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Alt for mange virksomheder går i stå med strategiarbejdet, så snart det 
sidste punktum i strategien er sat. Det er ærgerligt, for uden en effektiv 
strategieksekvering, kommer man til at sukke langt efter de ønskede gevinster. 

Som topleder har man et særligt ansvar i strategieksekveringen. Toplederen skal 
lukke det hul mellem virksomhedens strategiske ambitioner og dens realiserede 
gevinster, som ofte opstår, når strategien rammer driften. Toplederen skal sætte 
rammen for eksekveringen af strategien og sørge for, at de nødvendige ressourcer 
og kompetencer er til stede. Men hvordan gør man det?

Først og fremmest er det vigtigt, at man formår at samle ledergruppen omkring 
strategien, så alle køber ind på den, forstår dens omfang og trækker i samme 
retning. Derudover skal man frigive tid og energi i organisationen til den 
forandring, strategien kræver, og man skal være tydelig omkring de gevinster, 
organisationen skal jage først.  

Valg af eksekveringsdesign er endnu en vigtig overvejelse. Ofte går autopiloten 
i gang, og man vælger en typisk eksekveringsmodel, hvor de strategiske mål 
skal realiseres gennem et antal projekter, som er defineret, målsat og nedbrudt 
i aktiviteter. Men der er mange andre måder at gøre det på, og man kan sagtens 
bruge forskellige modeller til forskellige dele af virksomhedens strategi – hvis det 
er det mest fordelagtige. 

En ting, virksomheder ofte overser i strategieksekveringen, er kulturen. En 
kultur kan ”make eller breake” selv den skarpeste strategi. Som topleder skal 
man derfor klæde ledergruppen på til at udvikle kulturen, så medarbejdernes 
tanke- og handlingsmønstre understøtter strategien. Det kræver en god portion 
tid, tålmodighed og fokus. Det er vigtigt, at alle ledere går forrest ved at vise 
eksempler på den ønskede adfærd. 

Strategien skal ud at leve i organisationen, og det kan være svært for 
medarbejderne at holde kadencen, når de pludselig skal arbejde (og tænke) på 
en ny måde i en i forvejen travl hverdag. Et fast taktslag for strategieksekvering, 
der nedbryder strategiens mål i de respektive afdelinger, omsætter dem til 
handlinger og følger op, skaber overblik og overskud til at etablere nye rutiner. 
Det sikrer også, at strategien bliver nærværende for alle – ikke kun for dem, der er 
involveret i større projekter, men også for frontlinjemedarbejderen.

Det og meget mere vil vi komme ind på i dette magasin. 

God læselyst!

Samler strategien støv i skuffen?
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Et stærkt og tydeligt fundament er afgørende for, om strategien får et liv i 
organisationen, når det sidste punktum er sat. Det kræver, at man som virksomhed 
har en klar retning, som alle ledere og medarbejdere forstår og køber ind på.

Strategieksekvering er viljen i organisationen til at rykke på tingene. Det er de daglige 
beslutninger og handlinger, der understøtter den strategiske retning. Det er bevægelsen fra 
PowerPoints til adfærd. 

Før genovervejede virksomheder sjældent deres grundlæggende strategi. I dag gentænker man 
som topledelse typisk sin retning med få års mellemrum og retter konstant ind efter  
ændrede forhold. 

Det at forstå og øve eksekvering er afgørende for at sikre den hastighed i udviklingen, som 
markedet kræver. Særligt tre ting er vigtige i forhold til at få fundamentet på plads for god 
strategieksekvering: En tydelig strategi, forståelse af omfanget og følgeskab.

Eksekvering kræver energi
En tydelig strategi er en forudsætning for succes med strategieksekvering. Det er simpelthen 
ikke muligt at nedbryde og eksekvere usikkerhed. Hertil hører ofte (for) høj grad af 
kompleksitet. Strategien skal være enkel, overskuelig og let at huske for medarbejderen. En klar 
strategi indeholder først og fremmest en tydelighed om, hvor organisationen er i dag, og hvor 
man ønsker, den er efter strategiperiodens udløb – typisk om tre til fem år. 

Udgangspunktet for strategien sammenfattes ofte i en SWOT-analyse, der afføder fire generiske 
strategityper, som hver afspejler et fokus for strategien. Udfaldet har betydning for, hvordan 
strategien skal eksekveres, og herunder hvor energien skal komme fra. 

De fire generiske strategityper er illustreret her:

Eksekvering kræver et  
solidt fundament

Brændende 
vision

Mange muligheder

Mange trusler

Mange 
styrker

Mange
svagheder

STRATEGI:
”OPRYDNING”

STRATEGI:
”KLASSISK VÆKST”

STRATEGI:
”TURNAROUND”

STRATEGI:
”ADAPTIV VÆKST”

Brændende 
platform

H&B 2020 | Strategieksekvering | Side 3

Kilde: H&B (2018): Topledelsens Nøgle til Værdiskabelse



En vækststrategi bygger oftest på en brændende vision om at flytte virksomheden til noget 
endnu større og bedre, mens en turnaround-strategi bygger på en brændende platform, hvor 
forandring er en nødvendighed for overlevelse. 

Mange vil mene, at turnaround-strategien er sværest at eksekvere, men dette er langt fra altid 
tilfældet. En klassisk vækststrategi kan være lige så svær – eller endda sværere – at eksekvere. 
Når det går godt, kan det være svært at mobilisere energi til mere.

Uanset valg af strategi er hovedpointen her, at lederne skal gøre det klart overfor 
medarbejderne, hvilken retning organisationen skal bevæge sig i, og hvorfor denne retning 
er den rette. Dette skaber på forståelse på medarbejderniveau og derved grobund for effektiv 
eksekvering.

Overoptimisme giver bagslag
Vi ser ofte, at ledere undervurderer strategiens afledte forandringer og ikke afsætter de 
nødvendige ressourcer for at komme i mål. Dette kan bunde i overoptimisme i udarbejdelsen 
af strategien, men også i en manglende dybdegående forståelse for strategiens ’hvorfor’, ’hvad’ 
og ’hvordan’. Det er afgørende, at ledergruppen har en fælles forståelse af strategien og dens 
omfang – helt ind til kernen – og på baggrund af dette formår at prioritere virksomhedens 
ressourcer. 

Konkret anbefaler vi at afholde et ’change lab’ undervejs eller i halen af en 
strategiudviklingsproces, hvor ledere og nøgleinteressenter skaber fælles forståelse af 
strategiens betydning og de afledte forandringer. Et ‘change lab’ er grundlæggende set en 
workshop, som har til formål at svare på alt vedrørende ’hvorfor’, ’hvad’ og ’hvordan’.

