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Strategi for 2021-2025

 vokseværk
En familie med



Memox er en privat virksomhed, og vi er sat i 
verden for at støtte familier, børn og unge uanset 
etnicitet, køn eller social status. Vores mål er at 
hjælpe flest muligt til et bedre liv og en bedre 
fremtid i tæt samarbejde med kommunerne – 
i Danmark og i nye lande. Vi mener, at forskellighed 
er en styrke og tror på potentialet i den enkelte, og 
det er afsættet for vores arbejde. 

I Memox er vi specialister inden for multietnisk
og dansk familiebehandling, og vores team af 
socialfaglige konsulenter taler tilsammen over 80 
forskellige sprog og dialekter. Derfor har vi altid en 
konsulent med indgående kendskab til familiens 
sprog og kultur, hvilket giver familien mere tryghed 
og mindsker risikoen for misforståelser.

Vores forretningsmodel
Memox er leverandør til kommunerne. Det er den 
enkelte kommune, der køber familiebehandlingen 
hos os, mens det er den pågældende familie, barn 
eller unge, der modtager ydelsen. Vi agerer altså i 
samspillet mellem kommunen og borgeren. Begge 
parter skal opleve kvalitet og være tilfredse med 
indsatsen og fremdriften i indsatsen.  

Vores metode
Vores arbejde med udsatte familier, børn og unge er 
baseret på Memoxmetoden. Det er en systematisk 
tilgang, som alle medarbejdere bliver klædt på til at 
kunne bruge i deres indsatser ude i familierne.

Vi er her for at hjælpe Danmarks familier

Vi tror på, at alle har 
potentiale til positiv 

forandring.

Vi skaber tillidsfulde 
samarbejder.

Vi arbejder 
helhedsorienteret og 

fleksibelt.

Vi følger tæt op, måler, 
evaluerer og tilpasser 

indsatsen i lyset af det, 
så vi altid er på rette vej i forhold

 til at skabe trivsel. 

Vi giver aldrig op.
Memoxmetodens 

pejlemærker:
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En ambitiøs strategi på tre ben

Denne strategi udstikker en retning for den ønskede 
udvikling frem mod 2025. Strategien er ambitiøs på 
mange områder. Både hvad angår de mange 
familier, vi skal hjælpe – og på den måde skabe

fortsat vækst – og omkring udviklingen af nye 
ydelser og nye geografiske områder. Samtidig skal 
strategien sikre en sund økonomi, der giver en 
tiltrængt økonomisk konsolidering af Memox.  

Det er første gang, at Memox udarbejder en struktureret plan for de kommende års udvikling. Strategien 
skal herefter revideres en gang årligt. Vi vil løbende følge op på status for målene i strategien, og vi kommer 
til at justere indholdet efterhånden, som vi bliver klogere på virksomhedens udfordringer og muligheder. 

Strategien er baseret på tre ben:

.

Medarbejdertrivsel 
Vi vil være en attraktiv 
arbejdsplads og være i 
stand til at tiltrække og 

fastholde dygtige ledere 
og medarbejdere.

Økonomi 
Vi skaber overskud i 

virksomheden gennem 
vækst i indtægter, 

optimering af processer 
og udgiftsstyring. Målet 
er en voksende positiv 

bundlinje.

Social forandring 
Ambitionen om et bedre liv 
for flest mulige børn, unge 

og/eller familier er 
udgangspunktet for vores 

arbejde. Det er vores 
store ’Why’.



Vores ambition er at blive den foretrukne leverandør af familiebehandling i danske kom-
muner og på den måde skabe et bedre liv for flest mulige udsatte børn og unge. Dette er 
vores ’Why’ og grunden til, at vi går på arbejde. Derfor er det afgørende, at vi fortsat kan 
levere indsatser af høj kvalitet, der skaber stor værdi for familie, kommunen og samfundet.

Vores 
ambitioner 
på familiens 
vegne

I fremtidens Memox vil vi:

•  Stå for høj faglighed og være i stand til at dokumentere den.
•  Være en attraktiv arbejdsplads for fagligt dygtige medarbejdere.
•  Have en bæredygtig økonomi.
•  Være den foretrukne leverandør til danske kommuner og markedsledende i Norden.



Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet, som jeg 
har oplevet både fagligt, professionelt og nærværende.

