
Er proceskompleksitet 
på din agenda  
som topleder?

Kompleksitet indgår oftere og oftere som et fast 
punkt på topledelsens agenda. Det sker, fordi 
mange topledere har erfaret, at kompleksitet er 
virksomhedens største udfordring.
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Er proceskompleksitet  
på din agenda  
som topleder?

Kompleksitet er en tilstand, der let kan opstå, men som 
kan være svær at løse op for. Kompleksitet er resultatet af 
den nemme vej, hvor man lader ting ske, uden at træffe de 
nødvendige beslutninger. At bekæmpe kompleksitet er en 
kontinuerlig opgave, der kræver et vedvarende ledelsesfokus. 
Det er toplederens ansvar at træffe de nødvendige 
beslutninger og sikre, at næste ledelsesniveau løbende 
arbejder med, at organisationen har den optimale grad af 
kompleksitet – og løbende identificerer og bekæmper den 
overflødige kompleksitet. 

Overflødig, usund kompleksitet kan have en negativ effekt på 
virksomhedens forandringsevne, agilitet og organisatoriske 
selvkontrol. Det skader både kunder, ledere, medarbejdere 
og ejere. Dertil kommer det økonomiske aspekt – usund 
kompleksitet driver en lang række omkostninger. 

Kompleksiteten kan komme forskellige steder fra og kan 
være skabt af såvel eksterne som interne forhold. De seks 
primære kilder til intern kompleksitet er:

1. Kompleksitet fra processer: Når arbejdsprocesser 
indeholder for mange overdragelser og afvigelser, og når 
de er baseret på gamle vaner frem for best practice. 

2. Kompleksitet fra organiseringen: Når der er for mange 
beslutningsfora, organisationer og ledelseslag samt uklare 
mandater og meget hierarki.

3. Kompleksitet fra projekter: Når der er for mange 
sideløbende projekter uden sammenhæng og tydelige 
formål, når alle kan igangsætte projekter, uden at andre 
projekter lukkes, og når status og fremdrift ikke overvåges.

4. Kompleksitet fra kunder og produkter: Når antallet af 
produkter, som virksomheden skal håndtere og holde i 
spil, og den tilhørende support og service, der skal tilbydes 
kunderne, bliver for omfattende. 

5. Kompleksitet fra mål: Når målene for medarbejdere, 
ledere og virksomheden som helhed er for mange, for 
usammenhængende eller simpelthen mangler.

6. Kompleksitet fra IT-systemer: Når IT-strukturen er blevet 
så omfattende og kompleks, at IT de facto har overtaget 
styringen og sætter begrænsningerne.

Det er ofte i virksomhedens processer, at kompleksiteten 
for alvor bliver synlig, men de reelle årsager til denne 
kompleksitet må tit findes i andre af kilderne ovenfor. Fx 
kan en ukontrolleret udvikling i kunder og produkter føre 
til mange produktvarianter, som kan medføre for mange 
afvigelser og specialtilfælde i processerne. Ligeledes kan 
en mangelfuld it-understøttelse resultere i mange manuelle 
arbejdsrutiner, der igen kan forøge proceskompleksiteten. En 
kompleksitetskilde kan derfor sjældent isoleres og håndteres 
alene, men skal ofte ses i et samspil med de øvrige kilder til 
kompleksitet. Det er derfor en fordel at have en struktureret 
tilgang til arbejdet med kompleksitet.

Det er ofte i virksomhedens processer, 
at kompleksiteten for alvor bliver 
synlig, men de reelle årsager til denne 
kompleksitet må tit findes i andre kilder

Procesforenkling er ét blandt flere virkemidler, der hurtigt 
og effektivt kan øge værdiskabelsen for både kunder og 
for organisationen. Men det er ikke altid det eneste rigtige 
kun at fokusere på at forenkle processerne. Nogle steder 
må man i stedet søge at øge organisationens evne til at 
håndtere kompleksitet på de områder, hvor kunderne rent 
faktisk efterspørger dette. Fremfor ensidig forenkling er 
opgaven derfor i højere grad at skabe den rette balance i 
kompleksiteten, så virksomheden indeholder den optimale 
grad proceskompleksitet.

I forhold til proceskompleksitet er der grundlæggende fem 
opgaver, som kun toplederen kan have det overordnede 
ansvar for:

1. Sætte retning og holde fokus
2. Eje proceslandkortet
3. Nedbryde siloer
4. Skabe en tydelig governance struktur
5. Følge op på mål for end-to-end processer
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I det følgende vil toplederens rolle og ansvar i forhold til 
disse fem opgaver blive beskrevet.

