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Beklager! Der findes
ikke en mirakelkur til
transformation
85 procent af de danske direktører fortæller, at transformation står
meget højt på deres strategiske agenda. Alligevel lykkes kun omkring
halvdelen med at realisere den tiltænkte værdiskabelse – og 70
procent formår ikke at transformere deres organisation hurtigt nok.
Sådan ser situationsbilledet ud i en ny undersøgelse foretaget af H&B |
Hildebrandt & Brandi blandt knap 200 danske direktører, mellemledere og
medarbejdere.
Egentlig er den kedelige statistik ikke nogen overraskelse, for det samme billede
har tegnet sig i en lang række undersøgelser de seneste 15-20 år. Senest igen
bekræftet af McKinsey i 2019 og Accenture i 2017, som begge konstaterede, at
70% af alle transformationer ikke lykkes med at realisere den tiltænkte værdiskabelse. Og ja, tallet afspejler nok også, at der ofte vil være en vis utålmodighed
med forandringer fra direktionens side.
Utålmodigheden betyder, at danske virksomheder sætter for mange forandringsprojekter i gang, som ikke bliver fulgt til ende. Det giver frustrationer hos mellemledere og medarbejdere, fordi de ikke får arbejdsro til at komme i mål med igangsatte initiativer, inden de bliver bedt om at prioritere noget nyt. Med andre ord:
Det er spild af penge, og det driver lønsomheden ud af organisationen. Ergo er
der brug for nye og bedre måder at drive transformationsprojekter på.
Så hvilke faldgruber skal du som direktør være opmærksom på, og hvad kan du
gøre for at øge sandsynligheden for at lykkes? Det er omdrejningspunktet i dette
magasin med udgangspunkt i svarene fra undersøgelsen. Vi har struktureret vores
indsigt i tre dele.

Del I: Hvorfor er det så svært?
Deltagerne i undersøgelsen tegner et tydeligt billede af otte faldgruber for at lykkes
med en transformation. Faldgruberne ligger ligeledes i tråd med vores erfaring som
rådgivere, og vores referencegruppe af mellemledere og medarbejdere bekræfter i
høj grad udfordringerne.

De otte faldgruber er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Der er ikke tilstrækkelig indsigt i formål og succeskriterier
Transformationens betydning fejl- eller undervurderes
Der mangler ledelseskraft, eller ledelsens fokus ændres
Rolle og mandat er uklart for de involverede
Den enkelte har svært ved at finde mening og energi i transformationen
Der er en forkert styringsmodel og håndtering af fremdrift
Organisationen formår ikke at tilpasse understøttende organisatoriske elementer
Den ønskede adfærdsændring understøttes ikke i praksis

Del II: Hvad er nøglen til succes?
Selvom der ikke findes en simpel mirakelkur til at lykkes, er det korte svar på succes
med transformationer god ledelse. Undersøgelsen peger på, at organisationer med høj
ledelseskraft og stærke, samarbejdende lederteams har langt højere succesrate end
andre. Det skyldes blandt andet, at lederne har opbygget systemer, strukturer og kompetencer, som understøtter en forandringsdrevet kultur i organisationen. På baggrund
af direktørernes erfaringer og gode råd har vi omsat de otte faldgruber til otte løftestænger, der øger sandsynligheden for, at I kan lykkes med jeres transformation:
1. Tydeliggør formålet, og træk på tidligere erfaringer
2. Vurdér transformationens konsekvens og risici allerede fra begyndelsen
3. Skab tilstrækkelig ledelseskraft som fundament til at bevæge hele
organisationen
4. Definér klare roller og ansvar
5. Kommunikér åbent, ærligt og tillidsbaseret for at skabe det nødvendige
følgeskab
6. Hav en agil styringsmodel
7. Tilpas den nuværende operating model ved at se på way-of-working og
kompetencer
8. Nedbryd transformationen i konkret adfærd, og fjern barriererne for at lykkes
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Del III: Er din organisation gearet
til transformation?
Undersøgelsen er designet således, at spørgeskemaet kan bruges til vurdering af
din organisations evne til at drive en transformation. Vurderingen kan med fordel
skabes på baggrund af perspektiver fra både direktører, mellemledere og medarbejdere. Sidst i dette magasin finder du de relevante spørgsmål, som vi mener, du
bør stille dig selv og din organisation.
God læselyst!

