	Å.	Gram	A/S	til	konkret	at	få	succes	med	strategiplanen.

Eksterne strategifaktorer

Den poli�ske, 
økonomiske, 

sociale og 
teknologiske 

udvikling

Konkurrence-
forhold i 
branchen

Krav �l kunde-
orienteret 
udvikling

Forandrings-
behov 

(kri�sk SWOT)

De 4 bundlinjer De 7 S’er Ejere og lederes 
præferencer

Mix af overvejelser, 
der påvirker virksomhedens strategi

Interne strategifaktorer

Strategisk analyse Strategisk 
inten�on Strategisk handlekra�

Mission

Strategiske mål 
Strategi-

implementering
Shareholder 

value Vision

Værdigrundlag

Strategi-
udvikling

Strategiprocessens tre faser
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Med	denne	 løsning	har	vi	en	 solid	og	 skridsikker	
strategiplan	at	styre	efter.	Hvert	kvartal	foretages	
fælles	udmelding	og	opfølgning	på	alle	de	målbare	
parametre	samt	budgettet.	Alle	ved,	hvad	de	skal.	
Der er meget at holde styr på, men det er rent fak-
tisk	muligt	med	denne	strategiplan	og	den	syste-
matik,	der	anvendes.	

Direktør, Morten Gram, V. Å. Gram A/S

”
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RESULTATET
Mere end det ambitiøse  
vækstmål på 15%

Den	nyudviklede	Vinderstrategi®	skulle	geare	V.	Å.	Gram	A/S,	og	
den	overordnede	målsætning	var	at	sikre	høj	vækst.	Dette	mål	er	
til	fulde	nået.

”Vi	satte	et	meget	ambitiøst	vækstmål	på	15%.	Allerede	efter	første	
år med den nye Vinderstrategi® opnåede vi en omsætningsvækst 
på	15,4%.	Omsætningen	per	medarbejder	samt	overskudgraden	er	
ligeledes	steget.	Vi	har	med	andre	ord	fået	ro	i	maven,”	fortæller	
Morten	Gram,	der	i	dag	er	meget	stolt	over	resultatet	af	den	ambi-
tiøse	vækstplan.

”Vi	gik	ind	i	dette	med	forventning	om	det	var	godt	–	men	vi	har	
fået	mere	ud	af	det	end	vi	forventede,”	fortæller	han.

Foruden	 en	 solid	 vækst	 skabte	 strategiprocessen	 også	 resultater	
inden	for	de	øvrige	udfordringer,	V.	Å.	Gram	A/S	stod	overfor.	Re-
sultaterne	er	opsummeret	i	figuren	på	næste	side.	
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STILSTAND I  BRANCHEN  

80/20-REGLEN 
  

CENTRALISERING 
BEGRÆNSER VÆKST  

USIKKERHED OM 
INTERNE STYRKER OG 

OPTIMAL ANVENDELSE  

OMSÆTNING 
SOM EN YO-YO 

  

3  Strukturen er ændret, så virksomheden nu kan geares til fremtiden
3 Højere krav til os selv – bevidstheden herom har givet os så meget
3 Vi er på forkant med rekrutteringen, fordi vi ved hvad vi skal bruge
3 Vi kan let fortælle medarbejderne hvordan og hvad de skal arbejde med
3 Vi kender vores kernekompetence, hvilket gør at vi kan dygtiggøre os på 

vores eget område og evt. outsource andet

3  Segmenteret i 4 primære segmenter 
og 1 sekundært segment

3  Klar linje for, hvad der skal fokuseres på
3  Fået et skridsikkert beslutningsgrund-

lag til at være noget for den enkelte 
kunde fremfor massen

3  50% af de 80% er skåret væk 
 – en kunde ad gangen
3  20% af de 80% er væsentligt øget
3  30% er forbedret
3  Systematisk opfølgning på kunder

