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1   Forord 

Denne rapport er skrevet til Aarhus Universitet, men den kan med fordel læses af alle, der 

har med ledelse at gøre.  Projektet fandt sted i vinteren 2010/2011 samt foråret 2011. 

Den danske forfatter H. C. Andersen skriver i værket ”Mit Livs Eventyr”: 

”At rejse er at leve” 

Dette projekt har også været en rejse. Rejsen er nu tilendebragt, og tiden er inde til at sige 

tak. Tak for hjælpen til det faglige, og tak for hjælpen til det psykologiske. Uden 

rejsekammerater bliver det en fattig rejse, og derfor vil jeg gerne sige tak, tak for turen. 

Først og fremmest tak til min nære familie, der har støttet mig og udført mine pligter, mens 

rejsen stod på. Nu må det være ”pay-back time”. 

En stor tak skal der også lyde til mine nære kolleger og kunder, der tålmodigt har lyttet til 

uendelige kortlægninger af kritiske succesfaktorer. 

Tak til min vejleder, Michael Nørager. Det væsentlige er usynligt for øjet. Dine indspark og 

kommentarer var som en tankfuld ny energi. Dopamin, adrenalin eller benzin.  

Sidst men ikke mindst vil jeg rette en stor tak til min ven Sam Østergaard. Du har givet denne 

rejse en dimension, der bedst beskrives som ubeskrivelig. Tak Sam, tak for det hele. 

 

 

__________________ 

Morten Jensen 
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2   Indledning 

Hvordan kan vi forbedre vores resultater? Dette spørgsmål er omdrejningspunktet i mange 

virksomheder, og ofte afføder det strategiske planer, der søger at besvare spørgsmålet. 

Strategi er et velbeskrevet emne inden for litteraturen, men det er ikke nok at have den 

rigtige strategi, hvis man ikke evner at føre den ud i livet.  

Mckinsey foretog en undersøgelse1 blandt 340 virksomheder af, hvorfor strategier fejler: 

 

Figur 1: Mckinsey undersøgelse blandt 340 virksomheder af, hvorfor strategier fejler  

Resultatet viser, at 75% af tilfældene omhandler menneskene i organisationen.  

I bogen ”Strategi med mening” (2008) anføres det endvidere, at virksomhederne i 

gennemsnit kun udnytter 60% af deres potentiale, og derfor må det formodes, at der er god 

plads til forbedring. 

Denne rapport handler om, hvorledes virksomheder kan forbedre deres evne til at få det 

fulde potentiale ud af arbejdet med strategiimplementering. 

  

                                                           
1
 Udleveret bilag i faget Strategisk ledelse og økonomistyring. 
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3   Problemformulering 

Når virksomheder laver strategier og efterfølgende forsøger at gennemføre dem, er der 

mange faktorer, der har betydning for, om den ønskede effekt af strategien opnås.  

En strategi er langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. 

Denne formulering er den enkle, som fremgår af Wikipedia, den frie encyklopædi. Begrebet 

er derimod ikke længere klart og entydigt, når man læser i teoribøgerne. Forskere som 

Ansoff (19652), Porter (19983), Mintzberg (20084) og Lynch (20035) har gennem deres 

forskning forsøgt at kortlægge begrebet strategi. I Danmark er der ligeledes forsket i strategi, 

hvor eksempelvis forfatterne Lægaard og Vest (20106) samt Holst-Mikkelsen og Poulfelt 

(20087) har bidraget til begrebets forklaring. 

Den referenceramme, som i denne rapport ønskes anvendt for begrebet strategi, er en 

kombination af definitionerne anvendt af de nævnte danske forfattere: 

En strategi kan siges at være en overordnet plan for, hvordan en virksomhed kommer fra, 

hvor den er i dag, hen til den tilstand og position, som den ønsker at indtage i fremtiden. 

(Holst-Mikkelsen og Poulfelt, 2008). 

og dermed kan 

Strategi defineres som vejen til målet gennem et mønster af handlinger, der skaber 

konkurrenceevne og merværdi. (Lægaard og Vest, 2010) 

Det betyder, at strategi omhandler den udvikling og forandring, som finder sted under rejsen 

fra den nuværende til den fremtidige tilstand og position. Udvikling betegnes i denne 

sammenhæng som en forandring, der indeholder eller skaber en forbedring. Udfordringerne 

beskrives ganske godt ved hjælp af et citat af Søren Kierkegaard: 

”Alle ønsker udvikling, men ingen ønsker forandring” 

                                                           
2
 Corporate Strategy 1965 

3
 Competitive Strategy 1998 

4
 Strategy Safari 2008 

5
 Corporate Strategy 2003 

6
 Strategi i vindervirksomheder 2010 

7
 Strategi med mening 2008 
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Citatet indeholder et paradoks, fordi forandring implicit er en del af enhver udvikl ing, og 

derfor er en forandring en forudsætning for udvikling. 

Implementering omhandler den proces, en beslutning gennemløber fra vedtagelsen til 

gennemførelsen, og herved omhandler strategiimplementering i denne sammenhæng 

processen, der begynder efter vedtagelsen af en ny strategi, og frem til strategien er 

gennemført. 

Det er min overbevisning, at emnet om strategiimplementering ikke er tilstrækkeligt 

udforsket, og derfor ønskes teorien udviklet og dermed forbedret. 

Min hypotese er, at hvis en virksomhed skal ændre sig, så er det gennem forandring af 

menneskene i organisationen, at ændringerne føres ud i livet. Kousholt (2009) viser, at 

forandringer kan opdeles i projektledelse og forandringsledelse.  

 

 

 

  

 

 

Figur 2: Forandringsmodel (Egen tilvirkning af Kousholt (2009) s. 41) 

Figuren viser, hvordan forandringsledelse kan opdeles i projektledelse og forandringsledelse. 

Projektledelse handler om, hvad der skal forandres, hvilket defineres gennem opgaverne. 

Forandringsledelse handler om hvordan forandringerne gennemføres, og dermed handler 

denne del om mennesker, og hvorledes mennesker påvirkes af forandringer. 

  

Tilstand A Tilstand B 

Projektledelse 

Forandringsledelse 

HVAD gennem opgaverne 

HVORDAN gennem 

mennesker 
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3.1  Hovedspørgsmålet 

I denne rapport er det valgt at fokusere på hvordan strategien gennemføres, og dermed ikke 

så meget på hvad strategien indeholder. Ud fra denne interesse i menneskedelen ønskes 

hovedspørgsmålet besvaret: 

 Hvad er de kritiske succesfaktorer i forbindelse med strategiimplementering? 

For at kunne besvare hovedspørgsmålet ønskes emnet udforsket fra flere sider. Dels ønskes 

analyser af eksisterende teori, der kan belyse emnet, og dels ønskes indsamling af ny empiri 

til forklaring af emnet. Ved at anvende denne dobbeltsidede tilgang er det muligt at skabe 

teoriudvikling fra flere vinkler. Teoriudviklingen kan komme fra såvel bearbejdningen af den 

eksisterende teori, som fra den nye empiri. Endelig kan en sammenligning af teori og empiri 

ligeledes medvirke til udvikling af teorien.  

Det er vigtigt at præcisere, at de to undersøgelsestyper ønskes gennemført uafhængigt af 

hinanden. Sammenligning og udledninger foretages efter den egentlige undersøgelse, for 

herved at sikre, at undersøgelsen ikke bliver intraktabel8. 

Hovedspørgsmålet giver anledning til at formulere nogle underliggende delspørgsmål. 

3.2  Underliggende delspørgsmål 

For at finde frem til, hvad der opleves som kritiske succesfaktorer i forbindelse med 

strategiimplementering ønskes en dugfrisk måling af fænomenet. Ved at gennemføre 

interviews af en række personer, der har erfaring med strategiimplementering, observeres 

den aktuelle situation. Her ønskes en åben dialog omkring personernes holdninger til 

strategiimplementering, og dermed hvilke faktorer, der anses for kritiske for at lykkes i 

denne sammenhæng. Det fører frem til besvarelse af følgende delspørgsmål: 

 Hvad er de kritiske succesfaktorer, set ud fra den indsamlede empiri, i forbindelse 

med strategiimplementering? 

Endvidere ønskes en analyse af eksisterende teori, der kan belyse emnet. For at finde frem 

til de bedst egnede kilder, vælges indledningsvis en scanning af en række udvalgte kilder, der 

forventes at indeholde teori, der kan medvirke til forklaring af emnet.  

                                                           
8
 Fremmedord for det at undersøge sig selv. Hvis analyserne af den eksisterende teori eksempelvis anvendes i 

forbindelse med indsamlingen af empiri, så kan denne problematik opstå.  
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I udvælgelsen af de kilder, som gøres til genstand for efterfølgende analyser, opstilles nogle 

kriterier. Kildernes egnethed vurderes ud fra opfyldelse af disse kriterier, og på baggrund 

heraf udvælges nogle få af de bedst egnede kilder til efterfølgende analyser. Herved kan 

nedenstående delspørgsmål besvares: 

 Hvad er de kritiske succesfaktorer i forbindelse med strategiimplementering, set ud 

fra analyserne af de eksisterende kilder? 

Efterfølgende sammenlignes undersøgelsen af den indsamlede empiri med undersøgelsen af 

de eksisterende kilder, for herved at kunne finde overensstemmelser og afvigelser. Det vil  

besvare det næste underspørgsmål: 

 Hvorledes stemmer undersøgelsen af den indsamlede empiri overens med 

undersøgelsen af de eksisterende kilder? 

Når alle ovenstående underspørgsmål er besvaret, kan hovedspørgsmålet besvares ud fra en 

sammenfatning af de undersøgelser, der er præsenteret. 

Afslutningsvis diskuteres den usikkerhed, undersøgelsen af det behandlede emne 

indeholder. 

3.3  Begrebsafklaring 

Betydningen af ord og begreber er væsentlig for forståelse af indholdet. I denne rapport er 

det som udgangspunkt valgt at forklare begreberne i den sammenhæng de inddrages, men 

for at skabe klarhed, er det valgt at præcisere følgende: 

Kritisk succesfaktor i forbindelse med strategiimplementering (KSF) omhandler en faktor, 

der i de fleste tilfælde er afgørende for opnåelsen af succes med implementeringen af 

strategien. 

I undersøgelsen af de eksisterende kilder ønskes indsamlet en række forklarende faktorer, 

der således er med til at indkredse emnet. I forbindelse med indsamlingen af ny empiri er 

formålet at indhente udvalgte personers opfattelse af, hvad de mener om KSF, og dermed 

bliver deres udsagn ligeledes forklarende for det samlede resultat. Derfor er det i forbindelse 

med interviewene valgt at anvende notationen ksf for en faktor, interviewpersonen 

betegner som en KSF. Dermed er en ksf ligeledes forklarende for den endelige KSF. 
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Nyindsamlet empiri omhandler de data, som er indhentet i interviewundersøgelsen for 

denne rapport. 

Eksisterende teori og eksisterende kilder kan ikke indeholde noget af den nyindsamlede 

empiri. 

Succesfuld strategiimplementering defineres ud fra fem hovedkriterier: 

 Som ændring af en tidligere måde at gøre tingene på til en ny måde,  

1. der opfylder de målsætninger, som strategien omhandler 

2. der er gennemført inden for såvel de økonomiske og de tidsmæssige rammer, 

som strategien indeholder 

3. der er forankret i organisationen  

4. hvor der er opsamlet læring fra forandringsprocessen 

5. hvor virksomheden er bedre stillet end før forandringen 

Ledelse og lederskab defineres som synonymer, hvor der er en tendens mod, at lederskab 

omhandler summen af de egenskaber, der indgår i en måde at lede på. 

Commitment defineres som en højere grad af motivation, hvor man føler ansvarlighed for 

opgaven samtidigt med, at man brænder for at løse den. 

Forandringsparathed defineres som værende summen af de faktorer, der skal til, for at en 

forandring kan gennemføres. 
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3.4  Afgrænsninger 

I problemformuleringen er det defineret, at fokus i denne rapport handler om, hvorledes 

strategier gennemføres, og dermed ikke om, hvad strategierne indeholder. Derfor er det 

mennesker og deres indflydelse på strategiimplementeringen, som denne rapport 

omhandler. 

Mange faktorer har indflydelse på, om implementeringen af en strategi bliver en succes. I 

denne rapport ønskes kun fokus på de områder, som virksomheden selv har indflydelse på. 

 

 

 

 

 

Figur 3: Indflydelses- og bekymringscirkel 

Figuren illustrerer, at af alle de ting, vi bekymrer os om, er der kun en bestemt del heraf, 

som vi har indflydelse på. 

Dvs. udefra kommende påvirkninger som fx tilfældigheder, held eller konjunktursvingninger, 

vil ikke blive nærmere analyseret og beskrevet. 