1. SÆTTE RETNING OG HOLDE FOKUS
En af toplederens fornemmeste opgaver er at sørge for, at 
virksomhedens retning og mål er tydelig og forstået af alle. 
Ingen må være i tvivl om i hvilken retning, der skal trækkes.

At holde fokus handler om at sætte handling bag ordene 
og at holde fast. Toplederen skal vise sin vedholdenhed til 
beslutninger og prioriteter og være parat til at sige nej til idéer og 
tiltag, der reelt set ikke er kapacitet til, eller som ikke har en klar 
sammenhæng med organisationens over-ordnede retning.

Men der skal mere end kommunikation til, før 
organisationen løbende arbejder med at skabe den rette 
balance i kompleksiteten i direkte linje med virksomhedens 
strategi. Det sker først, når arbejdet med proceskompleksitet 
giver mening for medarbejderne, og når der er skabt en 
kultur, hvor alle medarbejdere hylder forenkling, fokusering 
og eksekvering i dagligdagen.

At udvikle kulturen handler om at ændre det eksisterende 
mindset i organisationen. I relation til proceskompleksitet 
er det givtigt at udvikle et simplicity mindset. Udvikling af et 
simplicity mindset handler om fem ting: 

1. Fokus – på de vigtigste prioriteter i fællesskab
2. Pragmatisme – udvælg de centrale problemstillinger og 

gør dem enkle
3. Kommunikation – gentag retning og strategi igen og igen – 

og gør det meningsfuldt
4. Delegering – af beslutningskompetence for at opnå hurtig 

handling
5. Helhedstænkning – decentrale beslutningstagere skal være 

i stand til at tænke på tværs af organisationen

Toplederen har naturligvis en afgørende rolle i ovenstående, 
og alle handlinger fra toplederens side bør afspejle simplicity. 
Toplederen bør fx begynde med at sikre, at også strategien 
er formuleret klar, kortfattet og konkret. Simplicity bør 
gennemsyre strategiens ordlyd såvel som indhold. 

En ændring af det eksisterende mindset i organisationen 
kan betyde, at ledere og medarbejderne skal ændre på 
deres nuværende vaner og foretrukne handlinger i givne 
situationer. Som Einstein engang sagde, så må vi erkende, at 
vi ikke kan løse vores problemer med det tankesæt, hvormed 
vi skabte dem. Vi må finde på noget nyt. 

Det er toplederens ansvar at sætte en tydelig retning 
for alle, og det gøres bedst ved at skabe en opnåelig og 
attraktiv fremtidig forandringsvision, der giver mening for 
alle i organisationen. 

Toplederen skal stille krav til, at det næste niveau af ledere 
transformerer forandringsvisionen til meningsfulde visioner 
på procesniveau. Det vil sige, at der skal skabes en vision for, 
hvordan den enkelte proces skal udvikle sig over tid – med 
en tydelig sammenhæng til virksomhedens over-ordnede 
strategi og kerneopgave. En vision, der er så tilstrækkelig 
tæt på den enkelte proces og medarbejdernes daglige 
arbejdsopgaver, at den giver mening for alle.

Der er flere forudsætninger for at lykkes med at gøre 
procesarbejdet visionsdrevet. Bl.a. at toplederen formår at 
give det rette mandat og det nødvendige råderum til det næste 
niveau af ledere til at arbejde med proceskompleksitet.

2. EJE PROCESLANDKORTET
For at sikre en struktureret og effektiv tilgang til arbejdet 
med proceskompleksitet bør der først arbejdes med at skabe 
det nødvendige overblik over virksomhedens processer. 
Dette overblik skabes ved at etablere virksomhedens 
proceslandkort.

Et proceslandkort viser virksomhedens processer på et 
højt aggregeret niveau og vil – ligesom et ”almindeligt 
landkort” –  være med til at skabe et overblik over det 
område, man befinder sig i, men kortet vil ikke kunne 
bruges til en detaljeret navigering. Proceslandkortet er et 
godt sted at starte, da man – uden at gå i detaljer – relativt 
hurtigt og med ganske få interessenter kan nå til enighed 
om, hvordan virksomheden fungerer. Dette kan tjene som 
et udgangspunkt for en nærmere detaljering af specifikke 
processer. Proceslandkoret giver et godt indblik i relationen 
mellem kerneprocesserne i virksomheden – og ikke mindst 
de støtteprocesser, der måtte medgå til at frembringe 
virksomhedens produkter eller services. Proceslandkortet 
ejes af toplederen, som anvender kortet til løbende at 
prioritere indsatser i forhold til proceskompleksitet. 