Om undersøgelsen
Som rådgivningshus har vi gennem de senere år erfaret, hvor meget
transformation fylder i virksomheder og organisationer.
Derfor har vi i 2018-2019 foretaget en undersøgelse om transformation bestående af et længere survey på 50 kvantitative spørgsmål og
10 kvalitative samt en række uddybende interviews.
Deltagerne i undersøgelsen er 142 direktører på tværs af private og
offentlige virksomheder i Danmark. Derudover har vi fået besvarelser
fra 47 mellemledere og medarbejdere med henblik på at lave en
referencegruppe, så vi kan se, om deres perspektiver stemmer overens
med eller adskiller sig fra direktørernes.
Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på, hvordan du kan
øge sandsynligheden for, at du og din organisation lykkes med
transformationer.
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Undgå otte typiske
faldgruber i
transformationer
HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT?
Der er særligt otte faldgruber i transformationer, som er
gennemgående i organisationerne i vores undersøgelse.
Vi har samlet dem her.
Det er direktionens ansvar, at organisationen er i topform til transformation –
også inden transformationen kommer. Der er ikke tid til at koldstarte, hver gang
der skal laves ændringer, og som øverste leder kan du ikke være alle steder på én
gang. Men en sådan organisationskultur kommer ikke af sig selv. Det kræver
ledelsesmæssig indsigt, handling og forståelse for mennesker. Denne ledelsesform er ikke ny eller ukendt. Det tyder dog stadig på, at mange direktører finder
det vanskeligt i praksis.

1. Der er ikke tilstrækkelig indsigt i formål og succeskriterier

3 ud af 4 direktører mener, at de kommunikerer et tydeligt formål med en
transformation. Det er dog tankevækkende, at 2 ud af 5 mellemledere og medarbejdere mener, at der i mindre grad (eller slet ikke) defineres tydelige succeskriterier for en transformation.
Succeskriterier er med til at tydeliggøre, hvornår man er i mål, og at man er enige
om, hvad succes er. Hvis dette er uklart, er der en risiko for, at man ikke er enige
om, hvad transformationen kræver og ofte undervurderer omfanget.
Vores erfaring er også, at direktører ofte overser vigtigheden i at afstemme, hvad
der er baggrunden for transformationen, og dermed hvor energien til forandring
skal komme fra.
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2. Transformationens betydning fejl- eller undervurderes

Forståelse for transformationens betydning og konsekvenser er første skridt
til at lykkes, og direktørerne ved, at det er vigtigt. Alligevel mener kun halvdelen af direktørerne selv, at de formår at skabe den nødvendige forståelse i
organisationen.
Meget tyder samtidig på, at vores referencegruppe har en endnu mere grå oplevelse af situationen. Her er det kun lidt over 25 procent, som vurderer, at direktionen
har forsøgt at skabe forståelse for transformationens betydning og konsekvens
for organisationen. Direktørernes eget billede af situationen stemmer altså ikke
overens med mellemledernes og medarbejdernes.
Kun 35 procent af direktørerne angiver, at de indledningsvist i en transformation
bruger tid på at vurdere risici. Hvis vi spørger mellemledere og medarbejdere,
vurderer de det endnu lavere, nemlig til blot at være 25 procent.
Derudover peger mange af respondenterne på, at der er en tendens til samtidig
at undervurdere risici og dermed afsætte for få ressourcer til transformationen.
De fleste organisationer kæmper i forvejen med prioritering, og derfor er der stor
sandsynlighed for, at man – måske ubevidst – nedskalerer ressourcebehovet i
den indledende planlægning. Men hvis der ikke investeres i transformationen og
afsættes tilstrækkelige ressourcer, bliver det også svært at opnå de tiltænkte mål –
og gevinstrealiseringen.

3. Der mangler ledelseskraft, eller ledelsens fokus ændres

35 procent af direktørerne mener ikke, at deres ledergruppe formår at stå sammen
og støtte op om transformationen. Kun 45 procent af direktørerne oplever, at
organisationens ledere lykkes, og under 2 procent mener, at de i høj grad lykkes.
Hele 80 procent af referencegruppen vurderer, at de ikke selv lykkes som stærke
transformationsledere.
I tillæg til dette ser vi ofte, at mangel på ledelseskraft gør, at en direktørgruppe
bliver utålmodige og igangsætter en ny forandring, før de har ført eksisterende
initiativer til ende. Det resulterer typisk i, at organisationen bliver forvirret og
oplever et kaos af mange forandringer. Denne problemstilling illustrerer vi ofte
med et forandringspendul.

NY PLAN

Topledelse

Områdeledelse

Afdelingsledelse

Teamledelse

Medarbejder

TID

Forandringspendulet symboliserer tiden, det tager, fra en forandring igangsættes, til der kommer resultater fra organisationen. Hvis en direktørgruppe ikke er
afstemte om, hvordan en forandring skal nedbrydes og kommunikeres på alle
niveauer i organisationen, bliver eksekveringstiden ofte lang. Dette resulterer i, at
direktørgruppen bliver utålmodig og igangsætter en ny forandring - og dermed et
nyt pendulsving. En ny forandring betyder ændret fokus og spild af ressourcer.