Kultur anses for en faktor, der vil påvirke den måde, en given virksomhed implementerer 

strategi på. I denne rapport fokuseres på danske virksomheder, og derfor er det valgt at 

afgrænse til den danske kultur, som Geert Hofstede9 beskriver ud fra de 5 dimensioner: 

Power Distance, Individualism, Masculinity, Uncertainty Avoidance og Long-Term 

Orientation. 

  

                                                           
9
 http://www.geert-hofstede.com 
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4   Metodevalg 

Ud fra ønsket om at belyse emnet fra flere sider er det valgt at kombinere flere 

undersøgelsesmetoder. 

Indsamling og bearbejdning af nye observationer, er en overvejende induktiv metode. Her 

samles enkeltdele til sammenhænge, der forklarer emnet. Der vil også forekomme 

elementer af deduktion, når der eksempelvis tolkes på interviewpersoners udsagn. 

Analyse af eksisterende teori er en overvejende deduktiv metode. Her adskilles elementer af 

de enkelte teorier. Når elementerne igen sammensættes i nye antagelser, er det en induktiv 

metode, der benyttes. 

Den tredje metode, der anvendes i denne rapport, betegnes som abduktiv. En abduktion 

forklares som et kvalificeret gæt baseret på fornuft. Gættet er blevet til på grundlag af en 

række antagelser, der løbende er blevet testet. Derved er kvalificeringen af gættet foregået 

ved anvendelse af både induktive og deduktive metoder, der således skaber begrundelsen 

for gættet. Anvendelse af denne metode anses som hjertet i denne rapport. Det fænomen, 

der undersøges, vurderes at være sammensat af en lang række faktorer, der således gør 

emnet meget komplekst. Derfor er det nødvendigt at anvende kvalificerede gæt. 

I rapporten benyttes udelukkende kvalitative data. Det betyder, at det er en tolkning af 

teorier og observationer, der danner grundlag for de antagelse og hypoteser, 

undersøgelserne fører frem til. Det er overvejet at foretage spørgeskemaundersøgelser, men 

denne kvantitative undersøgelsesmetode er fravalgt, da emnet opfattes mere velegnet til 

kvalitative metoder. Hvis der skal udledes KSF ud fra en spørgeundersøgelse, vil det 

forudsætte, at respondenterne selv angiver forklarende faktorer, hvilket ikke anses for 

sandsynligt. Opstilles der valgmuligheder vil det udtrykke en forudfattet mening, og dermed 

vil værdien af undersøgelsen være begrænset. I forbindelse med en eventuel efterprøvning 

af resultaterne fra denne rapport vurderes spørgeskemaundersøgelser velegnede, men ikke 

til egentlig identifikation af KSF.  
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Ved at lave en mere omfangsrig undersøgelse af emnet vil det være muligt at udtale sig med 

større sikkerhed. De ressourcer, vi som studerende har til rådighed, giver naturlige 

begrænsninger i forhold til undersøgelsernes omfang, og derfor er den beskrevne metode 

valgt. Afslutningsvis diskuteres den usikkerhed, som metoden indeholder. 

4.1  Endeligt metodevalg 

Den endelige metode, som anvendes til besvarelse af spørgsmålene i problemformuleringen 

kan beskrives således: 

1. Udvælgelse af interviewpersoner 

2. Gennemførsel af delvist strukturerede interviews 

3. Analyse og fortolkning af den indsamlede empiri 

4. Opstilling af antagelser ud fra den undersøgte empiri 

5. Udvælgelse af kilder for analyser af eksisterende kilder 

a. Scanning af udvalgte eksisterende kilder 

b. Opstilling af valgkriterier for kildevalg 

c. Endeligt kildevalg 

6. Analyse og fortolkning af eksisterende kilder 

7. Opstilling af antagelser ud fra de analyserede kilder 

8. Sammenligning af antagelserne fra henholdsvis den undersøgte empiri og de 

analyserede kilder. 

a. Hvorledes stemmer antagelserne over ens? 

b. Hvilke iagttagelser findes værd at anbefale til videre forskning inden for 

emnet? 

9. Besvarelsen af underspørgsmålene sætter os afslutningsvis i stand til at besvare 

hovedspørgsmålet ud fra kvalificerede gæt 

Metodens struktur er vist i nedenstående figur, der er forklaret ved den ovenstående 

beskrivelse af det endelige metodevalg:  
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Figur 4: Model af metodens struktur 
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5   Interview 

Det er valgt at gennemføre en række kvalitative interviews, hvor formålet overordnet set 

handler om at få interviewpersonerne til at fortælle om deres syn på udfordringerne med 

strategiimplementering. Derfor er der valgt en form, hvor interviewet er delvist struktureret. 

Emnet er her fastlagt på forhånd, men det er den interviewede person, der bestemmer 

indholdet, så længe det formodes at vedrøre emnet. 

5.1  Indledende overvejelser 

Der er flere overvejelser, der er relevante i forbindelse valg af interviewpersoner. Når der 

foretages et valg indeholder dette ligeledes et fravalg, så i sidste ende handler det om 

prioriteringer. 

5.11  Formål 

Der ønskes iagttagelser set fra flere medarbejderperspektiver. Det antages, at 

udfordringerne med at implementere en strategi vurderes forskelligt af forskellige 

medarbejderkategorier. Det ville ligeledes være hensigtsmæssigt at have iagttagelser fra 

flere virksomheder. Herved kunne eventuelle særkender identificeres ud fra kategorier som 

virksomhedsstørrelse og branche.  

5.12  Ressourcer 

Som studerende er man begrænset af både tid og økonomi. Dermed er det vigtigt at forsøge 

at skabe den bedst mulige indsigt ved hjælp af de for hånden værende ressourcer. Et 

interview vurderes til at skulle gennemføres på maksimalt en times tid. Hvert interview skal 

desuden forberedes og efterbehandles, og der kan endvidere tilgå rejsetid. 

5.13  Validitet og reliabilitet 

Det er vigtigt, at interviewpersonerne har en vis viden omkring strategiimplementering. Det 

er den praktiske tilgang, der ønskes i denne undersøgelsesform, og derfor skal der være en 

praksis at forholde sig til. Der er endvidere en risiko for, at interviewpersonen påvirkes af 

den person, der laver interviewet, og den efterfølgende analyse er desuden genstand for 

tolkninger, der også indeholder en vis usikkerhed. Interviewpersonen kan ligeledes 

tilbageholde oplysninger, som vedkommende af forskellige grunde ikke vil fortælle. 
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Usikkerheden behandles under kildekritik i forbindelse med analyserne af de enkelte 

interview 

5.2  Valg af interviewpersoner 

Det er valgt at lave interview med tre personer, der er ansat10 i Dyrup A/S: 

 CEO Erik Holm. Her ønskes toplederens perspektiv på KSF 

 HR-Direktør Jan Kongerslev. Her ønskes HR-direktørens perspektiv på KSF 

 Butikschef Jimmy Nielsen. Her ønskes perspektivet på KSF fra en afdelingsleder. 

Det er ligeledes valg at lave et interview af en topleder fra en helt anden branche11. Formålet 

med dette er at iagttage, om der er væsentlige anderledes aspekter, når man sammenligner 

forskellige brancher. Dette interview12 er det efterfølgende valgt at fravælge nærmere 

analyse af. Det anses ikke for anvendeligt til at kunne udlede forskelle på tværs af brancher 

og virksomhedsstørrelse, og derfor vælges i det videre forløb udelukkende at analysere 

interviewene af medarbejderne fra Dyrup. 

Dyrup A/S har gennem de senere år arbejdet målrettet med implementering af en ny 

strategi, og derfor er emnet fokusområde i virksomheden. Når der interviewes personer fra 

den samme virksomhed, er det muligt at identificere eventuelle forskelle i personernes 

måde at se tingene på, fordi en del af deres erfaringsgrundlag netop handler om den samme 

forandringssituation.  

Det blev overvejet at lave en fokusgruppe af en række afdelingsledere, men det blev fravalgt 

ud fra et ressourceprioriteringsspørgsmål. Ligeledes blev det overvejet at lave interviews 

med almindelige medarbejdere uden ledelsesansvar. Hvis sådanne medarbejderinterviews 

skulle anvendes, ville det forudsætte, at medarbejderen havde en vis viden om emnet. 

Alternativt skulle der gennemføres en række interviews af denne type, for derved at give et 

retvisende billede af, hvorledes en medarbejder uden ledelsesansvar forholder sig til emnet. 

Overvejelser om ressourcer, validitet og reliabilitet førte til, at denne form blev fravalgt. 

  

                                                           
10

 Toplederen, Erik Holm, er fratrådt stillingen som CEO med udgangen af marts 2011, men er stadig medlem af 

Dyrups bestyrelse. 
11

 Henrik Iversen,  Vice Director, HNG. Leverandør af naturgas. 
12

 Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen 
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5.3  Præsentation af Dyrup A/S13 

Virksomheden blev grundlagt i 1929 i Brønshøj af ingeniøren Sigurd Dyrup. I dag ejes Dyrup 

A/S 100% af Monberg & Thorsen-koncernen14. DYRUP har datterselskaber i Frankrig, Polen, 

Portugal, Spanien og Tyskland. Desuden er DYRUP repræsenteret med distributører i ca. 25 

lande på verdensplan. Forretningsområdet er produktion og salg af kvalitetsprodukter inden 

for kategorierne maling, træbeskyttelse og specialprodukter til malerbranchen. 

Det primære resultat i 2010 blev et overskud på 42 mio.kr. Virksomheden omsatte for 1.440 

mio.kr., og beskæftigede ved årets udgang 945 medarbejdere. I Danmark beskæftiges ca. 

300 medarbejdere, hvor hovedparten er ansat i virksomhedens hovedsæde i Søborg. Dyrup 

driver desuden 13 egne Dyrup Professionel malercentre, der sammen med en række 

forhandlere forestår distributionen til det professionelle marked. Salget på detailmarkedet 

foregår udelukkende gennem forhandlere.  

Dyrups mission er, ”at vi i tæt samarbejde med vores kunder vil gøre kategorien maling og 

træbeskyttelse til en spændende oplevelse baseret på koncepter, der er lette at vælge og 

anvende med et succesfuldt resultat”. Internt er missionen formuleret videre med sætningen 

”Vi vil skabe en vinderkultur, hvor engagerede medarbejdere arbejder som et team”.  

Dyrups strategi, FRESH START, blev lanceret i begyndelsen af 2009. Der er også i 2010 brugt 

betydelige ressourcer på at forankre strategien i organisationen. Det er Dyrups vurdering, at 

den valgte strategi har været afgørende for den succesfulde turnaround, som har afspejlet 

sig i koncernens resultat. 

Dygtige og velmotiverede medarbejdere er Dyrups vigtigste aktiv. Gennem 2010 har Dyrup 

gennemført træning af en række medarbejdere, der har fået nye ansvarsområder og 

opgaver som følge af implementeringen af FRESH START. Der er i 2010 brugt store 

ressourcer på at kommunikere strategien til alle medarbejdere med henblik på at sikre, at 

alle er klar over deres mål og ansvarsområder. Dette er sket gennem en kontinuerlig 

information om status på strategien samt brug af ensartede forretningsplaner og 

opfølgningssystemer for alle datterselskaber og funktionsområder. 

  

                                                           
13

 www.dyrup.dk 
14

 www.monthor.dk 
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5.4  Topleder interview 

Erik Holm (EH), CEO, Dyrup A/S 

Interviewet er lavet d. 23.02.2011, og referat findes i bilag 2, samt lydfil i bilag 2a. 

5.41  Planen 

”Plans are nothing – planning is everything”. 

Med dette citat af Eisenhower indledte EH sin version af, hvad der er vigtigt i forbindelse 

med gennemførelse og dermed implementeringen af en ny strategi. Det er ikke den endelige 

plan der er afgørende. Det er måden planerne føres ud i livet på, der betyder noget. Hvis 

man som udgangspunkt har en god plan, så handler det om, hvorledes man kommer fra 

papir til virkelighed. 

Et vigtigt tema er at undgå faldgruberne. 

5.411  The 10 ”importans” in strategy work  

EH fremlægger en liste over 10 vigtige punkter15 vedrørende strategiarbejde. Det er et godt 

arbejdsredskab, og det identificerer væsentlige punkter i forbindelse med det strategiske 

arbejde.  