Konsulenten var simpelthen et perfekt match til familien.
I har et meget tidssvarende koncept, og jeg synes, 

at det er sejt og modigt.”

Sagsbehandler, Dragør Kommune



Vores del af markedet
I 2018 brugte danske kommuner samlet set 2,38 
mia. kr. på private leverandører inden for vores 
område. Hvis 2019 var på nogenlunde samme 
niveau, svarer det til, at Memox i 2019 havde en 
markedsandel på 1,7 %. I 2019 løste vi opgaver i 59 
kommuner, og tallet forventes at ende på omkring 
de 70 i 2020.

Vi har en del konkurrenter. Men vi har den fordel, at 
vi har været på markedet siden 2012, mens mange 
konkurrenter er relativt nyetablerede. En stor del af 
dem er mindre og primært lokalt forankrede, og kun 
enkelte er på vores størrelse målt på omsætning. 

Vores målgruppe
Vores primære kunder i Danmark er kommunerne. 
Det er derfor vigtigt, at vi fokuserer på salg og 
markedsføring over for netop denne gruppe. 

Målgruppen for vores indsatser er familier med 
anden etnisk baggrund. Det er her, vi adskiller os 

fra vores konkurrenter på faglighed og indsigt. Men 
også etnisk danske familier er en del af vores mål-
gruppe. Det afgørende er, at vi med vores faglighed 
kan gøre en forskel for udsatte børn, unge og familier. 

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource
Medarbejderne er vores guld. Det er deres viden 
og evner, som kommunerne køber ind i. Derfor er 
medarbejdernes høje faglighed og kvaliteten af det 
arbejde, de udfører, helt afgørende. Samtidig er vi en 
multikulturel virksomhed, hvor vi ser forskellighed 
som en styrke. Vores kultur og respekten for hver 
enkelt medarbejder betyder derfor rigtig meget i 
dagligdagen.

Høj kvalitet og troværdighed
Prismæssigt er det vurderingen, at vi ligger i den 
høje ende af markedet, og derfor er det afgørende, 
at kvaliteten af vores produkt er høj, og at vi er til 
at stole på. Vi afslutter som udgangspunkt vores 
familiebehandling inden for 9-12 måneder, og inden 
for den periode opfylder vi de mål, der er sat i  

Et godt og solidt udgangspunkt

I dag har Memox en god position på markedet. Vi har mange kvaliteter at bygge videre på og et godt afsæt 
for at skabe yderligere vækst i de kommende år.  

Værdien skaber vi på en række konkrete områder:

Vi kommer 
udefra og kan 

tale med 
familierne 

på en anden 
måde end 

kommunerne 
kan.

Vi udbreder 
og sælger 

vores viden, 
hvor den kan 

gøre gavn.

Vi har bred 
national og 
international 

viden og 
erfaring.

Vi har en 
kulturforståelse 
og sprogkund-

skaber, som 
kommunen 

ikke selv kan 
matche.

Vi er 
fleksible og 
gør vores 
arbejde 
færdigt.
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handleplanen for familien. Vurderer vi, at vi har 
opnået det ønskede resultat, så siger vi selv til og 
foreslår kommunen, at indsatsen afsluttes. I stedet 
for at kommunen bruger unødvendige penge.

Basisforretning og udviklingsinitiativer
I Memox skelner vi mellem basisforretningen og 
udviklingsinitiativer. Som udgangspunkt er basis-
forretningen geografisk begrænset til Danmark og 
tager afsæt i vores primære ydelse og kompetence, 
nemlig familiebehandling. Når et nyt land er vel-
etableret, overgår det til basisforretningen. Det 
samme gælder for udviklingsinitiativer.

Alle nye områder eller aktiviteter defineres som 
udviklingsaktiviteter. Det omfatter igangværende 
aktiviteter som Memox Akademiet, Memox Norge, 
Skoleboost og Spædbarnsindsats. Udviklings- 
initiativer kan foregå på to måder: Gennem øget  

geografisk udbredelse ud over Danmarks grænser 
og/eller udvidelse af vores værktøjskasse med  
indsatser i og uden for Danmark. 

Økonomien i Memox
Memox blev stiftet i 2012, og siden er omsætningen 
vokset betydeligt fra år til år. 