4. Rolle og mandat er uklart for de involverede
85 procent af mellemlederne og medarbejderne vurderer, at der ikke er uddelegeret et tydeligt ansvar fra direktionens side i forbindelse med transformationen. Det
uklare ansvar er hæmmende for ledernes selvledelse, beslutningskompetence og
motivation. Hvis man ikke er bekendt med sine rammer, er der større risiko for at
overskride dem – eller endnu værre: slet ikke at udfylde dem.

5. Den enkelte har svært ved at finde mening og energi i
transformationen
Kun godt 55 procent af direktørerne vurderer, at de har følgeskab, og når vi
spørger referencegruppen, er vi helt nede på under en fjerdedel. I undersøgelsens resultater ses der en tydelig sammenhæng mellem dem, der lykkes med
transformationer i rette hastighed, og dem, der lykkes med at skabe følgeskab i
organisationen.
Manglende følgeskab opstår typisk, fordi ledelsen ikke formår at sikre, at forandringen giver mening for den enkelte – og er uklare på, hvor energien til forandringen skal komme fra. Er det fx en brændende platform, der gør, at man er
nødsaget til forandring, eller er det en brændende vision, der er drivkraften?
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6. Der er en forkert styringsmodel og håndtering af fremdrift

Godt 70 procent af mellemledere og medarbejdere vurderer, at direktørerne ikke
lykkes med at nedbryde transformationen i konkrete indsatser og milepæle. Og
mere end 70 procent af direktørerne glemmer at fejre succeserne.
I tillæg til dette ser vi ofte, at organisationer fortsat benytter traditionelle styringsmodeller (vandfaldsmodeller), selvom mange transformationers karakter peger
i retning af et behov for en mere agil styringsmodel. Når transformationer bærer
præg af uforudsigelighed og kompleksitet, som flere og flere gør, vil en vandfaldsmodel typisk ikke være hensigtsmæssig.
Hertil kommer, at ledere ofte ser risikovurdering som en engangsøvelse (som
omtalt i punkt 2) og glemmer løbende at vurdere risici og igangsætte forebyggende handlinger for at imødekomme disse.

7. Organisationen formår ikke at tilpasse understøttende
organisatoriske elementer

Over 60 procent af direktørerne formår ikke at tilpasse processer, systemer, kompetencer, organisationsdesign, IT-systemer og incitamentsstruktur til transformationen. Det er til trods for, at direktørerne ser netop justering af de elementer som
deres vigtigste opgave for at skabe forankring.
Det får den konsekvens, at det ikke bliver muligt at realisere den værdiskabelse,
som transformationen potentielt kunne bidrage med på organisationens top-/
bundlinje. Hvis man eksempelvis vil have folk til at samarbejde mere på tværs af
organisationen, skal man ikke fortsætte med kun at belønne eller give bonus for
individuelle præsentationer.

8. Den ønskede adfærdsændring understøttes ikke i praksis

Godt 40 procent af direktørerne nedbryder transformationen til konkret adfærd,
men kun en femtedel af referencegruppen forstår dem. Det er også vores erfaring
som rådgivere, at mange organisationer undervurderer og har svært ved at konkretisere den ønskede adfærd. Faldgruben er, at man definerer en række overordnede principper fremfor at give konkrete eksempler på den adfærd, man ønsker.
Eksempelvis kan en organisation have et princip om, at medarbejderne altid skal
sætte kunden først – men hvordan gør man det i praksis?
Hele 80 procent af mellemlederne og medarbejderne vurderer derudover, at der
kun i begrænset omfang følges op på, om den reelle adfærd sker.
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De bedste råd fra
direktionsgangen: Succes
med transformationer
HVAD ER NØGLEN TIL SUCCES?
Hvad skal du som direktør gøre for at lykkes? Ud fra
transformationshjulet beskriver vi direktørernes gode erfaringer
og bedste råd til at øge sandsynligheden for at lykkes med
transformationer.
Transformationshjulet omsætter faldgruber til løftestænger

For hver af de otte faldgruber har direktørerne igangsat en række initiativer for
at imødegå dem. På den baggrund har vi udviklet en model, der kan være et
hjælpeværktøj for dig til at sikre gennemførelse og kapitalisering af transformationen. Vi kalder det transformationshjulet. I transformationshjulet er de
otte faldgruber oversat til otte løftestænger. Disse har vi inddelt i fire grundpiller, du som direktør skal forholde dig til i – og inden – enhver transformation:
Forståelse, fundament, fremdrift og forankring.
Transformationshjulet illustrerer vigtigheden i ikke at anskue transformationer
som lineære, men i stedet som cirkulære bevægelser. Start med at opbygge en
forståelse af, hvilken type transformation der skal i gang, men forvent ikke, at
øvelsen er færdig herefter. Efter kort tid vil det igen være vigtigt at revurdere
din forståelse af transformationens elementer – når organisationen og du som
direktør er blevet klogere.