CHANGE LAB
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Et ‘change lab’ kan udkomme på forskellige måder med en typisk varighed på en til tre dage. I 
løbet af disse dage vil man blandt andet komme rundt om følgende spørgsmål:

1)  Hvorfor er der behov for forandring, og hvad ønsker vi at opnå?
2)  Hvad er de nødvendige afledte forandringer, og hvad betyder de for organisationen?
3)  Hvilken eksekveringsmodel er mest hensigtsmæssig? F.eks. et strategikontor med ansvar for

at styre et samlet program eller en model for løbende forbedringer i driften?
4)  Hvilke krav og rammer stiller vi til taktslaget for nedbrydning af mål og indsatser samt

opfølgning på fremdrift?
5)  Hvilke risici ser vi for at komme i mål?

Ledere og nøgleinteressenter bør vurdere omfanget af strategiens afledte forandringer i forhold 
til forandringernes dybde og bredde, og herefter skal der være en stillingtagen til, hvad det 
betyder for eksekveringsprocessen.

Forandringens dybde handler om, i hvor høj grad forandringen påvirker organisationens kultur 
og værdier, den enkeltes mindset og medarbejdernes arbejdsvilkår med videre. Forandringens 
bredde handler om, hvorvidt få eller alle medarbejdere i organisationen berøres

En dyb forandring (markeret med ’1’) kræver typisk et andet mindset blandt medarbejderne i 
organisationen. Et eksempel herpå er en organisation, der går fra at udføre praktiske opgaver 
for kunder til at skulle rådgive dem. Dette kræver et andet mindset, fordi de nu skal tage stilling 
og komme med en normativ anbefaling frem for alene at udføre en bestilt opgave.

En bred forandring (markeret med ’2’) er f.eks. et nyt timeregistreringssystem, som vil påvirke 
størstedelen af organisationen og dermed være en omfattende, men formentlig relativ 
overfladisk forandring.

I forbindelse med ovenstående er det væsentligt at være opmærksom på, hvad de afledte 
forandringer særligt betyder for nøgleinteressenter i organisationen. F.eks. betyder en ny 
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strategi ofte, at udvalgte ledere skal have en ny rolle, bliver frataget et ansvar eller lignende. Der 
bør her ligge en plan for, hvordan disse ledere fastholdes og motiveres i den nye strategi. 

En vision på en musemåtte er ikke nok
Ledergruppen skal være samstemte om strategien, og et fælles buy-in skal smitte af ned gennem 
organisationen og bevirke følgeskab. Ledere skaber god eksekvering gennem involvering og 
kommunikation, så medarbejderen mærker ledelsens harmoni omkring strategien. 

Netop harmoni og buy-in (eller mangel på samme) har en afledt effekt gennem organisationen 
og påvirker i sidste ende medarbejderes motivation og vilje til at eksekvere på handlinger, der 
understøtter strategien.

Måden, hvorpå man opnår dit følgeskab, afhænger af, hvilken involveringsstrategi man har 
valgt. Her sondrer vi mellem tre forskellige modeller:

Adfærdsændring?ResultaterForandring

ResultaterAdfærdsændringInvolvering

’Roll-over’
Beslutning

’Roll-out’
Beslutning

ResultaterAdfærdsændringBeslutning

’Roll-with’

Involvering

To
p-

do
w

n
Bo

tt
om

-u
p

Strategiens karakter vil påvirke, hvilken model der er mest hensigtsmæssig. En effektivisering, 
som resulterer i en fyringsrunde, er typisk en roll-over, mens udvikling af et nyt produkt ofte 
sker gennem en ‘roll-with’.

Uagtet model handler følgeskab også om ens evner til at kommunikere forandringen. 
Kommunikation af en strategi er en svær og ofte udskældt opgave. Mange organisationer 
laver film, plakater, musemåtter eller kaffekopper med visionen på, men det er sjældent, at 
budskaberne reelt set når ud til medarbejderne. Derfor stiller kommunikationen af en strategi 
langt større krav til ledelsen end blot at få trykt musemåtter. 

Vores erfaring er, at kommunikation af strategien skal indeholde, hvor organisationen 
kommer fra, hvorfor der er behov for forandring, i hvilken retning ledelsen ønsker at 
udvikle forretningen og hvordan. Derudover skal den have tydelige eksempler på, hvordan 
forskellige dele af organisationen vil blive berørt, og hvilke krav der stilles. Strategien dør hvis 
fortællingen kun er ”fine og abstrakte ord” uden eksempler. En forandringshistorie, der besvarer 
nedenstående spørgsmål, er et godt værktøj:

Hvorfor
• Hvor kommer vi fra?
• Hvorfor er der behov for 

forandring?
• Hvor skal vi �nde 

energien til forandring? 

Hvad
• Hvad er de primære 

bevægelser i strategien 
(fra-til)?

• Hvor står vi i 2022, hvis vi 
er lykkedes?

• Hvad er vores must-win
battles og overordnede 
mål?

Hvordan
• Hvilke aktiviteter skal 

sikre, at vi lykkes? 
Hvordan kommer vi 
til at følge op på vores 
mål og aktiviteter? 

•
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Tydeligt ansvar og forståelse for 
forandringens omfang bidrog til rette 
prioritering af ressourcer og følgeskab

Udfordringen
En større dansk finansiel virksomhed havde netop lanceret en ny strategi. Strategien indeholdt 
en række ambitiøse mål, som stillede store krav til organisationens udvikling. 

Virksomheden oplevede en stor udfordring i faldende medarbejdertrivsel, som blandt andet 
var forårsaget af en projektforstoppelse, hvor manglende prioritering og koordinering af 
indsatser og ressourcer gjorde dagligdagen yderst ineffektiv. Årsagerne til dette var mange, 
men et eksempel var en manglende fælles forståelse for omfanget af de forandringer, som de 
igangsatte initiativer bestod af. 

Derudover var det uklart, hvem der bidrog til realisering af hvilke mål og med hvor meget. 
Som eksempel havde virksomheden fokus på lønsomhed, men størstedelen af direktionen 
efterspurgte ressourcer frem for at komme med forpligtelser om besparelser. Ansvaret for 
strategiens mål faldt mellem flere stole – ingen ansvar, ingen eksekvering. 

Løsningen
Den øverste ledelse tog affære ved at drøfte de afledte forandringer af strategiens primære 
bevægelser. Herefter diskutterede den placeringens betydning og besluttede, hvilke 
konkrete indsatser, der skulle understøtte forandringerne. Sideløbende fordelte ledelsen et 
tydeligt ansvar for strategiens dele og nedbrød ansvarsområderne gennem ledelseslagene i 
organisationen. 

Et eksempel på en afledt betydning var et særligt fokus på træning af ledelseskompetencer på 
tværs af organisationen gennem et større lederudviklingsforløb, hvor lederne blandt andet 
skulle vælge få fokuspunkter og udvikle en forandringshistorie til deres respektive områder.