3  Fundament til nyansættelser
3  Skabt flere nye jobs i Danmark
3  Fra 4.000 kvm domicil og 40 
 ansatte til 12.000 kvm domicil 
 og 50 ansatte
3  Strateginotat anvendes som et vigtigt værktøj i dagligdagen så fokus 

og fælles retning sikres
3  Nye ideer kan let prioriteres grundet en klar transformationsoversigt
3  Vejen er snæver, fremfor før hvor vejen var bred og nærmest uendelig
3  2/3 af alle tiltag er med målbare parametre

3  Omsætningsvækst på 15,4%
3  Omsætning pr. medarbejder er steget
3  Overskudsgrad er steget
3  Ro i maven

3  Konkurrenceevnen er styrket
3  Vi kender forcer og strukturen i markedet
3  Tiltag er meget skarpe i forhold til  branchen og markedet – kunder og konkurrenter
3  Vi har fundamentet til endnu bedre synliggørelse
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De øvrige resultater er uddybet her
Centralisering begrænser vækst:
V.	Å.	Gram	A/S	fik	på	baggrund	af	den	 skridsikre	 strategi	 funda-
mentet	til	at	etablere	nyt	domicil	på	12.000	kvm	og	ansætte	10	nye	
ambitiøse	og	viljestærke	medarbejdere.	

”Med	hjælp	fra	Vinderstrategi	A/S	er	der	sket	en	decentralisering,	
hvor	arbejdsopgaver	er	fordelt	ud,	hvilket	har	skabt	effektivisering	
i	 dagligdagen	 samt	 øget	 kundetilfredshed.	 Set	 på	 virksomheden	
som	helhed	har	strategiprocessen	endvidere	bidraget	til	at	holde	
fokus	og	 tydeliggøre	en	 klar	 retning.	Den	meget	 skarpe	og	 klare	
strategi	hjælper	dagligt	alle	medarbejdere	såvel	som	ledere	til	at	
mindes	om,	hvilken	retning	V.	Å.	Gram	A/S	bevæger	sig	mod.	En-
delig	er	2/3	af	alle	de	strategiske	tiltag	med	målbare	parametre,	
hvilket	gør	det	enkelt	at	fokusere,”	beretter	Morten	Gram.	

80/20 reglen:
Ved	hjælp	af	blandt	andet	kunde-	og	markedssegmentering	samt	
kundeinterview	blev	det	tydeliggjort,	hvem	V.	Å.	Gram	A/S	ønsker	
i	kundeporteføljen.	

”Det	er	lykkes	os	at	skære	50%	af	kunderne,	der	udgjorde	de	80%,	
væk,	hvilket	svarer	til	godt	400	kunder.	Sorteringen	i	kundeporte-
føljen	og	den	skarpere	opdeling	i	kundesegmenteringen	har	allere-
de	vist	sig	værende	positivt.	30%	af	kunderne	har	vist	forbedring	i	
form	af	omsætningen.”

V.	Å.	Gram	A/S	havde	i	starten	svært	ved	at	se	pointen	i	denne	øvel-
se,	men	ser	nu	den	optimerede	kundeportefølje	som	en	fordel.

Stilstand i branchen:
V.	Å.	Gram	A/S’	Vinderstrategi®	har	hjulpet	til	at	imødekomme	stil-
standen	i	branchen	for	industriel	miljøteknologi,	påpeger	Morten	
Gram:

”På	baggrund	af	analyser	kender	vi	nu	forcer	og	strukturen	i	mar-
kedet.	Det	 betyder,	 at	 vi	 har	 kunnet	 udvikle	meget	 skarpe	tiltag	
i	 forhold	til	branchen	og	markedet	–	kunder	og	konkurrenter.	Og	
vi	har	fundamentet	til	endnu	bedre	synliggørelse	af	den	værdi,	vi	
bringer	vores	kunder.”