Set ud fra EHs perspektiv er listens 10 vigtige punkter at betragte som kritiske i forhold til at 

udvikle og gennemføre en strategi. Det vurderes umiddelbart, at de første 3-4 punkter på 

listen vedrører beslutninger, der ikke omhandler selve implementeringen. Dette forklares i 

nedenstående figur: 

  

                                                           
15

 Bilag 5: The 10 importants 
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          The 10 ”importants” in strategy work 

1 Vælg din strategiske retning Dette er en toplederbeslutning, der tidsmæssigt 
ligger før implementeringsfasen.  

2 Sæt dit overordnede mål Dette er en toplederbeslutning, der tidsmæssigt 
ligger før implementeringsfasen.  

3 Forstå dit marked 
a. Hvad kan du gøre for at 

blive attraktiv for 
kunderne og 
slutbrugerne 

b. Hvorfor er du bedre end 
dine konkurrenter 

Det punkt vedrører de forudgående analyser, der 
danner grundlag for såvel punkt 1 og 2. 
EH pointerer, at involvering af nøglemedarbejdere 
i denne proces fremmer engagementet senere, og 
derfor vurderer han det for vigtigt. 

4 Definition af værdibidrag. Hvad 
er det, der skaber ekstra værdi 
for kunderne? 

Dette er svaret på de i punkt 3 nævnte analyser. 
Det kan vurderes som en løbende proces, efter 
vedtagelsen af en ny strategi, og derfor kan 
punktet indgå under implementeringen. 

5 Lav et strategikort Ved at lave et strategikort bliver strategien 
forståelig for organisationen. 

6 Definering af delmål Målepunkter har betydning for menneskers 
oplevelse af processens, og medarbejderne kan 
endvidere inddrages. 

7 Fortæl historien til dine 
medarbejdere på godt og ondt 

Åbenhed og ærlighed skaber troværdighed. Dialog 
og kommunikation er derfor vigtigt. 

8 Styrk organisationen ved 
inddragelse og ved at sætte det 
rigtige team 

Involvering samt uddelegering af ansvar og 
beslutningsret er et kritisk område. Punktet 
omhandler også ressourcer som eksempelvis 
uddannelse. 

9 Eksekvér og følg op Gennemførelse og opfølgning er et fokusområde. 

10 Kommunikér og fejr succeser 
(meget mere end du tror) 

Kommunikation af de gode historier og fejring af 
de succeser, der opnås er et fokusområde. 

 
Figur 5: The 10 ”importants” in strategy work i forhold til strategiimplementering.  

Listens punkter blev gennemgået og forklaret, og i den forbindelse blev flere vigtige 

fokusområder til forklaring af ksf udpeget.  Det er kendetegnende for de forskellige 

fokusområder, at de faktorer, der opleves som betydningsfulde, interagerer på tværs af 

fokusområderne, og derved vanskeligt lader sig isolere.  
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I nedenstående figur vises de forklarende faktorer og de sammenhænge, de indgår i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6: Model for EH - Forklarende faktorer udledt af interview med Erik Holm 

Figuren viser, at den overordnede ksf handler om evnen til af komme fra papir (strategien) til 

virkelighed. Virksomheden kan sikre dette ved at fokusere på en række vigtige punkter, der 

samlet fører virksomheden frem til en succesfuld strategiimplementering. Topledelsens 

involvering og commitment er den første forudsætning, der skal være opfyldt. Det er 

endvidere en forudsætning, at topledelsen er troværdig og ærlig. Der kan være et dilemma 

forbundet med at fokusere, idet der herved opstår en risiko for ikke at se nye muligheder. 

Derfor skal topledelsen samtidigt være i stand til at holde øje med nye muligheder 

sideløbende med at have fokus på strategiimplementeringens vigtige punkter. Dernæst 
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handler det om den gode kommunikation, der i første omgang skal sikre organisationens 

forståelse af, hvorfor virksomheden skal forandre sig. Forståelse er en forudsætning for at 

skabe motivation og følgeskab til de forestående forandringer. Motivation skaber 

efterfølgende vilje til involvering og commitment. Først når medarbejderne har committet 

sig, kan den egentlige eksekvering begynde. Processen med gennemførelsen af 

forandringerne forløber oftest over tid, og derfor er der behov for løbende at skabe ny 

energi til processen. Grundlaget for at hele processen kan lykkes skabes ved hjælp af de 

understøttende processer, der er vist på hver side af den egentlige proces. 

5.42  Gennemgang af modellen for EH 

EH forklarede de enkelte faktorer således: 

5.421 Troværdighed og ærlighed 

Det blev gentaget flere gange under interviewet, at ærlighed var en vigtig forudsætning for 

en leder. Ærlighed fører til troværdighed, og medarbejderne i en virksomhed opdager 

hurtigt, hvis der er en skjult dagsorden. Din troværdighed forsvinder ligeledes, hvis du 

tilbageholder vigtige oplysninger. Faldgruben i forbindelse med denne faktor handler om 

modstand fra medarbejderne. 

5.422 Topledelsens involvering og commitment 

Det er topledelsen, der skal vise vejen. Dette illustreres eksempelvis under interviewets 

afslutning, hvor EH fremførte den vigtigste enkeltstående ksf som ”Bossen går forrest”. Ved 

selv at gå forrest viser ledelsen på en overbevisende måde, at ”dette er den rigtige vej”. 

Derved opnås både forståelse og respekt. Ved selv at involvere sig viser man endvidere, at 

man vil være en del af forandringerne, og dermed ”smitter” man den øvrige organisation. I 

Dyrup har EH gentagne gange vist, at han både går foran og er særdeles committet.  

5.423 Hold øje med muligheder 

Man skal hele tide være opmærksom på uforudsete hændelser i markedet. Man skal være 

åben for et godt tilbud, selvom det har betydning for de planer du har. Et eksempel er 

Dyrups frasalg af industridelen, hvor der ellers var planlagt strategiske tiltag, som 

efterfølgende blev aflyst. Markedet kan også udvikle sig anderledes end forventet, og derfor 

er det vigtigt, at topledelsen hele tiden er åben over for muligheder. EH påpegede 
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endvidere, at en strategi ikke kan planlægges ned i den mindste detalje, og netop derfor er 

det vigtigt hele tiden at være mulighedsorienteret. 

5.424 Kommunikation 

Kommunikation og dialog skal sikre forståelse. Forståelse er afgørende når mennesker skal 

arbejde sammen. Faldgruben ved forståelse er misforståelse, og det er vejen til fiasko. 

Kommunikation bliver derved et gennemgående tema fra start til slut. Først forklares 

hvorfor, dernæst hvortil og hvordan, og endelig er kommunikationen også redskabet til at 

forklare, hvordan processen forløber, hvor langt vi er kommet, og når vi når målet. Ved at 

bruge kommunikation fremmes ligeledes følelsen af fællesskab, der påvirker samarbejdet 

positivt. 

Når organisationen presses kan der let opstå modstand, og her er den gode kommunikation 

et middel til at skabe forståelse for presset. I en krisesituation kan argumentet med at 

”målet helliger midlet” være nødvendigt. ”Vi var i krise allerede inden den finansielle krise 

kom”, lyder det fra EH. ”Derfor var vores beredskab godt (bedre end konkurrenternes)”. 

Dermed menes, at medarbejderne i Dyrup allerede havde forstået nødvendigheden af 

forandringer, og derfor allerede var klar til de nye tiltag. 

5.425 Forståelse af strategien 

EH fremviser Dyrup’s strategikort16. Det giver hele organisationen en forståelse af, hvad det 

er, der skal ske. Et strategikort omhandler strategiens overordnede punkter, der 

efterfølgende operationaliseres i de enkelte afdelinger. Et strategikort er vigtigt for alle 

virksomhedens ledere, der herved ser, hvorledes forandringerne påvirker dem og deres 

afdeling. 

Forståelse er også vigtigt for den menige medarbejder, men her er midlet den 

kommunikation, der dels foregår i den enkelte afdeling og dels fra topledelsen. 

5.426 Skab motivation og følgeskab 

Motivation er de psykiske processer, der driver, aktiverer eller motiverer handlingerne. EH 

formulerer det således: ” Bossen skal kunne skabe følgeskab gennem forståelse, 

commitment og ejerskab til strategien”. Uden motivation ingen handling. 

                                                           
16

 Bilag 6: Strategihus 
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5.427 Involvering og commitment 

”Du kan ikke involvere 1000 mand, men de personer, der skal drive virksomheden den rigtige 

vej skal involveres, og det er en forudsætning for opnåelse af commitment. Alt andet er 

teknikaliteter”. 

Strategi uden commitment er i princippet ingen strategi. Commitment er ifølge EH 

altafgørende. Topledelsens involvering og commitment er dermed også altafgørende. Ved at 

tage rundt i alle afdelinger vises engagement og synlighed, og derved skabes forståelse for, 

at topledelsen selv tror på det. 

5.428 Eksekvering 

Hvis medarbejderne er motiverede, fører det til handling. Eksekvering er dermed et udtryk 

for motivation. 

5.429 Skab energi 

Der findes forskellige måder at skabe energi under en strategiimplementeringsproces. Det 

emne, som nævnes i denne sammenhæng er fejring af succeser. Det handler om at 

anerkende de sejre, der opnås på vejen. I Dyrup gøres det på forskellige måder. Ved at fejre 

delmål både afdelingsvis og samlet i virksomheden, søges kulturen at påvirket således, at der 

skabes en vinderkultur. Alle vil gerne være en del af et vinderhold. 

5.4210 Giv information 

At give information handler om ærlighed og samhørighed. Ifølge EH skal der gives så meget 

information som muligt indholdsmæssigt. Afsenderen er ansvarlig for at modtageren forstår. 

Kommunikation og dialog skal sikre forståelse. 

5.4211 Uddelegering af ansvar 

Ansvar handler om motivation, og motivation medfører handling. 

5.4212 Allokering af ressourcer 

Når arbejdsopgaver ændres kan der opstå ændrede ressourcebehov. Ressourcerne skal 

tilpasses den nye situation.  
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5.4213 Uddannelse af medarbejdere 

Uddannelse handler også om ressourcer. Der skal afsættes økonomi og tid til uddannelse, 

således at medarbejderne er klædt på til de arbejdsopgaver, virksomheden ønsker de skal 

udføre. 

5.4214 Angiv en klar retning 

Når EH siger, at bossen skal gå forrest, så handler det om klarhed i forhold til retningen. I 

Dyrup arbejdes der ikke med en egentlig vision. EH argumenterer for, at en klar mission i lige 

så høj grad kan angive retningen imod fremtiden. Hvad er det vi gør, og for hvem? Hvis der 

findes relevante, logiske svar på dette spørgsmål, så har medarbejderne her svaret på deres 

funktion.  

5.4215 Fælles mål og værdier 

Det er vigtigt, at medarbejderne oplever, at det er de samme mål alle virksomhedens 

afdelinger har. I Dyrup har missionen et klart kundefokus, hvor værdierne defineres gennem 

en såkaldt strategiblomst. Ved at udleve de formulerede værdier, styrkes virksomhedens 

kundefokus. Ambitionen om internt at skabe en vinderkultur kan være den retning, som 

medarbejderne identificerer som det fælles mål. Når der således er sammenhæng imellem 

værdier og mål, så bliver værdierne retningsgivende for adfærden. 

5.4216 Definering af delmål 

Ved at definere delmål stimuleres medarbejdernes motivation. Langsigtede mål kan være 

svære at fastholde, hvorimod kortsigtede delmål i højere grad stimulerer den ønskede 

adfærd. Ved at definere delmål skabes der en oplevelse af, at virksomheden bevæger sig i 

den rigtige retning, når delmålene nås. Det giver anledning til at fejre, og medfører fordele 

som beskrevet tidligere. Delmål er dermed adfærdsregulerende, og kan således være 

medvirkende til forankring af forandringerne. 

5.4217 Opfølgning og belønning 

Træthed kan stimuleres med opfølgning. Ifølge EH gælder det om at holde fast i tankerne. 

Vedholdenhed er meget afgørende, nærmest som reklamer. Når vi trættes af gentagelserne, 

så er det begyndt at virke. Fasthold momentum og timing. Belønning af adfærd sker gennem 

anerkendelse af resultater, der fører til fælles fejring af succesen. Dermed skabes 

vinderkulturen. 
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5.43  Kildekritik 

I forhold til spørgsmålet om, hvilke KSF der kan udledes af dette interview, så er der 

følgende overordnede overvejelser, der skal inddrages: 

 Det perspektiv, som EH argumenterer ud fra. Som CEO er fokus rettet imod 

virksomhedens samlede performance. 

 EH taler ud fra egne erfaringer, og udgangspunktet er processen i Dyrup. 

 Indholdet af interviewet påvirkes af intervieweren. Denne påvirkning var marginal, 

idet EH selv styrede hovedparten af interviewet. 

 I tolkningen af interviewet kan der være forkerte udledninger, men denne fejlrisiko 

vurderes begrænset, da EH forklarede sine synspunkter i detaljeret form. 