Resultatet
Værdien af diskussionen kom ikke af vurderingen i sig selv, men af den efterfølgende betydning 
for designet af virksomhedens eksekveringssetup. 

Forandringshistorierne bidrog til en fælles forståelse for strategien og herunder et tydeligt link 
til forretningernes respektive bidrag. En klar retning afledte hensigtsmæssige prioriteringer af 
indsatser, hvor et tydeligt formål skabte energi blandt medarbejderne.





Strategieksekvering er ikke blot et smart ledelses-buzz-word. Det er ledere og 
medarbejdere, der handler og tænker på en ny måde. At eksekvere succesfuldt på 
strategien kræver tydelighed om strategiens krav til kultur, værdier og mindset. 
Alligevel overser mange organisationer kulturens betydning og løber hovedet mod 
muren i eksekverings-blindgyder. 

Det er seks måneder siden, I lancerede jeres nye strategi til hele organisationen. Medarbejderne 
skal gå fra at bygge huse ud fra en tegning og en materialeliste til at rådgive kunderne om, hvilke 
materialer de skal bruge, og hvordan de skal sætte dem sammen. Den nye retning er afgørende 
for, at virksomheden bevarer sin position i markedet. 

Siden lanceringen, er der dog ikke sket noget. Kundetilfredsheden er uændret, og I når ikke 
jeres salgsmål. Medarbejderne formår ikke at eksekvere strategien i praksis, fordi den strategiske 
forandring, I stiler efter, er så anderledes end den måde, medarbejderne normalt arbejder på. 
Kulturen er blevet en stopklods for strategieksekveringen og må ændres. Men hvordan er det 
lige, man gør det? 

Strategien stiller krav til kulturen
Som forberedelse er det fordelagtigt at lave en kulturanalyse, der beskriver, hvor kulturen 
er i dag, og herefter hvor man ønsker at være i fremtiden på en række forskellige parametre.  
Eksempler på parametre kan være i hvor høj grad regler styrer ledelse og adfærd, eller 
hvorvidt man har en familiekultur kontra performancekultur. Neden for ses et eksempel på en 
visualisering af hovedkonklusionerne fra en kulturanalyse, som vi har udarbejdet på baggrund 
af en række fokusgrupper med ledere og medarbejdere. 

Vi brugte konklusionerne som afsæt for planlægning af en proces med fokus på udvikling af en 
organisations kultur. Processen indeholdt blandt andet tydelige ledelsesforventninger, et go-
live event med ikoniske tiltag og udarbejdelse af en ny identitetsramme.

Kulturen er ofte en showstopper

Dri�

Følges regler og procedurer 
ud fra en nulfejlskultur…

Er der stor handlefrihed og 
råderum til medarbejderne…

Er der i kulturen størst fokus på 
tætte kollegiale relationer…

Er man optaget af de interne
strukturer…

Slukkes mange ildebrande i 
driften…

Er der fladt hierarki, hvor 
relationer overgår struktur… 

Ageres som ét firma med stærkt 
samarbejde og helhedssyn…

Er I orienteret mod fortiden, og 
hvad man har gjort…

…eller guides man af værdier 
med frihed under ansvar? 

… eller er der snævre rammer 
og tæt opfølgning?

…eller på målopnåelse og 
resultater?

… eller er man orienteret mod 
markedet og kundebehov?

…eller er der stærke processer, så flest 
mulige akutte problemer undgås?

…eller følges den formelle
beslutningsstruktur?

…eller er der suboptimering og 
silodannelse?

…eller mod fremtiden og dermed, 
hvordan man vinder i morgen?

I dag Ønsket i fremtiden
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Et andet værktøj, som kan hjælpe med at beskrive en kultur, er en kulturvifte. En kulturvifte 
viser med enkle ord, hvilke værdier, principper og artefakter kulturen rummer – typisk opdelt i 
en social kultur, arbejds- og faglig kultur samt fysiske rammer som vist nedenfor.

PRINCIPPER ARTEFAKTER VÆRDIER

Høj faglighed 
og stræben

Karriereveje Fladt hierarki

Arbejdsom

Individuelle mål

Høj 
tilgængelighed
Mesterlære

Frihed under 
ansvar

Fællesskab

Faglighed

Troværdighed
Kammeratligt

Julefrokost

Festligt

Fælles 
frokost Sjovt

Sportsklub

Vinklub Inkluderende

Kvalitet

Afslappet 
dresscode

Enkelt-
kontorer men 

åbne døre
Sundhed

God 
forplejning

Professiona-
lisme

Kulturviften er inspireret af Edgar Scheins isbjergsmodel, der skelner mellem det håndgribelige 
(artefakter) og det uhåndgribelige (principper og værdier). Viften danner rammen for en 
beskrivelse af kulturen, og ledelsen bør aktivt binde den sammen med strategien. 

Tager vi fat i eksemplet fra indledningen med de nye krav til mindsettet hos medarbejdere 
i entreprenørvirksomheden, vil værdier som ”kompetent” og ”løsningsorienteret” være 
eksempler på kernen i midten, mens ord som ”højt fagligt niveau” og ”tydelig holdning” kunne 
blive principper under arbejds- og faglig kultur. 

Fra værdier til konkret adfærd
Som Jørgen Vig Knudstorp, tidligere adm. direktør i LEGO, flere gange er blevet citeret 
for, så kan man ikke tænke sig til en kultur - man skal handle sig til den. Ergo, ledelsen 
skal søsætte initiativer, som oversætter hensigtserklæringer til forventninger til leder- og 
medarbejderadfærd. Først her bliver det konkret for organisationen, og særligt her kan ledelsen 
med fordel involvere organisationen i at konkretisere, hvilken adfærd de mener, der skal til. 

Det er ikke meningen, at alt adfærd skal dikteres af ledelsen, men eksempler på den gode 
og dårlige adfærd medvirker til, at medarbejdere træffer de rigtige beslutninger, når de står 
i lignende situationer. Strategiske fraser, såsom ”vi skal være mere innovative”, er typisk 
svære at forholde sig til i hverdagssituationer. Hvad betyder det reelt set for den, der sidder i 
produktionen? Ledelsen bør dele nogle eksempler, så det bliver nemmere for medarbejderne at 
se det.

Vi har god erfaring med at facilitere drøftelser om strategiens krav til adfærd ved at skitsere en 
fælles spillebane. Spillebanen er dikteret af hjørneflag, som oftest er virksomhedens værdisæt. 
Her går øvelsen ud på at formulere den adfærd, der er henholdsvis inden for og uden for banen 
eventuelt opdelt i forhold til værdierne jf. nedenstående illustration.
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Her er det en god idé at bruge ”videotesten” (fra Chip og Dan Heaths bog ”Switch” og beskrevet 
af Morten Münster i ”Jytte fra Marketing”) til vurdering af, om adfærden er beskrevet konkret 
nok. I videotesten spørger man, om en tredjepart, der ikke har lavet strategien, ville kunne 
genkende adfærden, hvis den blev optaget på video.