3. NEDBRYDE SILOER
Siloer i organisationen er den største barriere for udvikling 
af processer og optimering af proces-kompleksitet. Der 
gemmer sig meget kompleksitet i de virksomheder, 
som organisatorisk er op-bygget i ”siloer”, og hvor 
procesforenklinger typisk også foretages siloopdelt. De 
største resultater af procesforenklinger opstår ofte ved at 
indføre et procesorienteret tankesæt, hvor processerne 
forenkles på tværs af afdelinger, funktioner og enheder. 
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Toplederen har en rolle i at sikre, at udvikling sker på tværs af 
organisationen – og på tværs af lederområder og budgetter. 
Følgende fire trin vil medvirke til at nedbryde siloer i 
organisationen:

1. Opbyg en procesorienteret organisationsstruktur
2.  Lav en incitamentsstruktur, der styrker det 

tværorganisatoriske sigte
3. Udpeg procesansvarlige for de tværgående processer
4. Opbyg budget-og økonomistyring, så det understøtter 

udvikling og ledelse på tværs 

Årsagen til, at processer ofte får lov til at vokse sig unødigt 
komplekse, er, at processer typisk strækker sig over flere 
afdelinger, enheder og niveauer i organisationen og berører 
mange mennesker.

Toplederen har en rolle i at sikre, 
at udvikling sker på tværs af 
organisationen – og på tværs af 
lederområder og budgetter. 

Uklare og langsommelige rutineprocesser dræner 
medarbejderne for energi og arbejdsglæde. Det er 
uhensigtsmæssigt, for virksomheder har brug for 
medarbejdere med energi, der bidrager til udvikling gennem 
idéskabelse, innovation og arbejdsglæde. Lige så slemt 
er det, når kunderne oplever frustrerende kompleksitet 
via virksomhedens processer. Det forplanter sig i 
kundeoplevelsen og kan i værste fald resultere i svigtende 
kundeloyalitet.

Det er toplederens rolle at bevare overblik, holde 
fokus på proceslandkortet og at stille krav til det næste 
ledelsesniveau. Toplederen skal give sine ledere mandat 
til at skabe visioner på procesniveau og til at optimere 
på tværs af egne funktioner/afdelinger. Sidstnævnte 
naturligvis i et vær-diskabende samarbejde på tværs af 
funktions-/afdelingsledere, der tjener kunderne – og dermed 
virksomheden som helhed.

Toplederen skal således give sine ledere mandat til at bevæge 
sig ind på andre områder og træffe nødvendige beslutninger. 
Toplederens ramme-sætning er her vigtig: Toplederen sætter 
rammerne og fortæller lederne, hvad målsætningerne er, 
men giver dem også det nødvendige råderum til at skabe 
resultater igennem både funktions-og afdelingsspecifikke 
samt tværgående processer.

Det procesorienterede tankesæt kan betyde et opgør med 
den eksisterende KPI-struktur (Key Performance Indicators) i 
mange virksomheder, hvor de enkelte siloer stadig hyldes for 

deres individuelle målopfyldelse. KPI-strukturen skal være 
baseret på procesorienterede mål, hvor målopfyldelse er en 
gevinst for organisationen som helhed – og ikke den enkelte 
organisatoriske silo eller den enkelte medarbejder. Ligeledes 
skal toplederen være opmærksom på, hvordan budgetter og 
økonomistyring kan være en stor hæmsko for udvikling og 
mulighed for ledelse på tværs. 

4.SKABE EN TYDELIG GOVERNANCE STRUKTUR
En stærk governance er ofte et resultat af personer og 
kompetencer, men det handler i høj grad også om det 
rette fokus, struktur, processer og relationer. Mange 
virksomheder har et komplekst design med for mange 
beslutningsfora, komplekse organisationer, uklare 
mandater og for mange ledelseslag. Det er toplederens 
ansvar at skabe en gennemskuelig struktur, der fremmer 
realisering af målene og skaber den kortest mulige vej fra 
beslutning til handling.

Det er toplederens ansvar at skabe en 
gennemskuelig struktur, der fremmer 
realisering af målene og skaber den 
kortest mulige vej fra beslutning til 
handling.