5.44  Sammenfatning 

Virksomhedens evne til at komme fra papir til virkelighed kan formuleres, som evnen til at 

eksekvere. Eksekvering er afgørende for virksomhedens evne til at implementere en ny 

strategi. Opbygningen af denne evne sker ved at ledelsen viser vejen. Ved brug af en række 

virkemidler skal ledelsen skabe forståelse for den nye strategi. Motivationen til at eksekvere 

skabes ligeledes ved hjælp af forskellige redskaber, hvilket fører til involvering og 

commitment. Dette skaber evnen til eksekvering, der løbende stimuleres ved tilførsel af ny 

energi.  

Den samlede vurdering af, hvilke antagelser der kan udledes af dette interview i forhold til 

KSF bliver herefter: 

 Strategiimplementering handler om evnen til at eksekvere. 

 Strategiimplementering starter i toppen af organisationen. Det er toplederens 

involvering og commitment, der er isoleret set er vigtigst. 

 Troværdighed og ærlighed er det afgørende redskab, når ledelsen skal skabe 

forståelse for strategien i organisationen. 

 Forståelse er forudsætningen for at skabe den motivation og det følgeskab, der 

samlet udgør grundlaget for organisationens involvering og commitment. 

Resten er teknikaliteter… 
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5.5  Topleder interview 

Jan Kongerslev (JK), HR-Director, Dyrup A/S 

Interviewet er lavet d. 23.02.2011, og referat findes i bilag 3, samt lydfil i bilag 3a. 

5.51  Modellen for Dyrup 

Som HR-Director var rollen i strategiarbejdet at finde en god model til implementering. 

Samarbejdet blev lavet med firmaet Conmoto, hvor formålet var, at finde en model, der 

kunne anvendes i alle datterselskaber, således at der blev oplevet ensartet retning og fokus 

på tværs af afdelinger og landegrænser. JK har skrevet om samarbejdet i indlægget ”Fra 

management til leadership”17. 

Den valgte model omtales ”Strategikort”18, og den er enkel og delvis selvforklarende. Den er 

logisk opbygget, og let at kommunikere. 

I 2007 gennemførtes et lederprogram for de relevante nøglepersoner. Ca. 60 ledere deltog i 

de forskellige moduler, hvor de dels lærte hvad modellen går ud på, og dels hvorledes man 

arbejder med modellen. Efterfølgende er modellen anvendt til gennemførsel af de 

strategier, som Dyrup har arbejdet med. Den nuværende strategi, ”Fresh Start”, 

gennemføres også ved hjælp af denne model. Opgaven for HR-afdelingen var at sikre 

uddannelse og forståelse af modellen. 

Strategiarbejdet i Dyrup er en Top-down proces, hvor der planlægges øverst i 

organisationen, og efterfølgende implementeres nedad. Udfordringen er at sikre, at 

strategien når ud til alle, og ikke blot stopper på lederniveau. Alle medarbejderne er små 

brikker i det puslespil, som strategien samlet udgør. 

I Dyrup er dette ifølge JK lykkedes ganske godt de seneste år. Det er ikke sikkert, at alle er 

helt enige i de strategiske tiltag, og man kan heller ikke sikre, at alle har forstået strategien 

fuldt ud. Alle er blevet informeret, og den viden kan medarbejderne agere efter i 

samarbejde med deres lokale ledere, hvor strategien søges indarbejdet i dagligdagen. 

De forskellige forklarende faktorer, som JK kom ind på i løbet af interviewet, kan illustreres 

ved hjælp af nedenstående figur: 

                                                           
17

 http://www.conmoto.dk/Resultater/Referencer_-_Privat_sektor/Industri/Dyrup_A/S-1.aspx 
18

 Bilag 6: Strategihus 
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Figur 7: Model for JK - Forklarende faktorer udledt af interview med Jan Kongerslev 

Figuren viser, at den overordnede forklarende faktor handler om at finde en fælles model, 

der er anvendelig for alle virksomhedens datterselskaber. Ved at følge en model rettes fokus 

mod modellens temaer. Den valgte model, der i Dyrup er ”Strategikort”, anvendes til 

implementering af strategien. I den indledende fase drejer det sig om at skabe ensartet 

retning og fokus i hele virksomheden. Dette gøres ved at uddanne en række nøglepersoner i 

modellens funktioner. Dette sikrer en fælles forståelse af retningen på tværs af 

virksomhedens afdelinger. Når forståelsen er på plads, vil dette resultere i accept af 

strategien.  
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Når nøglemedarbejderne har sagt god for den nye strategi, er grundlaget skabt for 

information, kommunikation og dialog i hele virksomheden. Ved at vise gensidig respekt 

sikres konstruktivt tilbagespil fra organisationen. Dette skaber motivation, hvilket fremmer 

forandringsparatheden og den organisatoriske involvering. Herved skabes ejerskab og 

handlekraft, der samlet set er forudsætningen for implementeringen af den nye strategi.  

Der er nogle faktorer, der har afgørende indflydelse på implementeringsprocessen. Opnåelse 

af tidlige succeser skaber drivkraft og øget motivation. Antallet af forandringer er ligeledes af 

betydning, idet et passende forandringspres stimulerer medarbejdernes evne til forandring. 

Evnen til at bruge erfaringer fra tidligere, evne til fremsyn, tilpasningsevne til det uforudsete 

og timing er også forklarende faktorer ifølge den model, som JK fremfører. 

5.52  Gennemgang af modellen for JK 

JK argumenterede for de enkelte faktorer således: 

5.521 Fælles Model 

Dyrup fører en corporate strategy, hvilket betyder at det er den samme overordnede 

strategi, der føres på tværs af hele virksomheden. Derfor er det vigtigt, at benytte en fælles 

model, så der kan skabes tværgående synergier. 

5.522 Fokusering 

Der er en fare ved at ligge forrest i feltet, for der slækkes ofte lidt på fokuseringen, og det 

levner plads til forfølgerne, som qua deres dårligere placering har fuld fokus og 

opmærksomhed.  

 5.523 Ensartet retning og fokus 

Dyrup har mange afdelinger og datterselskaber. Derfor er det vigtigt, at de forskellige 

afdelinger har det samme overordnede fokus, og dermed bevæger sig i samme retning. 

5.524 Uddannelse af nøglepersoner 

Formålet er at skabe ensartet retning og fokus. Ved at anvende en implementeringsmodel, 

og uddanne nøglepersoner i funtionaliteten, sikres det, at nøglepersonerne har samme 

forståelse af, hvorledes modellen anvendes. 
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5.525 Fælles forståelse af retningen 

Forståelse af forandringerne er en forudsætning for at involvere sig, og uden involvering 

ingen succes. Når strategien skal nå ud i de yderste led af organisationen, så sker det via de 

enkelte ledere, der skal være ambassadører for forandringerne. Derfor er det vigtigt, at der 

er overensstemmelse i hele staben af nøglepersoner. 

5.526 Accept af strategien 

Første trin i arbejdet med en ny strategi er at acceptere den. Dette var en vigtig del af det 

lederprogram, som ca. 60 ledere i Dyrup gennemgik tilbage i 2007. Hvis man som leder skal 

være fortaler for forandringer, så er ens egen accept af forandringerne nødvendig. 

5.527 Information, kommunikation og dialog 

Information er ifølge JK vigtigt i form af indholdet, men der ”hvor der kommer kød på 

benet”19 er i dialogen ude i afdelingerne, når der opnås forståelse og accept af strategien. 

Dermed er information, kommunikation og dialog med til at sikre forståelse af strategien for  

de menige medarbejdere. En strategimodel er en dynamisk model, der udvikles og tilpasses, 

hvilket sker gennem dialog og kommunikation. I de strategiske målsætninger skal der være 

plads til justeringer, og der skal ligeledes være mulighed for at finde nye veje, men 

hovedmålet skal være klart og fastholdes. Hvis man ikke magter at tilpasse sig omgivelsernes 

forandringer, så ender man som dinosaurerne – man uddør. 

5.528 Gensidig respekt og tilbagespil fra organisationen 

Et middel til at imødegå modstand er at udvise respekt for den enkelte medarbejder. Ved at 

lytte og bruge tilbagespillet fra medarbejderne konstruktivt, opnås accept af forandringerne 

hos de menige medarbejdere. 

5.529 Motivation 

Det er sundt for en virksomhed at komme helt der ned, hvor overlevelsesinstinktet begynder 

at arbejde. Selvglæden tilbageholder viljen til forandring, men når virkeligheden omkring 

virksomhedslukning indses, så bringer det vilje og motivation til forandring og dermed 

overlevelse. Selvtilfredshed og selvfede er de værste faresignaler for en virksomhed. 

                                                           
19

 Frit oversat: Hvor det væsentlige foregår 
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5.5210 Fremme forandringsparatheden 

Mennesker håndterer forandringer forskelligt, hvor nogle hurtigt tilpasser sig, mens andre 

opretholder modstanden i længere tid. Det er en organisatorisk opgave af fremme 

forandringsparatheden. Det anses for en livsnødvendig opgave for virksomheder i dag at 

kunne tilpasse sig forandringer i den hastighed de opstår. 

5.5211 Organisatorisk involvering 

Ikke alle involveres i de centrale ting, så det er oftest de samme personer, der er belastet 

hårdest af de mange forandringer, men det er vigtigt, at hele organisationen er med i 

processen. Involvering er den vigtigste enkelte forklarende faktor, for uden organisatorisk 

involvering flyttes ingenting. Flere andre områder, fx kommunikation og information, har 

betydning for, om involveringen lykkes. Ikke alle kan involveres fuldt, men alle vil gerne være 

en del af et vinderhold, og derfor er det netop en del af Dyrup’s mission: Vi vil skabe en 

vinderkultur! 

5.5212 Ejerskab og handlekraft 

Når medarbejderne oplever gensidig respekt fra ledelsen, skabes der tryghed og dermed 

grundlaget for ejerskab og handlekraft. 

5.5213 Opnåelse af tidlig succes 

JK mener, at tidlige succeser kan stimulere organisationen. Tankerne sammenlignes med 

løbetræning, hvor man efter et stykke tid nærmest kan ”blive høj”20, fordi organismen 

producerer adrenalin og endorfiner, der giver en følelse af fokusering og veltilpashed. 

Trangen til denne veltilpashed er vanedannende, men det er succeserne, som er 

begrundelsen for, at løbetræningen er fortsat. Når nogle processer lykkes, så har det positiv 

effekt på de øvrige. Det har Dyrup oplevet på det seneste, hvor gennemførelsen af nogle 

forandringer har givet ny energi til andre i form af en god selvfølelse: Vi kan godt! Det er 

succes, der skaber viljen til gentagelse, og efter flere succeser kan det blive 

selvforstærkende. 

5.5214 Antallet af forandringer 

Det er altid farligt at presse for meget, og i Dyrup er der indført mange nye tiltag. Men hvem 

afgør, hvad en organisation kan holde til? JK mener, at flere samtidige forandringer kan give 

                                                           
20

 Frit oversat: Skæv, følelse af overdrevet veltilpashed 
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en form for inerti i processerne, som kan føre til accelerering og dermed sikre et højere 

tempo i forandringerne. Mange arbejder bedst under et vist pres.  

5.5215 Erfaringsbaseret viden 

Når man er helt dernede, hvor det gælder liv eller død, så er man også klar til at yde noget 

ekstra. Når man så er på rette vej igen, har man stadig erindringen om den tidligere krise, og 

man er bedre i stand til at holde fokus. 

5.5216 Fremsyn 

Hvis man som virksomhed kan være proaktiv i forhold til forandringer, så kan man skabe 

væsentlige konkurrencefordele, og A.P. Møller Mærsk nævnes som et eksempel på en 

visionær virksomhed, som har draget fordel af sit fremsyn. I modsætning kan man også være 

for hurtigt fremme med nye tanker og visioner. Forsikringsselskaberne Hafnia og Baltica 

nævnes i denne sammenhæng.  

5.5217 Tilpasningsevne til det uforudsete 

Netop evnen til tilpasning er vigtig selvom man har en god strategiplan. Ind imellem opstår 

uforudsete forandringer, som man må tilpasse sig. I Dyrup har vi i øjeblikket kraftigt stigende 

råvarepriser, som ikke kunne forudses, da strategiplanen blev lagt. Det betyder, at vi her i 

2011 skal ud og finde adskillige millioner ekstra. 

5.5218 Timing 

Der kan være farer ved at være for hurtigt fremme med nye idéer. Verden skal være klar til 

dine forandringer. Timing kan være afgørende, og som virksomhed skal man have ”fingeren 

på pulsen”21. 