Et andet værktøj, som vi ofte benytter til denne drøftelse, er baseret på NPS-tankegangen. NPS-
tilgangen giver et sprog om, hvilken adfærd der skaber henholdsvis promotors, neutrals og 
detractors. F.eks. er detractors et resultat af en 5’er adfærd, mens promotors skabes gennem 
10’er adfærd. Her vil en 5’er være ikke-acceptabel adfærd, 8’er acceptabel adfærd og 10’er den 
ønskede adfærd. 

Værktøjet bruges med udgangspunkt i et konkret kontaktpunkt med en kunde eller kollega. 
Når henholdsvis 5’er, 8’er og 10’er adfærd er defineret vil næste skridt være at drøfte, hvordan 
den accepterede og excellente adfærd understøttes. Værktøjet er ikke blot en engangsøvelse, 
men en hjælp til at skabe et fælles sprog og udgangspunkt for feedback i hverdagen – både 
mellem leder/medarbejder og kollegaer.

Inden for banen 
- den gode adfærd

Uden for banen 
- den dårlige adfærd

Værdi 1

Værdi 2

Værdi 3

Værdi 2

Værdi 3

Inden for banen 
- den gode adfærd

Uden for banen 
- den dårlige adfærd

Meget 
usandsynligt

Meget 
sandsynligtNPS-spørgsmålet” Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os til familie eller venner? 

1 2 3 40 5 6 7 8 9 10

5’er adfærd
Ikke acceptabel adfærd, 

som ikke dækker 
kundens behov

8’er adfærd
Acceptabel adfærd, 

som møder
kundens behov 

10’er adfærd
Excellent adfærd, 

som overgår 
kundens behov
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Når vi siger kultur, siger vi også ledelse
Ændring af kultur tager tid, fokus og kræver en stor portion ledelse. En udvikling af kulturen, så 
den understøtter strategien, kræver at ledelsen formår at påvirke medarbejdernes holdninger, 
vaner og værdier, og her er værdibaseret ledelse et uundgåeligt greb. Værdibaseret ledelse 
handler blandt andet om, at lederne fremhæver den gode adfærd og drager konsekvens ved 
uhensigtsmæssig adfærd. 

Grundlaget for værdibaseret ledelse er tillid. Det vil sige, at man som leder grundlæggende tror 
på, at medarbejdere ønsker at lede sig selv, og at man derfor erstatter stramme procedurer og 
kontrolmekanismer med ansvar, kompetence og ægte inddragelse.

En virksomhed, der bekender sig til værdibaseret ledelse, er ofte kendetegnet ved flere af 
følgende karakteristika:

•  Der er en høj grad af medarbejderinvolvering og selvbestemmelse
•  Der er få regler, men til gengæld stærke forventninger
•  Man er dialogsøgende – både internt og eksternt
•  Der er som oftest en uformel omgangsform
•  Hyppig feedback og nysgerrighed er et afgørende kulturtræk i bestræbelserne på at blive bedre

En del af forudsætningerne for at lykkes med ovenstående er, at lederne tør gå forrest og være 
et forbillede for den adfærd, der ønskes. Det kræver, at den øverste ledelse har defineret nogle 
tydelige forventninger og trænet deres ledere til at tage ansvar for udvikling af kulturen. I sidste 
ende er dette altafgørende for, om en virksomhed får succes med strategieksekvering. 
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Fælles kultur og sammentømret ledelse 
som accelerator for synergigevinster i et 
fusionsprogram

Udfordringen
To virksomheder med 1000+ medarbejdere hver stod over for en fusion og et ønske om 
realisering af 250 mio. kr. i synergigevinster. 

Fordi en fusion handler om, at nogle mennesker skal til at arbejde på en ny måde og med nogle 
nye kolleger, kom der hurtigt en erkendelse af, at der var stor risiko for at havne i en ”dem-og-os” 
kultur mellem de to fusionerede selskaber og herunder en stor modstand mod forandring.

Løsningen
Fusionen blev kørt som et samlet post-merger-integrations-program med femten fusionsspor 
drevet af et PMI-kontor. Ét af deres vigtigste fokusområder var i samarbejde med HR at få skabt 
en fælles kultur og en sammentømret ledelse. Hertil var der valgt en roll-with strategi, hvor den 
nye koncernledelse i første omgang traf en beslutning om en ønsket kultur særligt udmøntet i 
form af en række forventninger til ledere og et værdisæt. 

Alle ledere blev involveret gennem et kultur- og lederudviklingsprogram, hvor første workshop 
tog udgangspunkt i en præsentation af rammen for den nye koncern og herunder forventninger 
til kultur og et nyt værdisæt. Lederne blev faciliteret gennem en række øvelser i formulering af 
både leder- og medarbejderadfærd. 

Lederne fik efterfølgende til opgave at lave lignende sessioner i egne områder med 
udgangspunkt i en praksisnær værktøjskasse med præsentationsmateriale og 
øvelsesbeskrivelser, således at hele organisationen kom gennem samme format.

Resultatet
Værdiskabelsen var først og fremmest én fælles kultur og sammentømret ledelse, som gik 
forrest og i samme retning. Dernæst blev der skabt en tydelig identitet, kultur og ambition i et 
fælles manifest for hele organisationen. Den tydelige identitet bidrog til et stærkt ønske om 
at blive en del af og bidrage til den nye virksomhed, hvilket efterfølgende har givet energi til 
forandringerne. 





”Strategieksekveringen går for langsomt.” Sådan lyder det fra 70% af de 
adspurgte direktører i vores undersøgelse af danske virksomheders succes med 
transformationer. Autopiloten går ofte i gang, når strategien skal ud at leve, og 
mens det i nogle tilfælde er den rigtige vej at gå, skaber det i andre unødvendige 
forhindringer, som sænker farten. 

70 % danske virksomheder formår ikke at eksekvere deres strategi i den ønskede hastighed 
Det viser en undersøgelse blandt 200 danske direktører, hvor vi stiller skarpt på virksomheders 
succes med transformationer.* 

Årsagen er til dels, at autopiloten overtager styringen, så snart det sidste punktum i strategien 
er sat. Virksomheder udruller med andre ord helt automatisk en ”klassisk” eksekveringsproces, 
hvor de strategiske mål skal realiseres gennem et ambitiøst antal projekter, som er klart 
defineret, målsat og nedbrudt i aktiviteter. 