Vi lykkedes med at få en markant mere
kundeorienteret kultur og en højere NPS.
Det gjorde vi blandt andet, fordi vi startede
med en klar ledestjerne. Det var både
tydeligt, hvor vi skulle hen, og vi havde også
et godt billede af, hvor vi var. Dette udgjorde
en del af det solide afsæt, vi havde for at
motivere medarbejderne til at ændre adfærd
– for det kommer ikke bare af sig selv!
Steen Riber, COO i HedeDanmark A/S
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1. Tydeliggør formålet, og træk på tidligere erfaringer

Som direktør skal du vælge, hvor energien til din transformation skal komme
fra. De to typiske energiformer er enten en brændende platform eller en brændende vision – også kaldet en klar ledestjerne, som i citatet fra Steen Riber. En
brændende platform er ikke en vedvarende energikilde, og ofte ser vi derfor en
kombination af begge. Uanset valget, skal energien afspejle et tydeligt formål med
transformationen.
Et formål kan defineres på flere niveauer – ét overordnet formål med transformationen samt delformål med de enkelte projekter, som tilsammen skal sikre eksekveringen. Både formål og delformål skal være afstemt i direktionen og nedbrudt
i en række succeskriterier, så der ikke hersker nogen tvivl om, hvornår transformationen eller det enkelte projekt er en succes. Vores erfaring er, at mange initiativer
fejler, fordi organisationer ikke formår at afgrænse delformålene til en overskuelig
størrelse.
Når formålet er klart, skal du huske at trække på tidligere erfaringer, inden du
planlægger processen. Det er vigtigt at stille sig selv spørgsmålet: Hvad har vi lært
fra lignende processer tidligere, og hvordan kan vi bruge det i fremtidige transformationer? Eksempler på refleksioner i direktionen kunne være:
+
+
+
+
+
+
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Hvilke formål og delformål var energigivende?
Hvad fungerede i ledergruppen, og hvad var årsagerne hertil?
Hvordan involverede vi organisationen?
Hvilke kommunikationsformer anvendte vi, og hvad var timingen?
Hvilken styringsmodel fungerede godt?
Hvad udløste vendepunktet i at få organisationen til reelt at ændre adfærd?
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2. Vurdér transformationens konsekvens og risici allerede fra
begyndelsen
”Det er kritisk, at vi ofte handler uden at forstå og vurdere konsekvens.
Jeg har gennem tiden mange gange taget mig selv i fx at prioritere og
allokere ressourcer uden at overveje hvorfor og vurdere på konsekvenserne – og brændt nallerne. Det har været meget dyrt!”
(Direktør i H&B-undersøgelse).
Som direktør skal du have indsigt i, hvilken betydning den ønskede transformation har. En simpel model til at drøfte dette er en matrice, som vi har illustreret i
figuren. Den stiller kort fortalt to spørgsmål:
+
+

DYBDE:
Hvilken type organisatoriske elementer ændres primært og hvor meget?
BREDDE:
Hvor stor en del af organisationen berøres, er der stor geografisk spredning,
og hvor mange personer og processer er der tale om?

DYB

Transformationens dybde

AFGRÆNSET

I hvor høj grad påvirker
transformationen organisationens
kultur og værdier, den enkeltes
mindset, medarbejdernes
arbejdsvilkår m.v.?

?

Bliver alle i organisationen
berørt, eller er det kun bestemte
afdelinger eller individer?