5.53  Kildekritik 

I forhold til spørgsmålet om, hvilke KSF der kan udledes af dette interview, så er der 

følgende overordnede overvejelser, der skal inddrages: 

 Det perspektiv, som JK argumenterer ud fra. Som HR-Direktør er fokus rettet imod 

optimering af de menneskelige ressourcer. 

 JK taler ud fra egne erfaringer, og udgangspunktet er processen i Dyrup. 
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 Frit oversat: Fornemmelse for markedet 
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 Indholdet af interviewet påvirkes af intervieweren. I dette interview er der flere 

situationer, hvor JK bliver styret i bestemte retninger. Det vurderes, at denne styring 

ikke har haft væsentlig betydning for de udledninger, interviewet fører til. 

 Tolkning af indholdet kan være forbundet med fejl. Denne fejlkilde vurderes som 

marginal. JK forklarer sine synspunkter, og dermed minimeres risiko for fejltolkning. 

5.54  Sammenfatning 

Organisatorisk involvering anføres af JK som den mest afgørende faktor i forbindelse med 

strategiimplementering. Det er involveringen, der skaber handlekraft, og uden handlekraft 

ingen handling. Motivation og vilje til forandring blev ligeledes nævnt som meget afgørende. 

De øvrige fokusområder handler om, hvordan involvering, motivation og vilje stimuleres. 

Styringen af processen med uddannelse og optimering af virksomhedens menneskelige 

ressourcer var vigtigt ud fra dette perspektiv. 

Den samlede vurdering af, hvilke antagelser der kan udledes af dette interview i forhold til 

KSF bliver herefter: 

 Strategiimplementering kræver handlekraft. Organisatorisk involvering skaber 

handlekraft. Motivation og vilje til forandring er forudsætningen for involvering. 

 Strategiimplementering kræver fokusering. Processen fokuseres ved at anvende en 

model, der forklarer forandringerne. Forståelse af forandringen er en forudsætning 

for accept. 

 Gensidig respekt og dialog er omdrejningspunktet for opnåelse af den forståelse, der 

er afgørende for organisationens accept af forandringer 
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5.6  Leder interview 

Jimmy Nielsen (JN), Butikschef Dyrup Professionel Søborg, Dyrup A/S 

Interviewet er lavet d. 03.04.2011, og referat findes i bilag 4, samt lydfiler i bilag 4a. 

Der var ikke aftalt nogen overordnet struktur, men emnet var strategiimplementering set ud 

fra perspektivet som afdelingsleder for 5-6 medarbejdere.  

5.61  Succeskriterier for strategiimplementering 

Set fra perspektivet som afdelingsleder 

Ressourcer blev hurtigt udpeget som den vigtigste forklarende faktor set ud fra 

afdelingslederperspektivet. I en travl hverdag handler det mere om overlevelse end det at 

føre nye strategier ud i livet. Når det daglige fokus udelukkende handler om drift, så kan det 

være svært at finde de ekstra ressourcer, der skal til, når man ønsker forandring. JN 

pointerede, at det også handlede om prioriteringen af ressourcer. Ved at allokere 

ressourcerne mere hensigtsmæssigt, ville der blive mulighed for at igangsætte de nye 

arbejdsopgaver og processer, som strategien tilsiger. 

Prioritering af arbejdsopgaver er en ledelsesopgave, men de rammer en afdelingsleder skal 

fungere under, giver ikke nødvendigvis mulighed for at lave denne prioritering. Hvis der skal 

være mulighed for at udvikle en afdeling fra at være et ”udleveringssted” til at være et 

”salgssted”, så skal der ofres de nødvendige ressourcer i den overgangsfase, denne 

forandring vil kræve. Alternativt kommer forandringen til at strække sig over meget længere 

tid en planlagt, og dermed mister virksomheden den ekstra indtjening, som en optimal 

forandringsproces ville have tilført. 

Dilemmaet i Søborg afdelingen er, at der på den ene side er meget stor fokus på de 

kortsigtede resultater. På den anden side ønskes gennemførsel af en mere kundefokuseret 

strategi, som uvilkårligt betyder, at der skal anvendes mere tid på kunderne. 

Medarbejderuddannelse er langsigtede investeringer, men når der hele tiden måles på her 

og nu resultaterne, så fjernes fokus fra de langsigtede muligheder. 

En anden af de kritiske udfordringer handler om interne processer, der ganske enkelt ikke 

fungerer ordentligt, og derfor virker meget demotiverende for afdelingen. Det kan være 

svært at fastholde fokus på fremtidige muligheder, når man gennem længere perioder 
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trækkes med fejl og uhensigtsmæssigheder i de interne processer. Der sættes gang i mange 

forskellige tiltag, hvor det overordnede formål er effektivitetsforbedringer, men gang på 

gang opleves forandringerne som kaotiske handlinger uden styring. Topledelsens gentagne 

udsagn om snarlige forbedringer preller af på medarbejdere, som har hørt denne sang 

mange gange, uden at de lovede forbedringer fandt sted. 

Der skal være sammenhæng mellem strategi og ressourcer. Uddannelse er godt, og 

medarbejdere motiveres af, at ledelsen viser interesse for at udvikle dem. Det er 

efterfølgende afgørende at give tid til at implementere den nye læring i dagligdagen, således 

at læringen fremmer den ønskede adfærd, og derved medvirker til at skabe de ønskede 

resultater. Hvis ikke der gives rum for denne implementering skabes frustration og modvilje, 

og så vil forandringen ikke finde sted. 

Opbakning fra topledelsen bliver også til en vigtig faktor for Pro-afdelingen i Søborg. Det 

opleves som problematisk, at topledelsen ikke ser virkeligheden på samme måde, som den 

opleves i afdelingen. Det er let at beregne omkostninger ved konkrete handlinger, men det 

er svært at beregne omkostningen ved at undlade at tilføre ressourcer. Topledelsen har 

tilsyneladende også et troværdighedsproblem i forhold til at løse de problematikker, 

afdelingen lider under omkring de interne processer, der ikke fungerer ordentligt.  

Interne konkurrencer med efterfølgende intern benchmarking er et godt middel til at skabe 

motivation hos medarbejderne. Når konkurrencerne indeholder medarbejderbonus bliver 

det til en kritisk faktor, fordi der også kan være en bagside. Ordningen kan fremme den nye, 

ønskede adfærd, men den kan også resultere i utilfredshed og dermed skabe modstand. Hvis 

budskabet med den ekstra bonus kan omsættes til anerkendelse, vil det kunne minimere en 

eventuel modstand. 

Overdrevent fokus på kortsigtede resultater kan fjerne opmærksomheden på de mere 

langsigtede forandringer, og derfor er det tidsmæssige fokus en forklarende faktor.  
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Set ud fra perspektivet som butikschef i Dyrup Professionel, Søborg, kan de forklarende 

faktorer sammenfattes i nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8: Model for JN - Forklarende faktorer udledt fra interview med Jimmy Nielsen 

Figuren viser, at evnen til at implementere en ny strategi på afdelingsniveau er påvirket af 

forskellige faktorer. Det afgørende for afdelingen i Søborg handler om deres faktiske 

ressourcer, der er underlagt en prioritering fra den overordnede ledelse. Den øverste 

ledelses forståelse af virkeligheden i de enkelte afdelinger er hermed særdeles væsentlig, 

fordi dette er grundlaget for tilførslen af ressourcer. Uddannelse af medarbejderne i 

afdelingerne og indførsel af bonussystemer forbedrer evnen til implementering, men der er 

en overhængende mulighed for den modsatte virkning, fordi manglen af ressourcer påvirker 

udnyttelsesmulighederne af de nævnte faktorer negativt. Dilemmaet i den tidsmæssige 

fokusering risikerer at forsinke implementeringsprocessen. Afdelingen prioriterer kortsigtet, 
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og dermed bliver de nye arbejdsfunktioner ikke indarbejdet. Interne processer burde virke 

understøttende for afdelingens opgaver, men det er nærmest det modsatte, der opleves.  

5.62  Kildekritik 

I forhold til spørgsmålet om, hvilke KSF der kan udledes af dette interview, er der følgende 

overordnede overvejelser, der skal inddrages: 

 Det perspektiv, som JN argumenterer ud fra. Som butikschef i en afdeling er fokus 

rettet mod de emner, der opleves vigtige for den enkelte afdeling. Derved bliver de 

enkelte faktorer afdelingsspecifikke. Udfordringerne i den enkelte afdeling er ikke 

nødvendigvis generelle i forhold til strategiimplementering, og endvidere kan der 

være andre udfordringer i andre afdelinger, der ikke opleves i denne afdeling. 

 JN taler ud fra egne erfaringer, og udgangspunktet er processen i Dyrup. Dermed er 

en risiko for, at enkelte faktorer bliver dominerende i det billede, som JN tegner, og 

derved kan der være emner og faktorer, der ikke bliver inddraget. 

 Indholdet af interviewet påvirkes af intervieweren. I dette interview er der en 

relation mellem personerne, der kan have påvirket indholdet. 

 Tolkning af indholdet. Den efterfølgende tolkning kan være fejlagtig. Denne mulige 

fejlkilde er reduceret ved at JN efterfølgende har tilsluttet sig udledningerne. 

5.63  Sammenfatning 

JN nævner i interviewet, at den strategi, som Dyrup ønsker implementeret er ok. Dette 

opfattes således, at forståelsen af strategien og accepten overordnet set er på plads. Det 

handler nu om at føre tingene ud i livet i afdelingen i Søborg. 

Den samlede vurdering af, hvilke antagelser der kan udledes af dette interview i forhold til 

KSF bliver herefter: 

 De faktiske ressourcer i virksomhedens enkelte afdelinger er afgørende for evnen til 

implementering i den enkelte afdeling, og dermed for virksomhedens samlede evne 

til strategiimplementering. 

 Afstemning af mål og midler skal være realistiske, ellers er alt andet intet værd. 

 Brug pengene rigtigt første gang. Forstå den virkelige verden. Kom ud på gulvet. 
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5.7  Sammenfatning ud fra interviewundersøgelsen 

De gennemførte interview har ført frem til følgende antagelser omkring KSF: 

 Strategiimplementering handler om evnen til at eksekvere. 

 Strategiimplementering starter i toppen af organisationen. Det er toplederens 

involvering og commitment, der er isoleret set er vigtigst. 

 Troværdighed og ærlighed er det afgørende redskab, når ledelsen skal skabe 

forståelse for strategien i organisationen. 

 Forståelse er forudsætningen for at skabe den motivation og det følgeskab, der 

samlet udgør grundlaget for organisationens involvering og commitment. 

 Strategiimplementering kræver handlekraft. Organisatorisk involvering skaber 

handlekraft. Motivation og vilje til forandring er forudsætningen for involvering. 

 Strategiimplementering kræver fokusering. Processen fokuseres ved at anvende en 

model, der forklarer forandringerne. Forståelse af forandringen er en forudsætning 

for accept. 

 Gensidig respekt og dialog er omdrejningspunktet for opnåelse af den forståelse, der 

er afgørende for organisationens accept af forandringer 

 De faktiske ressourcer i virksomhedens enkelte afdelinger er afgørende for evnen til 

implementering i den enkelte afdeling, og dermed for virksomhedens samlede evne 

til strategiimplementering. 

 Afstemning af mål og midler skal være realistiske, ellers er alt andet intet værd. 

 Brug pengene rigtigt første gang. Forstå den virkelige verden. Kom ud på gulvet.  

Antagelserne samles i en model, som derved danner grundlaget for at besvare 

delspørgsmålet omkring, hvad der er KSF, set ud fra den indsamlede empiri.  
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5.71  Model for KSF, set ud fra interviewundersøgelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Model for KSF, set ud fra interviewundersøgelsen 

Figuren viser, at KSF handler om evnen til at eksekvere. Denne evne opnås ved først at skabe 

forståelse for strategien, og dermed opnå organisationens accept. Toplederens involvering 

er afgørende, så han skal komme ud på gulvet. Virksomheden skal fokuseres mod den nye 

strategi, hvilket sker ved hjælp af en forklarende model. Herefter skabes motivation, vilje og 

følgeskab gennem gensidig respekt og dialog mellem ledelse og medarbejdere. 

Troværdighed og ærlighed er en forudsætning. Motivation, vilje og følgeskab fører til 

organisatorisk involvering og commitment. En afstemning af realistiske mål og midler sikrer 

de rigtige ressourcer på afdelingsniveau. Ledelsen skal forstå den virkelige verden, der her 

omhandler situationen i de enkelte afdelinger, og dermed sikre, at pengene bruges rigtigt 

første gang. Det skaber handlekraft, og dermed evnen til at eksekvere. 
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6   Valg af kilder til analyse af eksisterende teori 

Det er valgt at analysere noget af den eksisterende teori, der kan belyse emnet. Teori i  

denne sammenhæng omhandler såvel de mere omfattende teorier, der søger at forklare alt 

om emnet, som de delteorier, der i højere grad forklarer enkelte dele. Endelig omhandles 

også de teorier, der mere har præg af isolerede generaliseringer. Delteorierne og de omtalte 

generaliseringer medvirker samlet til at understøtte den overordnede teori. 