Det kan fungere i nogle tilfælde, mens det i andre blot resulterer i manglende ejerskab i 
organisationen og værst af alt manglende fremdrift på realisering af de strategiske mål. 

Budskabet er, at man som virksomhed aktivt skal tage stilling til, om andre 
eksekveringsmodeller kunne være mere fordelagtige for dele af virksomhedens strategi – for ja, 
man kan sagtens have forskellige modeller i spil samtidig.

Eksekveringsmodellen afhænger af formålet
Valg af virksomhedens eksekveringsmodel(ler) afhænger af klarhed om slutproduktet, graden 
af fleksibilitet og risiko. I H&B skelner vi typisk mellem fire modeller: Projekter, prototyping, 
eksperimenter og løbende forbedringer.  Illustrationen viser, hvad forskellen er, og hvornår man 
bruger hvilke modeller. 

Slå autopiloten fra i 
eksekveringen

Eksekverings-
model

Varighed 
af forløb Forløb Klarhed om 

slutprodukt
Grad af 

fleksibilitet
Grad af 
risiko Anvendes typisk når…

Projekter - Projektplan
Der er et klart de�neret 

slutprodukt, som kan følges 
via en plan

Prototyping 6-8 uger 1 sprint

Slutproduktet er relativt klart 
de�neret, men der er brug for 
ekstra �eksibilitet i�. at �nde 

den rette vej til løsningen

Eksperimenter 6-8 uger 6-8 sprints

Slutproduktet ikke er de�neret 
så man eksperimenterer med 

forskellige løsninger og 
evaluerer løbende

Løbende 
forbedringer - Dri� - Der er fokus på at optimere 

nuværende processer i dri�en
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Projekter er ofte hensigtsmæssige at vælge, når man har et klart defineret slutprodukt, men 
har brug for at styre en række omfattende aktiviteter i en struktureret plan for at komme 
i mål. Denne model bruges ofte i eksekvering af en forretningsstrategi, hvor formulerede 
must-win-battles er nedbrudt til initiativer og placeret i en plan. Her er det vigtigt at have en 
opmærksomhed på, hvornår og hvordan de enkelte projekter overgår til drift.

Prototyping bruges ofte i IT-projekter, hvor der er et klart funktionskrav, men der kan være 
forskellige veje at gå i designvalg med videre, som gør det hensigtsmæssigt at teste forskellige 
prototyper løbende. Ved prototyping har man typisk en hypotese om et slutprodukt, som man 
gerne vil have hurtig feedback på, og slutproduktet korrigeres således i en række iterationer.

Eksperimenter tager udgangspunkt i en specifik udfordring. Eksperimentet defineres ud fra 
hypoteser om mulige løsninger og testes gennem seks- til otteugers forløb med løbende 
sprints. Vi ser en større og større anvendelighed af den eksperimenterende eksekveringsmodel 
i for eksempel en kundestrategi. Effekten ved den eksperimenterende tilgang er ofte højere 
hastighed og opbygning af mod til at drive flere forandringer igennem, fordi man hurtigt ser 
effekten af de tænkte løsninger og dermed ikke bliver for længe ved skrivebordsøvelsen. 

Løbende forbedringer er eksekvering gennem ledelseslagene i driften. Denne er som tidligere 
nævnt ofte hensigtsmæssig i en operations strategi, hvor det handler om at optimere på det, 
virksomheden allerede gør ved at tage fat i én udfordring ad gangen – for eksempel med et mål 
om at fjerne spild i en given driftsproces. Et andet eksempel kunne være realisering af mål om 
kundetilfredshed i en given kunderejse.

Sæt struktur på udvikling
Som et led i overvejelserne om eksekveringsmodellerne er det væsentligt, at direktionen 
træffer en klar beslutning om, hvorvidt udviklingsaktiviteterne skal ske inden for eller uden for 
organisationens drift. Og hvis det er uden for driften, skal alt udvikling så ske i en stabsfunktion, 
eller skal det tilkøbes udefra? 

Vi ser typisk fire forskellige muligheder illustreret nedenfor. 

Første model viser, at udviklingsaktiviteterne sker som en del af driftsorganisationen eller 
rettere; i de enkelte afdelinger. Dette ser vi typisk, når strategien i høj grad handler om at 
optimere på driften.

Udvikling 
forankres i 

direktionen

Udvikling tilkøbes 
udefra ved behov

Udvikling som 
stabsfunktion

Drift og udvikling 
foregår i de enkelte 

afdelinger

D/U D/U D/U D D D

U

D D D

U

D D D

U
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Anden model viser udvikling som en stabsfunktion, hvilket ofte ses i større danske selskaber 
og banker. Mange banker har en forretningsudviklingsfunktion, som har ansvaret for at 
udvikle nye produkter, værktøjer til låneberegninger eller lignende og efterfølgende facilitere 
en implementering i filialerne. Filialerne bidrager ofte til udvikling, men de driver den ikke. 
Filialernes bidrag kan eksempelvis ske gennem test af ny adfærd ud mod kunderne ved brug af 
den eksperimenterende eksekveringsmodel.

Tredje model viser, at udviklingen er forankret i topledelsen og drives derfor top-down. Denne 
model ser vi sjældent, og hvis vi gør, er det ofte blot en del af strategien – for eksempel et opkøb 
af et nyt forretningsområde eller en større organisationsændring, som skal holdes fortroligt for 
organisationen ind til beslutningen er truffet.

Fjerde og sidste model indebærer, at udvikling sker uden for organisationen – enten ved 
køb hos ekstern leverandør eller i en separat organisation. Dette ses eksempelvis ved radikal 
innovation om opbygning af en ny forretningsmodel. 

Prioritér gevinsterne
Uagtet hvilke eksekveringsmodeller man som topledelse vælger, øger man sandsynligheden 
for succes, hvis man samtidig formår at prioritere gevinsterne. Strategieksekvering stiller altid 
et krav om fokus hos ledere og medarbejdere, så den daglige hvirvelvind af prioriteringer ikke 
overskygger realiseringen af de strategiske ambitioner. 

Det bedste råd er at starte med at skabe energi og overskud i organisationen ved at prioritere 
de gevinster, som kan realiseres på den korte bane. Energien og overskuddet kommer gennem 
opbygning af selvtillid i organisationen, som man høster, når større initiativer og forandringer 
skal drives igennem. 

Derudover kan det ofte give god mening at prioritere en omkostningseffekt først, så man 
frigiver kapital til den resterende del af udviklingen. 

Prioritering er også et væsentligt greb for at undgå projektforstoppelse, som kan opstå, hvis 
ledere og medarbejdere oplever, at organisationen sætter alt for mange ting i gang uden respekt 
for det ressourcetræk, som aktiviteterne kræver af organisationen. 