Transformationens bredde

OMFATTENDE

Det kan være en god øvelse at vurdere disse to dimensioner, da karakteren af
transformationer kan kalde på meget forskellige ledelsesopgaver.
En dyb transformation berører noget ganske fundamentalt for en mindre gruppe
medarbejdere. Dette kan for eksempel være organisationens kultur og værdier
eller den enkeltes mindset. Ledelsesmæssigt kræver sådan en transformation et
særligt fokus på ledelseskraft, følgeskab og adfærdsændring.
En bred transformation berører mange medarbejdere og funktioner, men afleder
ikke nødvendigvis behov for at ændre noget mere grundlæggende. Groft sagt
kræver det især fokus på klare roller og ansvar, styring og planlægning samt sikring af de rette kapabiliteter. Der findes i sagens natur også transformationer, som
både er dybe og brede, og her er der behov for høj grad af både ledelse og styring.
Drøftelse af risici og konsekvens er ofte ikke detaljeret i de indledende faser af
en forandringsproces, men for tidligt at kunne træffe en række afgørende beslutninger er det nødvendigt.
Hvis drøftelserne ikke finder sted, italesættes konsekvensen som:
+ Mangelfuld allokering af ressourcer (projektledere, ledelsestid,
nøgleressourcer m.v.)
+ Manglende afklaring af roller og ansvar
+ Manglende koordinering på tværs af enheder
+ For sent identificeret behov for systemunderstøttelse og procesændringer
eller uddannelse og træning
+ Undervurdering af den adfærdsmæssige ændring, der er nødvendig for at
realisere den potentielle værdi i det, der umiddelbart kunne fremstå som en
ikke så dyb transformation
+ Forkert indsats, f.eks. fokus på styring, hvor det derimod burde være
følgeskab og adfærd
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Flere respondenter kommer med konkrete forslag og metoder til at lykkes med
at vurdere konsekvens og risici tidligt i processen. Eksempler er at anvende en
risikomatrice med en tilhørende plan for forebyggelse og håndtering af risici eller
lave en forandringsassessment blandt ledere og medarbejdere med fokus på at få
deres vurdering af, hvad forandringen betyder for dem.
Ved større forandringer er vores erfaring som rådgivere, at det kan være givtigt
at etablere et ‘Change Lab’, som sikrer en samstemt forståelse af forandringen.
Formålet er at klargøre ledelsen til at drive forandringen og herunder sikre, at
ledelsen er samstemte om forandringens formål og konsekvens. Vi har illustreret
hovedelementerne i et Change Lab i figuren.

CHANGE LAB
Indledende dialog
med sponsor

+ Indledende

afdækning af
baggrund, formål,
succeskriterier og
kontekst

DYB

Workshop(s) med ledere
og nøgleinteressenter

HVORFOR?

Skabe fælles
forståelse af,
hvad vi ønsker
at opnå og
hvorfor

HVAD?

Skabe fælles
forståelse af
omfang, dybde,
modenhed og
risici

Opfølgende samtale
med sponsor

HVORDAN?
Skabe fælles
forståelse af
processen og
aktiviteter heri

+ Afstemning af

output fra
transformation
lab

+ Konkretisering
af proces

Klar forståelse
af transformationen og
afledt fokus i
processen

Vi skulle transformere vores kultur fra
hierarkisk ledelse til værdibaseret ledelse.
Vi lykkedes på grund af to tiltag.
1) Vi havde stor involvering fra medarbejderne, der selv har formet værdierne, og vi lavede en proces, hvor alle fik ejerskab til dem.
2) Vi investerede i ledelsesudvikling og fik
skabt tillid hos ledelsen til, at medarbejderne
selv kan styre, hvad der er godt og skidt.
Ledelsen kan nu forvente, at alle tænker ”vi”,
tager ansvar for sig selv og hinanden, er med
på udvikling og løbende forandringer og øver
sig på dialogen op og ned.
Lars Schrøder, administrerende direktør, Aarhus Vand
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3. Skab tilstrækkelig ledelseskraft som fundament til at
bevæge hele organisationen

Som direktør skal du sikre dig, at dine ledere er klædt på til at drive transformationen. Mobilisering af det samlede lederteam vurderer både direktører, mellemledere og medarbejdere til at være den væsentligste enkeltfaktor i at skabe et
stærkt fundament for en transformation. Måske fordi et stærkt lederteam er en
reel udfordring i mange organisationer, vurderer 50 procent af alle direktørerne, at
udvikling af organisationens ledere til at drive transformationer er i top tre over
væsentligste indsatser. En af direktørerne i vores undersøgelse formulerer det sådan:

”Øget ledelseskraft er et kardinalpunkt, og manglen på det udfordrer
lige nu vores evne til at transformere i min virksomhed. Vi skal derfor
investere i ledelse og ledelsessystemet”
(Direktør i H&B-undersøgelse).
Ledergruppen skal formå at arbejde som et team med fælles mål, commitment
og ikke mindst tillid. Af konkrete værktøjer for at nå hertil peger respondenterne
på at arbejde med en teamkontrakt, teambuilding, personlighedsprofiler og
værdiskabende møder samt være meget tydelige på fælles og individuelle roller
og ansvar.