 

 

      

       

 
Figur 10: Kilder, teori, delteori og generalisering 

Figuren viser, at den teori en kilde indeholder, kan bestå af både delteorier og underliggende 

generaliseringer.  

I forbindelse med kildevalget findes det hensigtsmæssigt indledningsvis at foretage en 

scanning af en række kilder, der vurderes at kunne indeholde relevant teori om emnet. Ud 

fra interessen i menneskedelen omkring strategiimplementering er det valgt at inddrage 

teori omkring forandringsledelse. Formålet med scanningen er, at skabe et overblik over den 

eksisterende teori i den enkelte kilde, der forholder sig til strategiimplementering eller 

gennemførsel af forandringer. Når dette overblik er skabt, udvælges enkelte af kilderne til 

grundigere analyse. 

Hvordan sikres det, at de bedste kilder udvælges? 

For at optimere chancerne for at udvælge de bedste kilder opstilles tre overordnede kriterier 

for kildevalget. Kilderne vurderes i forhold til, hvor godt de opfylder kriterierne, og derud fra 

udvælges de bedste kilder. 

Det antages endvidere, at en del af de eksisterende kilder indeholder overlappende teori, 

forstået således, at det er den samme grundlæggende teori, der belyses fra forskellige sider. 

Hvis flere kilder vurderes at omhandle den samme teori, vil prioriteringen foretages ud fra 
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kildens fokus på danske virksomheder og kildens alder. I det endelige kildevalg ønskes 

endvidere et nuanceret billede af teorien, således at forskellige perspektiver inddrages bedst 

muligt. 

Kilden skal som udgangspunkt indeholde noget om strategiimplementering eller 

gennemførsel af forandringer. I denne forbindelse er følgende kriterier desuden opstillet:  

6.1  Kriterier for kildevalg 

1. Kilden skal indeholde teori omkring ledelsesformer. Hypotesen er, at ledelsesformen 

er vigtig. Ved at vælge ledelsesformer som kriterium, forventes en gennemgang af, 

hvad rigtig ledelse i denne sammenhæng er. 

2. Kilden skal indeholde teori omkring lederens rolle. Hypotesen er, at det er den 

enkelte leder, der er afgørende for medarbejdernes opbakning. Ved at vælge 

lederens rolle som kriterium, forventes en gennemgang af, hvorledes lederen kan 

opnå medarbejdernes opbakning. 

3. Kilden skal indeholde teori omkring menneskers adfærd. Her er hypotesen, at viden 

om menneskers adfærd er vigtig. Ved at vælge menneskers adfærd som kriterium, 

forventes en gennemgang af, hvorledes den menneskelige adfærd kan påvirkes. Her 

forventes motivations- og modstandsteori belyst. Hypotesen er desuden, at 

mennesker i stort omfang er styret af deres vaner, hvilket ligeledes forventes belyst 

på baggrund af dette kriterium. 
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Ved at vælge kilder, der indeholder teori omkring ledelsesformer, lederens rolle og 

menneskers adfærd, forventes det optimale kildevalg. I det rum, hvor KSF skal findes, 

forventes de nævnte faktorer at indgå med en væsentlig andel. Denne antagelse kan 

illustreres med nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: KSF og kriterier for kildevalg 

Figuren illustrerer den tankegang, at KSF kan defineres i et afgrænset rum. I dette rum 

indgår faktorerne ledelsesformer, lederens rolle og menneskers adfærd med en væsentlig 

andel. Faktorerne forventes at være overlappende, således at der vil være fællesmængder. 

Modstands- og motivationsteori samt vaner er emner, der forventes at blive belyst i 

forbindelse med menneskers adfærd.  

6.2  Gennemgang af de scannede kilder 

Hver enkelt kilde er scannet for indhold af teori om strategiimplementering. Den enkelte 

kildes scanning er gennemgået i bilag 7: Scanning af udvalgte kilder. 
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6.3  Sammenfatning af scanningen 

I nedenstående figur er de scannede kilder vurderet i forhold til, hvorledes de opstillede 

kriterier er opfyldt: 

Kilde Kriterium 1 
Ledelsesformer 

Kriterium 2 
Lederens rolle 

Kriterium 3 
Menneskers 
adfærd 

Samlet 
vurdering 

Hildebrandt, S. (2008). 
Forandringsledelse 

Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt 

Kamp, A ., & flere. (2005). 
Forandringsledelse 

Delvis opfyldt Delvis opfyldt Opfyldt Delvis opfyldt 

Brandi, S 
(2010) 
Forandringens vaner 

Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt 

Fredens, K. (2010). Innovation 
og Ledelse – Hjernen som 
medspiller  

Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt 

Pedersen, S. G., & Arlbjørn, J. S. 
(2010). Drivkræfter og barrierer 
for strategi-implementering: Er 
det kun for ledelsen i store 
virksomheder? 

Ikke opfyldt Ikke opfyldt Ikke opfyldt Ikke opfyldt 

Hansen, K., & flere. (2007). 
Organisation, videregående 
uddannelser 

Delvis opfyldt Delvis opfyldt Delvis opfyldt Delvis opfyldt 

Holst-Mikkelsen, M., & Poulfelt, 
F. (2008). Strategi med mening – 
Hvordan sikrer virksomheder 
strategisk effektivitet 

Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt 

Mintzberg, H. (2008). Strategy 
Safari - The Complete Guide 
Through the Wilds of Strategic 
Management 

Delvis opfyldt Delvis opfyldt Delvis opfyldt Delvis opfyldt 

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. 
(1998). The Balanced Scorecard. 
Sådan bygges bro mellem vision, 
værdier og strategier  

Ikke opfyldt Ikke opfyldt Ikke opfyldt Ikke opfyldt 

Kousholt, B.(2009). 
Forandringsledelse og 
forandrings-kommunikation 

Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt 

Kotter, J. P. (1996). Leading 
Change 
Kotter.,J.P. og Schlesinger, L. A. 
(2008). Chosing Strategies for 
Change 

Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt 

Poulfelt, F. & flere (2010). Return 
on Strategy – Når strategi kan 
skabe afgørende resultater 

Opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt 

Lægaard, J., & Vest, M. (2010). 
Strategi i vinder-virksomheder 

Delvis opfyldt Delvis opfyldt Delvis opfyldt Delvis opfyldt 

 
Figur 12: Kilderne i forhold til kriterierne for kildevalg 

Vurderingen kan antage formerne ”Opfyldt”, ”Delvis opfyldt” og ”Ikke opfyldt”, og den 

samlede vurdering er en sammenfatning af kriteriernes opfyldelse. 
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6.4  Endeligt kildevalg til analyser 

Ud fra den samlede vurdering er der syv kilder, der opfylder kriteriet for videre analyser. Det 

giver anledning til yderligere fravalg.: 

 Poulfelt, F. & flere (2010). Return on Strategy – Når strategi kan skabe afgørende 

resultater 

Denne kilde fravælges videre analyser grundet sit internationale fokus. 

 Kotter, J. P. (1996). Leading Change 

Kotter.,J.P. og Schlesinger, L. A. (2008). Chosing Strategies for Change 

Flere af de kilder, der opfylder alle tre kriterier for videre analyser omhandler Kotters 

8 punkts model, og denne kilde er mindst fokuseret på danske forhold. 

 Hildebrandt, S. (2008). Forandringsledelse 

Det vurderes, at Forandringsledelse og forandringskommunikation (2009) omhandler 

mange af de samme fokusområder. Begge kilder arbejder med en forandringsmodel, 

der er bygget op over en række faser, der har udgangspunkt i Kotters 8 punkts 

model. Sammenligningen af de to kilder betyder, at Forandringsledelse (2008) 

fravælges grundet kildens alder. 

Dermed er det valgt at analysere følgende kilder: 

 Holst-Mikkelsen, M., & Poulfelt, F. (2008). Strategi med mening – Hvordan sikrer 

virksomheder strategisk effektivitet 

 Kousholt, B.(2009). Forandringsledelse og forandrings-kommunikation 

 Brandi, S (2010). Forandringens vaner. 

 Fredens, K. (2010). Innovation og Ledelse – Hjernen som medspiller 
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6.5  Kildeanalyse: Strategi med mening 

Hvordan sikrer virksomheder strategisk effektivitet 

Mark Holst-Mikkelsen og Flemming Poulfelt 

Det Danske Strategibarometer, der er et samarbejde mellem Strategos22 og CBS23, forsker i 

danske virksomheders strategiske arbejde. Derigennem udvikles der forståelse af den 

dynamik, som skaber effektiv strategiimplementering, og det er, hvad bogen handler om. 

I bogen argumenteres ud fra en undersøgelse fra 2007, hvor 60 danske virksomheder deltog.  

6.51  Strategisk effektivitet 

Det overordnede spørgsmål, som undersøgelsen søgte at besvare var: 

 Hvordan kan virksomheder forbedre deres evne til at lykkes med deres strategier? 

Evnen til at lykkes med en strategi sidestilles i bogen med strategiske effektivitet, der 

defineres ud fra to elementer: 

 Evnen til at realisere de målsætninger, som er fastlagt i strategien. 

 Evnen til at fokusere deres indsatser i deres strategiprocesser på de områder, hvor 

det har den største effekt. 

Undersøgelsen dokumenterede, at succes med strategi giver bedre forretningsresultater. 

6.52  Mening, commitment og handlekraft 

I undersøgelsen blev det endvidere fastslået, at mening, commitment og handlekraft er 

afgørende for at lykkes med en strategi. 

 Strategien skal give mening. De ansatte skal opleve strategien som rigtig, fornuftig og 

nødvendig. 

 Der skal være commitment til strategien. Medarbejderne skal have viljen til at 

bidrage til de forandringer, som strategien medfører. 

  Den nødvendige handlekraft skal være til stede i organisationen. Medarbejderne skal 

føle sig i stand til at realisere strategien og opleve reelle muligheder for at gøre det. 

De skal også udvise handlekraft og i praksis gøre det, som er aftalt i strategiplanen. 

                                                           
22

 http://www.strategos.dk/sw1712.asp 
23

 Copenhagen Business School. http://www.cbs.dk/ 
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6.521 Mening 

Undersøgelsen viste, at når strategien giver mening, slår det positivt igennem på bundlinjen. 

Der skal være balance mellem, hvor meget nyt der introduceres for mennesker, i forhold til 

hvor meget af det nye der reelt set bliver indarbejdet som nye rutiner. Ved at skabe 

moments of insight (ahaoplevelser) hos medarbejderne bliver det lettere at få dem til selv at 

”se lyset” med den nye strategi. Når en ny strategi implementeres er det særligt vigtigt at 

”bygge bro” mellem det, som hidtil har gjort medarbejderne til en succes – og det, som de 

skal være de bedste til i fremtiden. 

6.522 Commitment 

Commitment skabes især ved, at medarbejdere og ledere forstår deres rolle i strategien og 

oplever den som vigtig. Den direkte dialog med og mellem ansatte er afgørende i skabelsen 

og fastholdelsen af commitment til strategien. Undersøgelsen kunne ikke dokumentere et 

entydigt mønster i forhold til mellemledernes oplevelse af mening med strategien og deres 

commitment til strategien. Commitment skal kanaliseres over i en række konkrete 

indsatsområder og handlinger, for at undgå at blive til uindfriede forventninger og 

efterfølgende frustration i organisationen. Det er især de indre motivationsfaktorer 24, som 

gør en forskel, når troen på strategien skal fastholdes. Incitamenter skal bruges med 

omtanke og hvis de anvendes, skal man huske at præmiere andre end folkene i topledelsen. 

Undersøgelsen kunne ikke dokumentere, at tilfredse medarbejdere også udviser 

commitment til strategien. Tværtimod kan strategien modarbejdes af tilfredse 

medarbejdere, og derfor bør trivselsmålinger altid ses i sammenhæng med virksomhedens 

overordnede strategi. 

6.523 Strategisk handlekraft 

Handlekraft betyder, at de ansatte i organisationen føler sig i stand til at føre strategien ud i 

livet, og at de oplever at have mulighederne og den nødvendige tid til at gøre det. 