Det er hertil også altafgørende, at man som topledelse er tålmodig og opmærksom på den tid, 
der går, fra man har kommunikeret et budskab, til budskabet rammer organisationen. Dette 
betegner vi som forandringspendulet, hvilket er illustreret neden for.

Afdelingsledelse
Teamledelse 
Medarbejder

Topledelse Ny plan…

Områdeledelse

Tid
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Øvelsen går ud på at svinge pendulet ind, så man minimerer den tid, der går fra, at en forandring 
kommunikeres, til at medarbejderne har forstået, accepteret og handlet på den. Det kan blandt 
andet gøres gennem bedre kommunikation og involvering af organisationen i beslutninger og 
eksekveringsplanen.

Skab plads til udvikling
Ovenstående valg af eksekveringsmodeller og prioritering af gevinster afføder et behov for 
fokus hos både ledere og medarbejdere. Lederne skal prioritere tid til udvikling og sikre, at den 
daglige hvirvelvind ikke overskygger strategiske prioriteter. 

Fokus starter med, at ledelsen ser på, hvordan de bruger deres tid og herunder vurderer, hvor 
stor en andel der er driftsopgaver, og hvor stor en andel der er udviklingsopgaver. 

Nedenstående illustration viser en række forskellige modeller for fordeling af tid mellem drift 
og udvikling, som alle kan være rigtige, men valget afhænger af strategiens karakter og den 
enkelte leders ansvar for eksekvering. 

Udvikling

Udvikling

Udvikling

Dri� Dri� Dri�

Dri�

UdviklingUdvikling

Fordeling
af tid

Mulighed 1 Mulighed 2 Mulighed 3 Mulighed 4

Hvis en forretningsstrategi indeholder store ambitioner, er det afgørende, at ledernes tid ikke er 
fyldt op med drift. En god indikator på dette er, hvor stor en andel af tiden på ledermøderne, 
der bruges på drift versus udvikling. Ofte kræver fokus nogle strukturelle greb, som for 
eksempel at opfølgning på strategien bliver et fast agendapunkt på ledermøderne.

Mange ledere oplever, at deres hverdag er 100% fyldt op med drift, så hvordan skal de få tid 
til strategiske prioriteter? Svaret er irriterende og ikke særligt håndgribeligt: Man er nødt til at 
skabe pladsen, hvis den ikke er der. Og den plads kan skabes på mange måder. 

Som eksempel har vi mødt ledere, der konsekvent dedikerer og blokerer dele af deres kalender 
i løbet af ugen til strategiske prioriteter, og andre som er gode til at frigive tid ved at uddelegere 
dele af et driftsansvar gennem et tydeligt mandat og tilgængelighed for sparring. 

Man kan med fordel spørge sig selv: Hvis jeg synes øvelsen er svær, hvordan er det så ikke 
for min organisation? Og hvordan kan jeg hjælpe? Sørg først og fremmest for at have 
et klart overblik over, hvad der er i gang og vær’ tydelig om ressourcebehovet i valget af 
eksekveringsmodel.
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En eksperimenterende 
eksekveringsmodel gav øget omsætning 
og gladere medarbejdere

Udfordringen
En mellemstor dansk bank oplevede en udfordrende indtjening samt et stigende pres fra en 
højere og højere udviklingshastighed i branchen, som betød, at de kom bagud i udviklingen 
af eksempelvis kundeprodukter og digitale værktøjer. Banken ønskede at skabe ny energi til at 
optimere på driften, så bankrådgiverne fik mere tid til kundedialogerne og på den måde kunne 
generere et større salg.

Løsningen
Banken igangsatte et pilotprojekt i en af bankens filialer med fokus på tre løftestænger 
til en øget indtjening: 1) Formulering af det gode kundemøde, 2) Initiativer som sikrede 
kundemøder med de rigtige kunder, 3) Initiativer som sikrede flere af de rigtige kundemøder. 

Processen tydeliggjorde en række udfordringer ved nogle af de eksisterende arbejdsgange, 
som banken brød ned til konkrete eksperimenter, der skulle drives af de enkelte filialer. Alle 
medarbejdere var involveret i at formulere hypoteser på løsninger til udfordringerne. 

Eksperimenterne blev styret ved brug af fysiske tavler, som medarbejderne løbende deltog i 
opfølgningen på. Som eksempel fik indsatsmålet om flere kundemøder om ugen per rådgiver 
et særligt fokus, og medarbejderne formulerede og testede forskellige hypoteser på initiativer, 
som kunne bidrage til at øge dette. 

De eksperimenter, der bidrog til at overkomme en udfordring, blev efterfølgende en del af de 
nye arbejdsgange. Erfaringen var, at det ofte var små ting, der skulle til for at ændre adfærden.

Resultatet
Værdiskabelsen viste sig tydeligt i en række af bankens nøgletal. Som eksempel nående 
banken 30 procent af salgsbudgettet for året allerede ved udgangen af januar, NPS steg med 32 
procent sammenlignet med året før, og medarbejdertrivslen var i top. Derudover kvitterede 
kunderådgiverne for, at de i højere grad var motiverede for deres arbejde, fordi det satte fokus 
på kundeinteraktionerne frem for administrative opgaver. 





Hvad sker der, når strategien rammer driften? Alt for ofte går arbejdet i stå. 
Medarbejderne ser strategiarbejdet som ekstraopgaver og har svært ved at 
inkorporere de nye tankegange og adfærdsmønstre i deres travle hverdag. Et fast 
taktslag i virksomhedens drift kan skabe overskud til at etablere nye rutiner.

Giv dig selv følgende udfordring: Spørg et tilfældigt udvalg af medarbejdere i din organisation, 
hvordan de bidrager til at realisere jeres strategi. Måske frygter du allerede lidt for svaret? 

Vi ser ofte, at en strategi alene lever på direktionsgangen og aldrig når ud til medarbejderne. 
Og når strategi handler om, at nogle mennesker skal gøre noget anderledes, er en manglende 
forståelse for strategiens betydning for medarbejderne mandag morgen et direkte tegn på, at 
virksomheden aldrig lykkes med at realisere sine ambitioner.

Et fast taktslag er med til at sikre, at man til enhver tid kan vække en mellemleder eller 
medarbejder midt om natten og spørge ind til deres strategiske bidrag. Når de kan strategien i 
søvne – og ved, hvordan de bidrager til at nå dens mål – er man som organisation godt på vej. 

Som vist i illustrationen nedenfor er et taktslag det tempo, hvormed man nedbryder strategiens 
mål og sætter fokus for de enkelte dele af organisationen, omsætter målene til handling og 
følger op på de ting, man har sat i gang. 