Årets resultat i 2019 var samlet set ca. –254.000 
kr. efter skat, og egenkapitalen var ved udgangen af 
2019 på ca. 375.000 kr. Forventningen er, at vi i 2020 
vil komme ud med et overskud på ca. 1 mio. kr.

I 2019 etablerede vi to udviklingsselskaber som 
datterselskaber, Memox Akademiet og Memox 
Norge. Begge selskaber gav underskud i 2019, 
men forventningen er, at begge selskaber vil give 
overskud i 2022. 
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Strategiske 
mål frem 

mod 2025



Strategi for 2021-2025  9

Konkrete mål vedrørende social forandring  
Ønsket om at skabe social forandring er grunden til, at vi eksisterer, og 
det er her, vores hovedfokus ligger. De specifikke mål på dette område 
afspejler vores ambitioner i forhold til at give flest mulige børn, unge 
og familier muligheden for et bedre liv og en bedre fremtid:

•  Ud over Danmark skal Memox være aktiv i fire lande i 2025.

•  Vi skal kunne dokumentere effekten af vores indsatser – på kort sigt og  
    i et 3-5-årigt perspektiv.

•  Vi skal have en ekspertposition inden for familiebehandling og etnicitet  
    og være dem, man ringer til.

•  I 2025 skal vi være den foretrukne leverandør til danske kommuner med  
   en markedsandel på ca. 5 % på vores kerneindsatsområder.

•  Op til 30 % af overskuddet efter skat skal gå til at støtte socialt arbejde  
    inden for vores målgruppe.

Konkrete mål omkring medarbejdertrivsel   
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og derfor er deres trivsel 
og motivation noget, vi har stort fokus på og gerne vil udvikle. Både blandt 
fastansatte og timelønnede medarbejdere. Specifikt er vores mål følgende:

•  I 2025 skal vi være blandt Danmarks bedste arbejdspladser.

•  Vi skal være 20 % medarbejdermedejet i 2022.

Konkrete mål omkring økonomi  
For at vi kan hjælpe så mange mennesker som muligt, er det vigtigt, at 
Memox er i økonomisk balance. Derfor er der lagt et ambitiøst mål for 
omsætningsstigning samt fokus på øget soliditet. Mere specifikt ser de 
økonomiske mål således ud:

•  Vi omsætter for 125 mio. kr. årligt i 2023.

•  Vi har en soliditetsgrad på 20 ved udgangen af 2023.

•  3-5 % af vores omsætning bruges på udviklingsaktiviteter.

Vi er en ambitiøs virksomhed, og 
det afspejles i vores mål, der tager 
afsæt i strategiens tre ben.



Salg af ydelser
De direkte salgsaktiviteter gennem salgsmøder, løbende kontakter 
og udvalgte konferencer/messer har fortsat høj prioritet. Vi vil 
også stille skarpt på andre mulige salgskanaler. Det kan f.eks. 
være vores hjemmeside og sociale medier, forskellige offentlige 
udbud, faglige oplæg – herunder bidrag til den offentlige debat  
– samt indgåelse af nye partnerskaber med relevante virksom-
heder og organisationer. 

Effektmåling og kvalitetssikring
Kvalitet er afgørende, og med Memoxmetoden og en tydelig effekt-
måling på plads vil vi stå betydeligt stærkere på markedet. Derfor 
har effektmåling og kvalitetssikring højeste prioritet frem mod 2025, 
f.eks. i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond. Vi forventer at 
kunne sætte gang i effektmålinger i 2021. Effekt skal tænkes både på 
kort sigt og langt sigt, da både den umiddelbare effekt i familien og 
den langsigtede økonomisk samfundseffekt er vigtige. 

Udviklingsområder på vej mod vores mål

Vi vil i særlig 
grad fokusere 
på følgende

områder:

Udvikling af nye markeder 
Det forventes, at de mulige omsætningsstigninger 
i Danmark på et tidspunkt vil nå et loft, og derfor 
er den videre stigning i årene fra 2023 og frem 
baseret på den geografiske udvikling i andre 
europæiske lande. Vores mål er at etablere dat-
terselskaber i et nyt land hvert år. Vi forventer 
at starte op i næste land primo 2022. Når vi er 
etableret i tre-fire nye lande, vil vi overveje at 
udvikle en franchisemodel.
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Kapitalgrundlag og finansiering
Pt. har Memox en lille egenkapital, og derfor 
ønsker vi at opbygge større soliditet over tid i 
takt med, at virksomheden giver overskud. Det 
vil være naturligt at søge ekstern finansiering, 
f.eks. gennem Vækstfonden, til en del af vores 
udviklingsprojekter og i særlig grad til den inter-
nationale udvikling af virksomheden.