Handlekraft indebærer også, at organisationen rent faktisk lykkes med at realisere de tiltag, 

som er sat i gang i forbindelse med strategien. Undersøgelsen viste en direkte sammenhæng 

mellem handlekraften og evnen til at lykkes med strategierne. Oplevelsen af handlekraft 

giver mennesker selvtillid og troværdighed, hvilket kan have en selvforstærkende effekt i 

                                                           
24

 Bilag 8: Indre og ydre motivationsfaktorer 
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forhold til at skabe mening og commitment i organisationen. Allokering af ressourcer er en 

kritisk ledelsesopgave til sikring af den nødvendige handlekraft, og en veltrimmet 

beslutningsstruktur hjælper til effektiv løsning heraf. 

6.53  Drivers 

Det blev ligeledes undersøgt, hvad det er for faktorer eller drivers, der skaber mening, 

commitment og handlekraft. En driver betegner noget, der driver, aktiverer eller motiverer 

handlinger, som understøtter emnet. Undersøgelsen viste, at der er forskellige drivers for 

forskellige medarbejderkategorier. 

De forskellige drivers kan sammenfattende illustreres i nedenstående figur:  

Driver Øverste ledelse Mellemledere Medarbejdere 

Forståelse for strategien √ √ √ 

Personlig rolle i strategien √ √ √ 

Ressourcer √ √   

Virksomhedens kompetencer     √ 

Fælles retning i organisationen   √   

"Company man"   √   

Personlig involvering i strategiprocessen √     

Tillid til den øverste ledelse √     

Strategisk beslutningsevne √     
 
Figur 13: Hvem bliver påvirket af den pågældende driver? (Kilde: Kousholt (2009) s. 55) 

Et flueben i en kasse betyder, at den pågældende driver generelt påvirker henholdsvis 

mening, commitment eller handlekraft på tværs af mange virksomheder. Dermed udtrykker 

de forskellige drivers hvad man i hvert fald ikke bør glemme at have fokus på i arbejdet med 

udvikling og implementering af strategi. 

6.54  Øvrige fokusområder 

Mentale modeller er styrende for det, som mennesker beslutter, siger og gør, og derfor er 

de særdeles vigtige at have fokus på i forbindelse med udviklingen og implementeringen af 

en ny strategi. Danske topledere kan blive bedre til at udfordre deres mentale modeller bag 

strategierne, og undersøgelsen viste, at den strategiske målopfyldelse herigennem vil 

forbedres.  
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Målinger af fremdriften af strategien er vigtige for at holde virksomheden på rette spor. Der 

er risiko forbundet med overdrevne målinger, som kan fastholde organisationen i fortiden, 

fordi det kan være svært at slippe af med målepunkterne, når de først er indført.  

Implementering af strategi foregår ofte gennem definerede projekter, hvor styringen heraf 

er afgørende. Det er nødvendigt med ledelsesmæssig fokus på organiseringen og 

fremdriften i forhold til projekterne. Det gælder om at udvælge de værktøjer, som passer til 

situationen i den enkelte virksomhed. 

Kommunikation opfattes som et centralt fokusområde, der direkte påvirker alle øvrige fokus 

områder. Succeskriteriet for kommunikationen er at skabe mening commitment og 

handlekraft, og derfor starter kommunikationsindsatsen allerede, når de første spæde 

tanker omkring en ny strategi opstår. 

6.55  Strategisk lederskab 

Strategisk lederskab er en forudsætning for strategisk effektivitet, og derfor handler 

strategisk lederskab netop om at udvikle meningsfulde strategier, udvikle og fastholde 

commitment og handlekraft i forhold til strategien, samt frembringe, teste og udfordre de 

mentale modeller, som ligger bag strategien. Endeligt er det vigtigt at gøre alle personer 

med ledelsesansvar i stand til at kommunikere strategien med et særligt fokus på at gøre 

den personlige rolle tydelig og attraktiv for den enkelte medarbejder. 
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6.56  Kritiske faktorer for strategisk effektivitet 

Sammenfatningen af de kritiske faktorer, der har betydning for strategisk effektivitet, er vist 

i nedenstående figur: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14: Kritiske faktorer for strategisk effektivitet udledt af kilden ”Strategi med mening” 

For at forbedre forretningsresultaterne kræves strategisk effektivitet. Figuren viser, at 

strategisk effektivitet sikres gennem strategisk lederskab. Strategisk lederskab handler om at 

skabe menig for medarbejderne. Mening skaber commitment, og commitment skaber 

handlekraft. De faktorer, der har betydning for skabelse af mening, commitment og 

handlekraft er forskellige for forskellige medarbejderkategorier. Ved at fokusere på drivers 

for de enkelte medarbejderkategorier kan mening, commitment og handlekraft optimeres 
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gennem kommunikation, og derved styres strategiimplementeringsprocessen til hele 

organisationens bedste. Sideløbende er det vigtigt, at ledelsen hele tiden udfordrer egne 

mentale modeller, for derved dels at skabe udvikling af nye gode idéer, og dels tilsvarende at 

skabe afvikling af gamle uhensigtsmæssigheder. 

6.57  Kritik af kilden Strategi med mening 

Forfatterne indleder bogen med at forklare, at meningen med at skrive bogen er at skabe 

inspiration for ledere til at lykkes bedre med de strategier, som de arbejder med. Ved at 

måle på de drivers, der har størst indflydelse på skabelsen af forretningsresultater, skabes 

grundlaget for de teorier, der fremsættes i bogen. Denne metode virker videnskabelig, og 

det fremhæves endvidere, at læring fra tidligere undersøgelser er inddraget. 

Målingen er behæftet med usikkerhed, og forfatterne nævner selv halo effekten25, som en 

fejlkilde. Desuden præciseres det, at erfaringer ikke uden videre kan overføres fra 

virksomhed til virksomhed med forventning om samme resultat. Det vurderes desuden som 

en usikkerhedsfaktor, når respondenter skal besvare spørgsmål, der kan tolkes på flere 

måder. Mennesker ser verden forskelligt, og selv om perspektivet omkring 

medarbejderkategorier er inddraget i undersøgelsen, så er det ikke muligt at sikre samme 

forståelse at alle de spørgsmål, som undersøgelsen indeholdt. 

Flere af resultaterne fra undersøgelsen er ikke forklaret tilstrækkeligt. Når en driver som 

”Company man” identificeres som vigtig, så burde begrebet forklares. Når respondenterne 

har svaret på forskellige spørgsmål, så kan lignende usikkerhed omkring betydning af 

forskellige begreber let opstå, og så skabes der usikkerhed omkring undersøgelsens 

reliabilitet. 

Undersøgelsen omhandler 60 virksomheder, men der er ingen beskrivelse af 

virksomhedsstørrelser og branchetilknytning. Det betyder, at undersøgelsens validitet ikke 

er entydig i forhold til undersøgelse af KSF.  

Indledningsvis vurderedes elementerne i strategisk effektivitet at bidrage til succesfuld 

strategiimplementering, men denne antagelse er forbundet med usikkerhed. Der er 

indbygget et paradoks i at ”fokusere på effektivitet” når der samtidigt skal sikres 

                                                           
25

 Mennesker har en tendens til at lade deres samlede billede af andre mennesker eller virksomheder blive farvet 

af et enkelt eller ganske få indtryk. 
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”forankring” og ”læring”? Denne usikkerhed påvirker kildens reliabilitet, hvilket indgår i 

vurderingen af kildens videre anvendelse. 

Definitionen på strategisk effektivitet er kun en delmængde af succesfuld 

strategiimplementering, og derfor vil de udledte kritiske faktorer for strategisk effektivitet 

ikke nødvendigvis være retvisende KSF. 

Nedenstående figur illustrerer sammenhængen: 

 

 

 

 

 

Figur 15: Strategisk effektivitet som en delmængde af succesfuld strategiimplementering 

Figuren viser, at strategisk effektivitet udgør en delmængde af de elementer, som samlet 
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6.58  Sammenfatning for analysen af Strategi med mening 

At handlinger skal give mening stemmer godt overens med det grundsynspunkt, at 

mennesket drives af at handlinger skal give mening, og dermed til at se sit liv i en 

meningsfuld sammenhæng (Frankl 1993). 

Den samlede vurdering af, hvilke antagelser der kan udledes af denne analyse i forhold til 

KSF bliver herefter: 

 Strategien skal give mening. De ansatte skal opleve strategien som rigtig, fornuftig og 

nødvendig. 

 Commitment skabes gennem forståelse af egen rolle i strategien. Commitment kan 

fastholdes ved hjælp af indre motivationsfaktorer. Commitment skaber handlekraft, 

og når det kanaliseres over i konkrete indsatsområder og handlinger. 

 Det skal være handlekraft tilstede, for at strategien kan lykkes. Allokering af 

ressourcer skal sikre organisationens handlekraft. 

6.6  Forandringsledelse og Forandringskommunikation 

Bjarne Kousholt 

Som projektleder og forfatter inden for genren projektledelse er Kousholt kommet til 

erkendelsen, at mennesker er det sværeste at forandre. Bogen handler både om 

projektledelse og forandringsledelse, men netop menneskedelen i processen med 

forandringer er det centrale i denne kilde. 

6.61  Forandringsledelse 

Ledelse omhandler mennesker, og forandringsledelse indebærer forandring af mennesker. 

Når forandringer gennemføres er det således ikke bare opgaver, teknologi og strukturer der 

ændres, men i lige så høj grad menneskene, der indgår i de respektive sammenhænge, som 

forandres. 

Forandringsprojekter kan opdeles i henholdsvis en forretningsmæssig dimension og en 

menneskelig dimension. Forandringsledelse omhandler den menneskelige dimension, hvor 

faserne i forandringen eksempelvis kan omhandle: 

 Opmærksomhed. En given problemstilling kræver, at vi forholder os til den. Her 

handler det om at gøre folk opmærksom på behovet for forandring. 
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 Overtalelse. I denne fase forsøges det at overbevise om berettigelse af forandring. 

Ved at overbevise om nødvendigheden skabes opbakning. 

 Beslutning. Her tages der endeligt stilling til forandringen, og der opnås viden 

omkring, hvorledes forandringen gennemføres. 

 Kvalificering. Forandringen forberedes og indarbejdes gennem indlæring og træning.  

 Bekræftelse. Forandringen bekræftes gennem ros og belønning og ved at se 

resultaterne. Forandringen anbefales til andre og videreudvikles. 

Punkterne er ikke nogen endegyldig fasemodel for forandringsledelse, men illustrerer de 

menneskelige aspekter, der er forbundet med forandringer. 

6.63  Metoden for forandringsledelse 

Kousholt argumenterer for en metode til gennemførelse af forandringsprogrammer, der 

indeholder 12 punkter, hvor forudgående analyser og selve beslutningen om forandring 

forudsættes at være truffet.  

Metoden beskrives som et forandringshjul, der skal gennemløbes flere gange. 

Forandringsprogrammer indeholder oftest flere faser, hvor metoden kan anvendes 

individuelt på hver fase.  

6.63  Kritiske faktorer for forandringsledelse 

Når en virksomhed igangsætter forandringer er virksomhedens forandringsparathed et 

vigtigt aspekt. Det nytter ikke noget at starte, før organisationen og dermed medarbejderne 

er klar, og derfor er forandringsparathed afgørende for, om forandringerne kan 

gennemføres. Der er mange faktorer, der har indflydelse på organisationens 

forandringsparathed, og en del heraf bearbejdes under gennemløbet af forandringshjulet. 

Eksempelvis skal kommunikationen tilpasses kulturen i virksomheden, således at alle 

medarbejdere forstår budskabet. Det er således opfattelsen, at begrebet 

forandringsparathed ud fra bogens beskrivelse ikke er hensigtsmæssig at isolere som en 

kritisk faktor. Kousholt pointerer, at topledelsens forandringsvilje og – evne samt 

nødvendigheden af forandringen er afgørende. Derfor identificeres topledelsens 

forandringsparathed som den overordnede kritiske faktor, ud fra tesen om, at topledelsen 

kan påvirke de øvrige faktorer omkring virksomhedens forandringsparathed.  
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Kousholt definerer ledelse som en forudsætning for at gennemføre forandringer, og dermed 

bliver forandringsledelse en overordnet kritisk faktor. 

Forandringsledelse handler om mennesker, og dermed er forståelse af mennesker og deres 

adfærd en overordnet kritisk faktor. Selv om vores personlighed ligger ret fast, kan 

mennesker forandres i forskellige sammenhænge, og netop belønning/straf er et effektfuldt 

værktøj, der gennem hensigtsmæssig anvendelse kan fremme processen. Herzbergs 

motivationsteorier (1959), hvor der skelnes mellem hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer, 

er et velegnet redskab til forståelse af menneskers adfærd. 

Forandringsledelse er kendetegnet ved anvendelse af kommunikation som bærende 

element, idet forandring af menneskers opfattelse og adfærd primært foregår ved at 

kommunikere med dem. Ved hjælp af kommunikation kan usikkerhed, fordomme og 

vanetænkning nedbrydes. Dermed er kommunikation en overordnet kritisk faktor. 