Strategien skal leve i hverdagen

Sæt 
fokus

Omsæt til 
handling

Følg op
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Få mål og masser af fokus
‘Sæt fokus’ handler om at nedbryde strategiens overordnede mål i de respektive afdelinger og 
teams samt at skabe klarhed om, hvordan organisationen samlet set er en succes. 

Sørg for at have følgende principper på plads:

1)  Højst tre mål per team eller individ
2)  Formulér mål specifikt på det, I gerne vil opnå 
3)  Sikr at det er målbart og dermed tydeligt angiver, hvor meget der skal realiseres 
4)  Vær’ ambitiøs men realistisk
5)  Sæt en tydelig deadline for hvornår I vil nå jeres mål

Målene er enten resultatmål eller indsatsmål – afhængig af hvilket organisatorisk niveau, de 
formuleres på. Et resultatmål er det, man opnår ved at gøre noget, og et indsatsmål er den 
handling, man gør for at opnå resultatmålet. 

Lad os tage et eksempel fra sportens verden til at definere resultat- og indsatsmål: Resultatmålet 
er at vinde Wimbledon 2020, og indsatsmålet er at træne serven fire gange om uge.

Målnedbrydning opsætter vi typisk i et målhierarki. Hvis vi tager et konkret eksempel fra 
bankverdenen, kan en bank have en ambition om at være den foretrukne bank i Nordjylland 
med høj lønsomhed. Eksempler på resultatmål i relation til dette kan være en NPS på 50, en 
årlig omsætning på en mia. kr. og en omkostningsprocent på 75 procent. Et eksempel på et 
indsatsmål under en omsætning på en mia. kr. kan være seks afholdte kundemøder om ugen 
per rådgiver og fem afholdte netværksarrangementer per filial årligt. 

Ambition

Resultatmål
NPS på 50 Omsætning 1 mia. O/I på 75%

5 a�oldte netværks-
arrangementer pr. �lial årligt

6 a�oldte kundemøder pr. uge 
pr. rådgiver

Nordjyllands foretrukne bank med høj lønsomhed
Ambition

Resultatmål

Indsatsmål

Målniveauerne ændrer sig ned gennem organisationen. En topledelse fokuserer alene på 
resultatmål, mens en mellemleder vil fokusere på indsatsmål leveret af sit team og følge med i, 
hvordan dette medvirker til, at organisationen samlet set når resultatmålene. Denne øvelse 
bidrager til, at organisationen præcist ved, hvad de forventes at bidrage med og til.

Mens en strategi oftest har en treårig horisont, vil fokus blive sat løbende i takt med, at de 
enkelte mål realiseres og i nogle tilfælde overgår til drift. Vi ser typisk, at særligt mellemledere 
justerer fokus kvartalsvist eller halvårligt. 
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Fint med mål – men hvordan?
‘Omsæt til handling’ handler om at definere, prioritere og koordinere de aktiviteter, som skal 
bidrage til, at målsætningerne realiseres. Herefter sættes det rette team til at løse opgaven.

En strategi bliver ofte først konkret for en organisation, når den bliver oversat til, hvad 
organisationen reelt set skal arbejde med og gøre anderledes, for at opnå strategiens mål. Et 
vigtigt ledelsesgreb her er hele tiden at italesætte, hvorfor de enkelte handlinger er valgt, og hvilke 
mål de bidrager til at realisere. Brug her målhierarkiet til at forme logikken for fortællingen.

Sørg for at have følgende principper på plads:

1)  Prioritér de ressourcekrævende aktiviteter – der vil hele tiden være små forbedringer, 
som blot skal udføres uden videre definition

2)  Aktiviteterne skal være tydeligt prioriteret over tid
3)  Tværgående aktiviteter skal koordineres
4)  Der skal være et estimeret ressourcetræk for alle aktiviteter
5)  Det skal være tydeligt, hvem der bidrager til hvilke aktiviteter, og hvem der har ansvaret for hvad

Vi har gode erfaringer med at lave et simpelt overblik over et teams bidrag, som indeholder 
en nedbrydning af de overordnede mål til aktiviteter, ressourcetræk, ansvar, afhængigheder 
og deadline. Brug for eksempel nedenstående skabelon til at definere fokus for en afdeling 
eller et team. 

Mål Delmål Aktiviteter Ressourcer Ansvar Afhængighed Deadline

Skarpt 
kunde-
fokus

Kundetilfredshed 
med kortbestilling 

skal øges med 40% i 
2019 i�. 2018

De�nere as-is og to-be
kunderejse på kortbestilling 2 FTE i 1 uge PKT

Filialer – sikre 
de kan guide 

kunderne
1/6

Prioritere og igangsætte 
forbedringer mhp. at e�erleve 

den ønskede kunderejse

2 FTE i Q2 og 
Q3 HO Ingen 1/10

Opfølgning på 
kunde-tilfredshed 

på alle 
afdelingsmøder

Udvikle dashboard til 
rapportering på kundemål til 

hvert afdelingsmøde

1 FTE i 1 
måned AK Ingen 1/2

E�ektiv
stab

Sagsbehandlingstid 
sænket med 10% i 

2019 i�. 2018

Træne alle medarbejdere i 
brug af system X Omk. 75 tDKK PT HR 1/4

Undersøge mulighed for 
digitalisering af udvalgte 

kontaktpunkter med kunden
3 FTE i Q1 AK IT 1/3

Udarbejde onlineformular til 
indsigelse for kunden via 

hjemmeside

1 FTE i Q2, 
omk. 75 tDKK PT IT 1/5
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Er du foran eller bagud?
‘Følg op’ handler om, at man hele tiden skal kunne svare på, om man er foran eller bagud. Er 
man foran, skal man huske at fejre sine succeser og løbende justere fokus på de næste kampe, 
som skal vindes.  Er man derimod bagud, skal man klart og tydeligt definere korrigerende 
handlinger for, hvordan man kommer tilbage på sporet.

God opfølgning kræver et godt opfølgningsgrundlag, som indeholder følgende:

1)  Starter i strategien og viser nedbrydningen til resultat- og indsatsmål samt handlinger
2)  Viser udviklingen i data på de væsentligste mål (hvis muligt) – alternativt en kvalitativ status
3)  Gør det let at se, om vi når vores mål eller ej (rød/gul/grøn/ikke prioriteret)
4)  Er visuelt og kan udkomme enten som en fysisk tavle eller en digital præsentation
5)  Er let at opdatere

Vi ser ofte de bedste resultater i organisationer, som er lykkedes med at implementere en fysisk 
tavle til opfølgning på mål og aktiviteter. En fysisk tavle har den fordel, at den skaber syn for 
sagn, men kan også være ressourcekrævende, hvis brugen af den ikke eksekveres korrekt.