Usikkerhed om interne styrker og optimal anvendelse heraf:
”Den	interne	analyse	af	vores	’motorrum’	bidrog	til	at	finde	vores	
unikke	styrker	og	kompetencer.	Gennem	klarlagte	kernekompeten-
cer har det åbnet op for muligheden for at outsource elementer, 
således at vi udelukkende kan koncentrere os om og fokusere på 
vores	eget	kerneområde.	Hele	den	ændrede	struktur	i	virksomhe-
den	har	hjulpet	os	til	at	blive	gearet	til	fremtiden,”	slutter	Morten	
Gram.

I	starten	var	det	svært	at	se	pointen	i	at	skære	kun-
der	fra,	når	vi	ønskede	vækst,	men	strategiproces-
sen	har	gjort,	at	vi	nu	kan	se	lyset	i	det.	

Direktør, Morten Gram, V. Å. Gram A/S”
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Om Vinderstrategi A/S
Vinderstrategi	A/S	gør	en	forskel	…

Vinderstrategi	A/S	tilbyder	større	virksomheder	og	vækstvirksom-
heder	en	skarpere	målrettet	strategi	med	det	formål	at	gøre	dem	
til	vindervirksomheder.	Derfor	navnet	Vinderstrategi	A/S.	
Vinderstrategi	A/S	er	en	videnstung	virksomhed	med	stor	strate-
gisk	ekspertviden,	samt	omfattende	erfaring	med	strategiske	ana-
lyser	og	identificering	af	udviklingspotentialer.	

Vi	har	stor	erfaring	fra	såvel	den	praktiske-	som	teoretiske	verden.	
Da vi har et ben i hver verden, formår vi på en unik og enkel måde 
at skabe balance mellem disse to verdener, så det er enkelt og let 
at	forstå	for	alle.	

Vinderstrategi	A/S	har	 ved	Mikael	Vest	 skrevet	bogen	 ”Strategi	 i	
vindervirksomheder”.	 Bogen	danner	 grundlag	 for	 det	 strategiske	
arbejde	som	Vinderstrategi	A/S	udfører.

I	får	målrettede	vinderstrategier	gennem	strategisk	rådgivning	og	
sparring	på	topledelsesniveau.	

	 Ønsker	I

l	vækst	i	bund-	eller	toplinje	–	eller	begge	dele?

l	at	blive	udfordret	på	jeres	strategiske	paradigmer	og	samti-
dig	få	et	andet	strategisk	perspektiv	på	jeres	forretning?

l	at	blive	endnu	skarpere	på	hvordan	jeres	forretning	påvirkes	
af	den	digitale	udvikling?

l	et	løft	på	evne	og	vilje	til	at	tænke	mere	”på	kanten”?

l	endnu	 bedre	 beslutningsgrundlag	 for	 jeres	 markedstiltag,	
ændringer	eller	justeringer?

l	en dedikeret strategirådgiver med dokumenteret track re-
cord	af	succesfuld	strategiarbejde	i	mellemstore	virksomhe-
der?

Og	har	I	samtidig	mod,	vilje	og	ambitioner,	så	er	Vinderstrategi	A/S	
den	rette	samarbejdspartner,	som	det	er	trygt	at	samarbejde	med.	
Sammen	med	jer	skaber	vi	en	vindervirksomhed®.

Vores	kernekompetence	er	at	få	strategi	til	at	virke!
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Nogle skaber fremtiden
– det kan ligeså godt være én selv!

www.vinderstrategi.dk
Vinderstrategi	A/S	I	Esplanaden	8D	I	DK-1263	København	K

vinderstrategi@vinderstrategi.dk I	CVR.:	3193	8724	I	Telefon:	+45	7022	9031

http://www.vinderstrategi.dk
mailto:vinderstrategi%40vinderstrategi.dk?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCwH53vITtTZhwVk3DW3ZWcQ
https://www.facebook.com/Vinderstrategi
https://www.linkedin.com/company/vinderstrategi-a-s?trk=company_name
https://twitter.com/Vinderstrategi