4. Definér klare roller og ansvar
”Vi har tidligere i meget høj grad brugt projektorganisationer til at
drive stort set al udvikling. Konsekvensen har været en meget lav
ansvarsfølelse i driften, hvilket har betydet en ekstrem lang implementeringstid efter overlevering af løsninger. I dag fokuserer vi på i langt
højere grad at bruge driftsledere i udvikling af løsninger. Resultaterne
er markante”

(Direktør i H&B-undersøgelse).
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Det er kritisk at få fastlagt, hvem der har ansvaret for hvilke dele af transformationen blandt dine ledere. Er det jer i direktionen, lederteamet, mellemlederne, en
selvstændig udviklingsorganisation, konsulenter eller driften?
Det kan i mange tilfælde være en nødvendighed at etablere et projektkontor til at
styre større programmer eller transformationer. Særligt hvis organisationen ikke er
moden til at drive en stor transformation. Men det kan være risikabelt at drive en
transformation parallelt med driften – den skal ske i (samspil med) driften.
For at driften kan blive mere transformationsmoden, kræver det, at ledere og medarbejdere forstår deres ansvar, har rammerne, værktøjerne og modet til at være
selvledende – og har beslutningskompetencen.
Direktørerne mener, at det er vigtigt at støtte ledelsessystemet, sådan at det hele
ikke lander på direktionens bord og anbefaler andre at give tydelige rammer,
inden for hvilke teams får mandat til at løbe med en opgave – ellers bliver
systemet rigidt og bureaukratisk.

Vi gennemgik en større transformation,
hvor vi blandt andet lykkedes med at lave
en agil teamstruktur, der skaber resultater.
Da vi etablerede teams, var den største
udfordring tværfaglighed og linjeledernes
fremtidige rolle. Nu refererer PO’erne til
linjen i stedet for projektorganisationen.
Projekterne er altså forankret i forretningen
– med kunderne som dem, vi servicerer –
og ikke i projektorganisationen.
Steen Gram-Hanssen, administrerende direktør i Forca
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5. Kommunikér åbent, ærligt og tillidsbaseret for at skabe det
nødvendige følgeskab
“Min vigtigste rolle som CEO er at sikre, at alle medarbejdere i organisationen forstår, hvilken fremtidig retning organisation skal i. Her skaber
jeg altid en forandringshistorie – nogle vil kalde det et visuelt maleri –
af den nye situation. Det handler basalt set om at skabe tillid, troværdighed og forståelse for forandringen”
(Direktør i H&B-undersøgelse).
Undersøgelsen viser, at dem, der særligt lykkes med følgeskab, også lykkes med
hastighed i deres transformationer. Som direktør kan du først og fremmest skabe
følgeskab ved at gå forrest med en åben, ærlig og tillidsbaseret kommunikation
om transformationen.
Flere af direktørerne skriver, at de gentagne gange bør besvare nedenstående
spørgsmål:
+ WHY?
		
+ WHAT?
		
+ HOW?
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Redegør meningsfuldt for, hvorfor transformationen er afgørende
for organisationens fremtid – helt ned til den enkeltes behov
Forklar, hvad der forventes af den enkelte – helt ned til mål, middel,
tidsforbrug og ansvarsområde
Fortæl, hvordan processen for transformationen kommer til at forløbe

Det kan gøres gennem en forandringshistorie, som er en fælles fortælling om
den forestående transformation. Denne kan ledergruppen også bruge for at
skabe mening for medarbejderne i forskellige sammenhænge. Det vigtige er, at I
i direktionen har en fælles kernefortælling med nogle klare budskaber, som man
kan bruge i skriftlig kommunikation før og under transformationen, i mindre
grupper og 1:1-samtaler med ledere og medarbejdere samt i præsentationer for
organisationen.
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Flere af direktørerne kommer også med andre konkrete forslag til, hvordan man
lykkes med følgeskab. Der er en række muligheder, som skal vurderes kontekstafhængigt, men her er top 5:
+
+
+
+
+

Fejr succeser undervejs
Efterspørg aktivt feedback fra organisationen, og vis organisationen, at
den bruges
Foretag løbende temperaturmålinger, som bruges aktivt i transformationen
Sikr en god onboarding af nye kolleger, så det er tydeligt, hvordan de
forventes at bidrage til transformationen
Etablér et dynamisk og interaktivt intranet eller anden platform, som gør
det let at kommunikere på tværs af organisationen

For at lykkes med dette kræver det, at den rigtige kultur gødes. Det er ofte besværligt at etablere hele fundamentet ”til lejligheden”. Det bør derimod skabes i kulturen, så tillid, nysgerrighed og feedback er naturligt, gensidigt og dermed kommer
både oppefra, nedefra og udefra. På den måde kan I agere hurtigere og er bedre
stillet til at lykkes med transformationer i den nødvendige hastighed.

6. Hav en agil styringsmodel

Mange af direktørerne fremhæver, at de har skullet indstille sig på, at planen ikke
altid forbliver den samme gennem transformationen – tværtimod ændrer den sig
hele tiden, og det skal man som direktør kunne håndtere. En af respondenterne i
vores undersøgelse formulerer det sådan:

”Som direktør skal man hele tiden afveje, hvad det næste skridt er, for
det er også et vilkår, at vi ikke kan lægge en snorlige projektplan, men vi
må tilpasse os og lære undervejs”

(Direktør i H&B-undersøgelse).