Vi har en række gode råd til afholdelse af tavlemøder:

Udpeg en tavlemødeansvarlig, som forbereder sig bl.a. ved at �nde data på KPI’er

Styr e�er en standarddagsorden

Gør status 20% af tiden, og vær’ handlingsorienteret  80% af tiden

Stil jer oppe ved tavlen, og gør tavlen synlig i hverdagen

Fejr succeser og sanktionér, når a�aler ikke holdes

Brug 10-30 min. på mødet– tiden aænger af konteksten

A�ys aldrig et tavlemøde – sørg for, I har substitutter og får regelmæssig data
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Et klart taktslag for strategieksekvering 
bidrog til følgeskab for strategiens dele og 
energi til forandring

Udfordringen
En mellemstor dansk NGO stod klar med en ny strategi for et år siden. Alligevel var den 
primære medarbejderfeedback et år efter, at de ikke kunne se sig selv i strategien og var 
udfordret på deres motivation for den videre udvikling af organisationen. Dette til trods for at 
der netop var blevet udarbejdet delstrategier for hvert område. 

Organisationen løb i hver sin retning i ukoordinerede siloer, som betød manglende fremdrift 
på de overordnede mål i strategien. Derudover oplevede organisationen tilbagegang på flere 
væsentlige mål som for eksempel bidrag fra sponsorer.

Løsningen
Den øverste ledelse gik i gang med en samlet udrulning af både den overordnede strategi og de 
enkelte delstrategier ved først og fremmest at fastlægge et overordnet taktslag for ekveringen. 
Takslaget bestod af de tre dele: 1) Sæt fokus, 2) Omsæt til handling, 3) Følg op. 

Taktslaget rullede først i den øverste ledelse, hvor de fordelte ansvaret for strategiens dele og 
fastlagde rammerne for organisationen, herunder blandt andet krav til et opfølgningsgrundlag. 

Derefter gennemgik hver enkelt leder en session med eget team, hvor de fastlagde et fokus for 
det kommende halve år bestående af resultat- og indsatsmål. Til sidst omsatte de målene til 
konkrete aktiviteter. 

Alle niveauer i organisationen valgte et format for deres opfølgningsgrundlag, og størstedelen 
landede på en strategiopfølgningstavle, som de skulle gennemgå på afdelingsmøderne hver 
anden uge.

Resultatet
Værdien af processen viste sig først og fremmest ved, at medarbejderne kvitterede for, at de for 
første gang i lang tid kunne se sig selv i strategien og forstod deres respektive strategiske bidrag. 
Der var stor energi til de strategiske initiativer og en kvalitativ vurdering blandt lederne viste en 
klar forbedring af trivslen blandt medarbejderne, som tidligere havde svært ved at se formålet 
med deres indsats.



Hvis I kan sætte tjekmærke ved nedenstående punkter, har I de rigtige forudsætninger for 
at kunne eksekvere jeres strategi. Hav gerne disse parametre i baghovedet allerede i starten 
af strategiprocessen, så I kan håndtere dem undervejs. Listen kan med fordel også bruges i 
forbindelse med etablering af et Change-lab.

1. Har I det rette fundament på plads?
Der er en tydelig fra-til bevægelse, som skaber klarhed og sætter fokus på det, 
der giver værdi

Strategien er ambitiøs, men realistisk og simpel

Der er enighed i ledelsen om, hvor væksten eller lønsomheden skal komme fra

Ledelsen har en fælles forståelse af, hvilke forandringer strategien afføder, 
og hvordan dette påvirker organisationen

Ledelsen har en fælles forståelse af de risici, strategien medfører

Ledelsen har en fælles holdning til taktslaget for nedbrydning af mål og indsatser 
samt opfølgning på fremdrift

Ledelsen er enig om, hvilken involveringsstrategi den ønsker anvendt til 
strategiske projekter

Ledelsen har en plan for, hvordan den ønsker at kommunikere strategien til
organisationen gennem en fortælling, der besvarer hvorfor, hvad og hvordan

2. Har I fokus på udviklingen af kulturen? 
Ledelsen har taget aktiv stilling til, hvilke krav strategien stiller til kulturen og formuleret 
dette i for eksempel værdier, principper og artefakter

Ledelsen har erkendt behovet for eventuel udvikling af kulturen

Ledelsen har søsat de rette initiativer for at få konkretiseret den ønskede kultur  
– fra hensigtserklæring til adfærd

Ledelsen har konkretiseret kulturændringens krav til lederadfærd og fået et fælles sprog 
om dette, som løbende italesættes

Ledelsen er bekendte med dens ansvar for at gå forrest og drive kulturændringen  
– værdibaseret ledelse

Ledelsens medlemmer har fået konkrete opgaver i egne teams med henblik på at udleve 
kulturændringen

Test dig selv: Har I 
forudsætningerne på plads? 



3. Har I et godt udgangspunkt for at skabe fremdrift?
De enkelte dele af strategien er prioriteret, og der er fokus på at høste gevinster på den 
korte bane for at frigive energi til udvikling

Ledelsen har en forståelse for betydningen af forandringspendulet 

Ledelsen er enig om, hvordan udvikling skal struktureres i organisationen

Ledelsen er enig om, hvilke eksekveringsmodeller, der skal anvendes til hvilke dele af 
strategien, og den er bevidst om, hvornår og hvordan udvikling overgår til drift

Organisationen har de rette kompetencer til at drive den/de valgte 
eksekveringsmodeller

Ledelsen har en forståelse af og en bevidsthed om, hvordan man undgår, at den daglige 
drift forstyrrer prioritering af strategiske initiativer

4. Sætter I det rette taktslag?
Strategiens overordnede mål er nedbrudt til delmål, og der sondres mellem resultat-  
og indsatsmål

Strategiens mål er formuleret så vidt muligt ud fra de angivne principper

Hver afdeling har et overblik over, hvilke resultat- og indsatsmål, de løber efter i den 
kommende periode, og hvilke aktiviteter, der bidrager til realisering af dem

Alle aktiviteter er formuleret efter de angivne principper – ansvar, ressourcetræk, 
afhængigheder og timing

Der er et tydeligt link mellem aktiviteter og mål, så alle medarbejdere ved, hvorfor de 
forskellige aktiviteter er vigtige for at lykkes med strategien

Alle prioriterede aktiviteter sikrer de nødvendige ressourcer

Ledelsen er enig om rammerne for opfølgning på strategien, herunder ønsket frekvens 
samt indhold og format for opfølgningsgrundlaget

Alle de ansvarlige personer for opfølgning er trænet i metoden, så de nødvendige 
kompetencer er til stede



H&B har gennem en lang årrække arbejdet med at sikre virksomheders eksekveringskraft – både i den 
daglige drift, men også i forbindelse med større strategiske transformationer og projekter. Hvis du har 
spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
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