Nye potentielle indtægtskilder
I de kommende 3-5 år vil vi fortsat have fokus 
på salg af familiebehandling til kommunerne. 
Men vi er hele tiden åbne for andre indtægts- og 
salgsmuligheder som f.eks. udvikling af nye 
onlineprodukter og abonnementer og salg af viden. 
Gerne udviklet i samarbejde med kommuner, KL eller 
andre samarbejdspartnere, der forpligter sig økonomisk.  

Udviklingsområder på vej mod vores mål

Medarbejdermedeje
Det er medarbejderne, som skaber Memox, derfor giver med- 
arbejdermedeje rigtig god mening. Der er mange fordele ved  
medarbejdermedeje, bl.a. øget engagement, større arbejds-
glæde, medindflydelse og øget produktivitet. I første omgang er 
målet, at der i 2021 tilbydes medarbejderne medejerskab i 20 % 
af virksomheden. Dette tal kan stige over en årrække.

Effektivisering og omkostninger
Memox skal være en virksomhed i evig udvikling, men det er vigtigt, at 
det sker under forsvarlige økonomiske rammer. Derfor vil vi indføre et 
fast afgrænset budget til arbejdet med afsøgningen af nye markeder. 
Ligesom vi vil arbejde på at sikre, at nye udviklingsprojekter sker med 
udgangspunkt i en businesscase. Effektivisering vil også ske via bedre 
digital understøttelse af alle vores processer og et løbende fokus på, 
hvordan vi bruger vores ressourcer på den bedst mulige måde i 
forhold til de overordnede mål.



Det hele har fungeret godt. Den socialfaglige koordinator 
er lettilgængelig og svarer altid tilbage på telefonen. 
Hvis der var noget, ville Memox altid ringe og orientere
– hvilket gav os en stor tryghed.”

Sagsbehandler, Københavns Kommune
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Her er vi gode, 
og her kan vi 
blive endnu 
bedre...
På de indre linjer har Memox rigtig meget godt at 
bygge videre på. Vores vigtigste ressource er den 
meget loyale, kvalificerede og fleksible gruppe af 
medarbejdere. Desuden har vi et stærkt fundament 
i form af vores tydelige ’Why’: Nemlig ambitionen 
om et bedre liv for flest mulige børn, unge og/eller 
familier. Det er noget, der forener alle medarbejdere, 
og som alle bakker op om.

Men der er også en række områder, hvor vi kan blive 
endnu klogere og dygtigere. Vi mangler bl.a. viden 
om forretningen på en række centrale områder og 

er endnu ikke i stand til at dokumentere effekten 
af vores arbejde. Der er ligeledes behov for at ud-
bygge vores kvalitetssikring og sætte mere fokus 
på rekruttering og uddannelse af vores konsulenter. 
Endelig er vores soliditetsgrad lav, og vi har høje 
faste (løn)omkostninger, hvilket giver os en vis 
økonomisk sårbarhed.



Memox 
mod 
fremtiden
Danske kommuner bruger mange penge på vores kerneområde. 
Derfor er der gode muligheder for udvidelse af markedsandele, 
hvis vi formår at understøtte vores position og professionalisere 
virksomheden yderligere. Det inkluderer først og fremmest evnen 
til at kunne dokumentere vores arbejde og den effekt, det har. 

Samtidig er det afgørende, at vi fortsat fremstår som en god 
arbejdsplads, hvor folk sætter pris på at være. Så vi kan tiltrække 
dygtige og engagerede medarbejdere. Det er dem, vi lever af, og 
dem, der skal sikre, at Memox i fremtiden bliver en endnu større 
og stærkere familie.

Memox støtter FN’s verdensmål og yder via arbejdet i udsatte familier et 
særligt bidrag til mål 1, 3 og 10.
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