I forhold til arbejdet med proceskompleksitet handler det 
om at skabe gode og alene de tilstrækkelige beslutningsfora i 
organisationen, således at ledergruppen kan træffe de rigtige 
beslutninger. Der kan med fordel etableres en struktur bygget 
op omkring ”go, kill, hold og fix”, som kan sikre en effektiv 
beslutningsproces.

Endvidere er det vigtigt at sikre, at toplederen modtager den 
rette rapportering fra arbejdet med proceskompleksitet i 
organisationen, så der løbende er fokus på indsatserne.

Det er organisationens ledere, der i dagligdagen driver 
arbejdet med at opnå den optimale proceskompleksitet. 
Toplederens rolle er at igangsætte procesarbejdet via 
skabelse af en overordnet forandringsvision, under opstarten 
hurtigt at afklare evt. uenigheder/tvister mellem ledere samt 
løbende at stille sig til rådighed for sparring til lederne. 

5. FØLGE OP PÅ MÅL FOR END-TO-END PROCESSER
Som tidligere nævnt er det toplederen, der ejer 
proceslandkortet, og det er også toplederen, der ejer målene 
for virksomhedens end-to-end processer. Med dette ansvar 
følger opgaven at sætte mål, kommunikere mål, følge op på 
mål og kontinuerligt at justere mål.

 © H&B   I  ARTIKEL   I   SIDE 4/5



Toplederen skal løbende vise interesse for udviklingen af 
processerne. Det er vigtigt, at toplederen følger op med ægte 
interesse og får udviklet en rutine i at gøre det på den samme 
måde hver gang. Endvidere er det vigtigt, at der ikke er tale 
om kontrol af ledere og medarbejdere. Til opfølgningen kan 
toplederen med fordel stille det næste niveau af ledere følgende 
spørgsmål, som er inspireret fra Toyota Kata (Rother, M.): 

1. Hvad er din vision for processen – Hvordan har du 
konkretiseret den?

2. Hvad er den nuværende situation?
 + Hvad var dit sidste skridt for at sikre fremdrift?
 + Hvad havde du forventet?
 + Hvad skete der?
 + Hvad har du lært?

3. Hvilke udfordringer forhindrer dig i at nå din målsætning? 
Og hvilken udfordring adresserer du lige nu?

4. Hvad er dit næste skridt/eksperiment? Og hvad forventer du?
5. Hvornår kan vi se resultatet?

Det næste niveau af ledere har herefter ansvaret for at følge op 
på mål videre ned i organisationen – til næste ledelsesniveau, 
og processen med ovenstående spørgsmål kan med fordel 
være den samme ned gennem organisationen. 

Er proceskompleksitet på din agenda som topleder?
Enhver topleder har mulighed for at reducere og udnytte 
proceskompleksiteten i virksomheden. Det første skridt 
er at indse, at ledelse af proceskompleksitet er en vigtig 
del af toplederens ansvar. Og fordi, at proceskompleksitet 
er en tværorganisatorisk udfordring, der omfatter centrale 
beslutninger, så er det ikke blot en opgave, der kan 
uddelegeres eller håndteres som et enkelt, isoleret initiativ. 

Proceskompleksitet skal på toplederens agenda, så de rigtige 
beslutninger træffes rigtigt i forhold til at øge værdiskabelsen 
for både kunder og for organisationen.

KILDER
Nørgaard, A. og Lykke, T.: ”Kompleksitet – virksomhedens 
største udfordring”, 2014. 
Rother, M.: ”Toyota Kata – Managing People for 
Improvement, Adaptiveness and superior
Results”, 2010.

Læs mere på hildebrandtbrandi.com

OM H&B

Vi er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at opnå toppræstationer ved at løse 
komplekse udfordringer og skabe succesfulde transformationer, fra analyse og strategi til 
eksekvering og forankring. For mennesker og med mennesker.

INA DAM er cand.polyt. i virksomhedssystemer og Senior 
Advisor i H&B indenfor Operational Excellence og Change 
Management. Ina har en baggrund fra bl.a. Deloitte og Rambøll 
Management. 

Ina kan kontaktes på id@hildebrandtbrandi.com

 © H&B   I  ARTIKEL   I   SIDE 5/5

ULRIK CHRISTENSEN er cand.merc. og Senior Advisor i H&B 
med speciale indenfor strategi, effektivisering, portefølje-, 
program- og projektledelse. Han er medforfatter på artikler 
om Lean og Bestyrelsesarbejde og er tilknyttet Aalborg 
Universitet som underviser. 
 
Ulrik kan kontaktes på uc@hildebrandtbrandi.com