Det kalder på agile projektmodeller. Der skal gøres op med gamle dyder som
unødig kontrol og sikkerhed for beslutningerne, inden der igangsættes
initiativer. Samtidig skal der heller ikke være anarki uden nogen form for fælles
retning eller koordination på tværs. For at organisationen skal være agil, skal I
altså i direktionen understøtte både høje frihedsgrader og høj alignment.

Det handler om at skabe en kultur og ledelse, som understøtter agilitet i hele
organisationen. Her skal der være plads til at prøve muligheder af, selvom flere
direktører peger på, at det kan være vanskeligt i praksis:

“Der er megen bagudskuelse og bebrejdelse, når teams eksperimenterer
og fejler. For at drive hastig forandring skal man som direktør formå at
skabe en kultur, som i stedet reagerer ved at sige ‘Hvad vil du gøre anderledes næste gang?’”

(Direktør i H&B-undersøgelse).

Vores survey peger på, at direktørerne ser valget af styringsmodel som det mindst
vigtige fokusområde inden for fremdrift i transformationer, men vi tror faktisk, at
det er en fejlagtig antagelse. Resultaterne viser nemlig, at de organisationer, der
lykkes bedst med deres transformationer, ikke benytter traditionelle projektmodeller. Her fremhæver referencegruppen vigtigheden af tydelige mål og delmål,
så alle ved, hvornår de er en succes. Og når man opnår målene, så skal det markeres
og anerkendes. Så husk at have klare mål og sætte champagnen på køl!
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I PFA har vi taget et tigerspring med indførslen af agile principper og metoder. Ikke
fordi vi har udskiftet en masse ledere og
medarbejdere, men fordi vi har investeret i
at uddanne og træne vores folk med aktiv
sparring i det daglige arbejde. Vi har undervejs hyret en håndfuld erfarne folk ind til at
coache, men faktisk ikke flere end det. Det
har vist sig, at vi ved at lade egne folk stå i
spidsen har fået skabt et stærkt buy-in fra
organisationen, og det har gjort, at vi er
lykkedes med at ændre adfærd.
Morten Andersson, Head of Agile and Portfolio Management i PFA.
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7. Tilpas den nuværende operating model ved at se på
way-of-working og kompetencer

Direktørerne fremhæver særligt kompetencer som essentielt for at lykkes med en
transformation. Medarbejdere og mellemledere skal besidde det rigtige agile
kompetencesæt, som gør, at de kan handle hurtigt og tør prøve noget af for at
skabe læring i stedet for at bruge for meget krudt på en lang analysefase bag
lukkede døre.
Og så skal organisationen tilpasses til transformationen. Det kan lyde selvindlysende, men det er mere udfordrende end som så. Over 60 procent formår ikke at
tilpasse governance og strukturer til transformationen, selvom direktørerne selv
mener, at det er det vigtigste for at sikre forankring.
Et råd fra direktørerne er at have styr på sin way-of-working. Hvordan arbejder I i
dag, og hvordan skaber I værdi for jeres kunder? Dette skulle gerne være på plads,
inden en given transformation igangsættes, for ellers er I ikke enige om, hvor I
starter fra – og så får I svært ved at lave hurtige ændringer. Der er særligt fokus på
seks elementer, som bør være på plads, for at transformationen reelt kan forankres:
+
+
+
+
+
+

Struktur
Kompetencer
Kultur
Målstyringsmodel
Processer
IT-systemer
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8. Nedbryd transformationen i konkret adfærd, og fjern barriererne
for at lykkes
”Reel forandring skabes i dagligdagen – ikke gennem modeller og
powerpoint-præsentationer. Det opnås gennem en konkret ledelsesmæssig adfærd og kommunikation, hvor der er sammenhæng mellem det,
topledelsen siger, og det, som den i praksis gør. Det lyder let, men er
møghamrende svært”
(Direktør i H&B-undersøgelse).
Hvis ikke den menneskelige adfærd ændres, vil der ikke være sket nogen transformation. Transformationen skal derfor først og fremmest omsættes til adfærd,
som giver mening for den enkelte medarbejder, og der skal etableres nye vaner.
Oversæt transformationen til konkret adfærd sammen med medarbejderne, så
det bliver tydeligere, hvad de skal gøre anderledes i morgen. En af respondenterne
formulerer det således:

“Der skal være en klar rød tråd fra strategi til individuelle handlingsplaner, herunder justering af organisationens infrastruktur. Derudover
kræver den røde tråd, at alle medarbejdere skal forstå, hvad der kræves
af dem i indsatser og adfærd for at bidrage til transformationen, og det
skal der aktivt ledes efter at sikre”

(Direktør i H&B-undersøgelse).

Så kære direktør...

Transformation er hårdt arbejde, og det kræver meget at skulle ændre vaner, så
hav tålmodighed, og vær vedholdende. Evnen til transformation skal integreres
i virksomhedens kultur. Der er ingen mirakelkur, og selvom nogle elementer har
mere effekt på, om transformationer lykkes eller ej – og i den nødvendige hastighed – er intet selvstændigt element nok i sig selv.
Alligevel ligger kimen særligt i god ledelse, for det kan skabe en forandringsdrevet
kultur og give organisationen forudsætningerne for at lykkes.

Vurdér din organisations
evne til at drive en
transformation
ER DIN ORGANISATION GEARET TIL TRANSFORMATION?

Vi har designet vores undersøgelse sådan, at spørgeskemaet kan bruges til
vurdering af din egen organisations evne til at drive en transformation. I jo
højere grad I gør de ting, der bliver spurgt ind til, jo bedre er I stillet til fremtidige
transformationer.
Vurderingen kan med fordel skabes på baggrund af perspektiver fra både
direktører, mellemledere og medarbejdere. Her finder du 28 relevante spørgsmål,
som vi mener, du bør stille dig selv og din organisation for at vurdere din organisations transformationsmodenhed.
Spørgsmålene kan justeres ud fra, om de skal stilles til en direktion eller mellemledere og medarbejdere. Ofte er begge perspektiver relevante for at få et reelt
billede af din organisations transformationsmodenhed.
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Generelt
1.
2.
3.
4.

I hvor høj grad er transformation på agendaen i jeres øverste ledelse?
I hvor høj grad lykkes I med at eksekvere på jeres strategiske beslutninger
og dermed realisere den værdiskabelse, der var tiltænkt?
I hvor høj grad formår I at transformere jeres organisation med den
hastighed, I ønsker?
I hvor høj grad kender du organisationens forventninger til dig og den
øverste ledelse til at drive en transformation?

Forståelse
5.
6.
7.

I hvor høj grad kommunikerer I et tydeligt formål med en transformation?
I hvor høj grad definerer I tydelige succeskriterier for en transformation?
I hvor høj grad afdækker I en transformations betydning for
organisationen (fx i forhold til arbejdsformer og arbejdskultur)?
8. I hvor høj grad afdækker I en transformations sammenhæng til
organisationens øvrige projekter?
9. I hvor høj grad er I opmærksomme på at inddrage erfaring fra tidligere
transformationsprocesser?
10. I hvor høj grad afdækker, drøfter og håndterer I risici tidligt i processen?

Fundament

11. I hvor høj grad oplever du, at ledergruppen som samlet enhed støtter
op om en transformation?
12. I hvor høj grad oplever du, at lederne forstår deres mandat?
13. I hvor høj grad lykkes jeres ledere med at drive transformationsprocesser?
14. I hvor høj grad oplever du, at I har defineret klare roller og ansvar i en 		
transformationsproces?
15. I hvor høj grad oplever du, at der er motivation for at udvikle 		
organisationen?
16. I hvor høj grad oplever du, at I allokerer tilstrækkelige ressourcer til en
transformation?
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Fremdrift

17. I hvor høj grad nedbryder I transformationens formål i nogle tydelige
indsatser og milepæle?
18. I hvor høj grad oplever du, at I arbejder ud fra en agil styringsmodel?
19. I hvor høj grad følger I løbende op på fremdrift og korrigerer indsatser?
20. I hvor høj grad vurderer I løbende risici og håndterer dem proaktivt?
21. I hvor høj grad oplever du følgeskab til en transformation i din 		
organisation?
22. I hvor høj grad har I fokus på at fejre succeser undervejs?

Forankring
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23. I hvor høj grad formår I at justere processer og systemer?
24. I hvor høj grad formår I at tilpasse organisationens struktur, governance
og incitamentsstruktur?
25. I hvor høj grad formår I at matche organisationens kompetencer med
transformationens afledte behov?
26. I hvor høj grad formår I at nedbryde den ønskede adfærd til konkrete
handlinger?
27. I hvor høj grad formår I tydeligt at forklare, hvad transformationen
betyder for den enkelte medarbejders rolle og ansvar i hverdagen?
28. I hvor høj grad formår I at følge op på forankringen af transformationen?

ANSVAR

Transformation
ADFÆRDSÆNDRING

FT

STYRING

N

D

RA

KAPABILITET

IN

RI

FO

KR

FØLGESKAB

G

FR

EM

Hør mere
H&B har gennem en årrække arbejdet med større organisatoriske transformationer
og fusioner hos nogle af Danmarks største virksomheder. Vi har altid fokus på
hastighed og reel værdiskabelse i vores tilgang. Hvis du har spørgsmål eller
kommentarer, så ring eller skriv gerne.
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