Forandringslederen er oftest bindeleddet mellem topledelsen og medarbejderne. Derfor er 

det af afgørende betydning, at forandringslederen kan bygge bro imellem topledelsen og 

medarbejderne. Topledelsens perspektiv er den organisatoriske forandring, mens 

medarbejderens perspektiv er den individuelle forandring, hvor der arbejdes med konkrete 

forandringer i dagligdagen. Forandringslederen skal kunne udvise lederskab og desuden 

være i besiddelse af specielle kompetencer og egenskaber. Dermed er forandringslederen en 

overordnet kritisk faktor. I praksis er det ofte virksomhedens mellemledere, der har opgaven 

som forandringsleder. 

Når metoden til gennemførelse af forandringen analyseres kan det konstateres, at alle 12 

punkter i forandringshjulet kan betragtes som kritiske faktorer. Det er tydeligt, at de 

overordnede kritiske faktorer har betydning for, hvorledes metoden gennemføres, og 

dermed kan det tilføjes, at de overordnede kritiske faktorer direkte påvirker de enkelte 

punkter i forandringshjulet. 

Kousholt afslutter gennemgangen af forandringshjulet med at konstatere, at det vigtigste i et 

forandringsprojekt isoleret set handler om evnen til at få tingene til at ske. Denne evne kan 

sikres gennem opfyldelse af otte hovedpunkter, der implicit skal være en del af enhver 

forandringsledelse, og dermed udgør de otte punkter ligeledes kritiske faktorer.  
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Nedenstående figur viser tankegangen omkring de kritiske faktorer, som identificeres i 

forhold til forandringsledelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Kritiske faktorer for forandringsledelse udledt af kilden ”Forandringsledelse og 
Forandringskommunikation” 

Figuren kan forklares indefra og ud. Når et nyt forandringsprogram er besluttet startes 
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faktorer. Opgaverne i forandringshjulets øvrige felter løses i numerisk rækkefølge, og denne 

øvelse gentages i det omfang forandringsprogrammet udgøres af flere faser, således at 

metoden anvendes på én fase ad gangen. 

Evnen til eksekvering udtrykkes gennem forandringsledelsen. Forståelse af menneskers 

adfærd er grundstenen i forandringsledelse, og denne forståelse kommer til udtryk gennem 

kommunikationen, hvor forandringslederen er den vigtigste kommunikator. 

Forandringshjulet er den metode, som anbefales til forberedelse, gennemførelse og 

opfølgning af forandringen. 

Mennesker er forskellige, og dermed er virksomheder og deres organisationer også 

forskellige. Implementering af en ny strategi, eller gennemførelse af et forandringsprogram, 

kan ikke udføres på samme måde fra virksomhed til virksomhed grundet deres forskellighed. 

Denne argumentation anvendes af Kousholt, og dermed udledes forståelse af menneskers 

adfærd som helt grundlæggende i forbindelse med gennemførelse af forandringer.  

I det følgende forklares forandringshjulets enkelte punkter og de understøttende faktorer 

beskrives. Endvidere forklares en række faldgruber, for dermed at illustrere betydningen.  

Afslutningsvis gennemgås de otte hovedpunkter, der handler om evnen til at få tingene til at 

ske, som implicit skal være en del af enhver forandringsledelse. 

6.64  Forandringshjulet 

Forandringen gennemføres ved at gennemløbe forandringshjulet fra felt 1 til 12. 

6.641  Gør truslen synlig 

I denne indledende fase er opgaven at kommunikere nødvendigheden og dermed behovet 

for forandringen. Ved at synliggøre truende fremtidsscenarier, der kan opstå, hvis 

forandringen ikke gennemføres, opnås opmærksomhed fra de implicerede parter. 

Toplederens opgave er at kommunikere denne nødvendighed således, at der skabes 

troværdighed og klarhed i budskabet. Alle skal kunne forstå, hvorfor forandringen skal 

sættes i gang. Netop forståelse og efterfølgende accept af nødvendigheden er afgørende for, 

om organisationens personer reelt bliver villige til at forandre sig.  

Organisationen skal gøres parat til forandring, og det første skridt i den forbindelse er at 

motivere medarbejderne ved at forklare bevæggrunden for forandringen gennem 
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trusselsbilledet. Menneskers reaktionsmønstre i forbindelse med forandringer viser, at 

truslen fra ”den brændende platform”26 opleves som afgørende for at give slip på det, vi har. 

Selvtilfredshed opleves som en stor udfordring, når mennesker skal forandres. Hvis den 

nuværende situation opleves tilfredsstillende, så er det vanskeligt at få mennesker til at 

bakke op omkring ændringer, og dermed bliver det en faldgrube, hvis nødvendigheden af de 

forestående forandringer ikke kommunikeres tilstrækkeligt og klart. Det er langt lettere at 

gennemføre forandringer under kriser, end når tingene går godt. 

6.642  Etablér en stærk forandringsorganisation 

I dette felt af hjulet handler det om at skabe commitment til forandringen. Det er ledelsen 

og dermed også topledelsen, der skal vise sit engagement og opbakning, således at de 

agerer som rollemodeller for resten af organisationen. Det er menneskeligt at holde fast i 

den nuværende situation, og hvis ikke der opleves commitment fra alle ledere, så risikerer 

budskabet at blive uklart, og dermed skabes grundlag for modstand mod forandringen. Det 

er vigtigt, at organisationen oplever fælles opbakning fra ledelsen, som derved synliggør 

retningen for virksomheden. 

Vigtigheden af denne faktor ses bedst ved at betragte faldgruberne, der ofte har ført til 

katastrofale forandringsprocesser. De vigtigste faldgruber omhandler situationer, hvor det 

nødvendige commitment ikke etableres. Hvis der er uenighed i ledelsen vil dette smitte af 

nedad i organisationen. Hvorledes kan man forvente enighed hos medarbejderne, når der er 

uenighed i ledelsen. Tilsvarende gælder det med manglende ejerskab og prioritering fra 

ledelsens side. Det svarer til manglende commitment, der naturligvis smitter af på 

organisationens øvrige personer. Klarhed omkring opgaver og ansvar er også en 

forudsætning en stærk forandringsorganisation.  Manglende klarhed kan resultere i, at 

væsentlige opgaver ikke løses rettidigt, og desuden skaber uklarhed usikkerhed, hvilket let 

fører til modstand i organisationen. 

Kunsten er at skabe fælles front og kommunikere det klart og entydigt. Dette gennemføres 

med åben og ærlig kommunikation, hvor der både er mod til at udtrykke uenighed, og vilje 

til at lytte til andre meninger. Information er ligeledes væsentligt, idet kendskab og viden 

omkring tingene er en forudsætning for at kunne tage ejerskab i forandringen. God 

                                                           
26

 Betegnelse for en situation, hvor der omgående skal igangsættes handling for at ændre situationen. 
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planlægning kan efterfølgende minimere usikkerhed og misforståelser, og her kan 

ressourcebehov samtidigt klarlægges.  Rollefordeling og ansvar skal kommunikeres, og her er 

det vigtigt at involvere organisationen. Dette gøres i forhold til såvel omfanget som den 

tidsmæssige dimension for forandringen. 

6.643 Opstil vision og mål 

Ved at synliggøre truslen motiveres mennesker væk fra den nuværende situation. Opstilling 

af en vision skaber på samme måde en motivation hen imod det nye. Visionen er et billede 

af det overordnede mål med forandringen, og derfor er det vigtigt, at den formidler et klart, 

ønskværdigt og realistisk billede af den fremtidige tilstand. Det er ligeledes et krav, at alle 

medarbejderne skal kunne forstå og huske visionen, således at den hele tiden virker 

motiverende i forhold til processen. 

Visionen anvendes herefter som styringsredskab eller ledestjerne, hvor øvelsen går ud på at 

forsøge at tilbagediskontere visionen til vores nutidstilstand for derved at se, hvad der skal 

til, for at nå målet. Målet nedbrydes til en række delmål, der efterfølgende kan 

operationaliseres. Der skal være et hierarki for målene, således at den nødvendige 

prioritering kan foretages. Det anbefales både at lave såkaldte ”bløde” formål og 

økonomiske formål. Herved sættes fokus på menneskedelen, og dermed giver det mening 

for alle i organisationen.  

6.644 Udfør interessentanalyse 

Ved at lave en interessentanalyse får forandringslederen indsigt i forhold vedrørende de 

enkelte interessenter. Mennesker reagerer forskelligt på forandringer, og for at optimere 

indsatsen for den enkelte, er denne analyse et vigtigt værktøj. Interessentanalysen kan 

ligeledes anvendes i planlægningsarbejdet. (Se felt nr. 6. Specificér og planlæg). 

Interessentanalysen klarlægger en prioritering af interessenterne. Hvorledes påvirkes 

interessenterne af forandringen, og hvorledes påvirker interessenterne forandringen? Disse 

spørgsmål kan også besvares gennem analysen, som endvidere kan give overblik over den 

enkelte medarbejders forandringsparathed, og dermed ligeledes give oplysning om 

uddannelsesbehov etc. Interesseområder, konflikter og koalitioner er områder, som 

analysen også kan skabe overblik over, og anvendes denne viden proaktivt, så kan mange 

faldgruber undgås. 
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6.645 Udarbejd risikoanalyse 

Risikostyring foregår ud fra en analyse af de risici, som kan forudses. Kendskab til hvad der 

kan gå galt kombineres med sandsynligheden for hændelsen. Dette sammenholdes med 

konsekvenserne, og ud fra denne vurdering laves risikostyringsplaner. Derved kan 

virksomheden proaktivt arbejde med styring af de risici, som uvilkårligt vil eksistere i 

forbindelse med en forandring. Formålet er herigennem at kunne minimere konsekvenserne, 

hvis uheldet er ude. Ved at opsamle erfaringer fra tidligere forebygges der for at begå fejl, 

som andre før os har begået. Risikoanalysen en dynamisk proces, der løbende skal 

revurderes. 

Undladelse af risikoanalysen kan medføre, at forandringen møder modstand, der ellers ville 

være forudset. Det kan være samarbejdsproblemer eller stres, der ellers kunne være 

forebygget. Når der eksempelvis opstår modstand mod forandringen et givent sted i 

organisationen, så bliver andre områder måske påvirket heraf, og relationerne på tværs i 

virksomheden kan betyde, at manglende opmærksomhed og bearbejdning af det, der 

indledningsvis var en lille ting, udvikler sig og får stor negativ betydning for gennemførelsen 

af forandringen. 

6.646 Specificér og planlæg 

De forskellige delmål operationaliseres på individniveau. Der laves handlingsplaner, hvor 

hensynet til den enkelte medarbejder er indarbejdet. Ved at anvende interessent- og 

risikoanalyserne er der overblik over uddannelsesbehov samt behovet for ressourcer. 

Ansvaret kan uddelegeres og aktiviteternes rækkefølge kan fastlægges. Der kan laves 

tidsplaner etc., som efterfølgende indarbejdes i kommunikationsplanen. 

Hvis forarbejdet er udført godt, så er alle relevante oplysninger til brug for planlægningen til 

stede. Det er endvidere vigtigt at planlægge, hvorledes eventuelle sponsorer for 

forandringen skal anvendes. Det gælder eksempelvis topledelsen, som gerne skal 

understøtte fremdriften af forandringen, og dermed stimulere hele processen. 

6.647 Udarbejd en kommunikationsplan 

Kommunikation er midlet til forandring af mennesker. Kommunikation er et centralt element 

omkring alle forandringshjulets faser, og derfor er kommunikation allerede defineret som en 

kritisk faktor i forbindelse med forandringsledelse. Selve kommunikationsplanen vurderes 
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selvstændigt at være afgørende for forandringens gennemførelse, og derfor er den ligeledes 

defineret som en kritisk faktor. 

Når kommunikationsplanen skal laves, gøres det ud fra informationer om organisationen og 

de forandringer, som skal gennemføres. Både interessentanalyse og risikoanalyse bidrager 

med input, og desuden kan der gennemføres en egentlig forandringsanalyse, som vil udgøre 

et godt grundlag for kommunikationsplanen. 

De ovennævnte analyser viser både hvilke aktiviteter, der skal gennemføres, og hvilke 

mennesker, der inddrages og påvirkes. Derved kan kommunikationsplanen udarbejdes med 

alle relevante oplysninger, og herved sikres den optimale kommunikation under 

forandringsprocessen. Ved at indlægge målinger af, hvorledes kommunikationen rent faktisk 

forstås af medarbejderne, kan såkaldte ”sorte huller”27 identificeres og udbedres. 

En af faldgruberne omkring forandringskommunikationen er, at lederne gennem deres 

længerevarende arbejde med forandringen har et tankemæssigt forspring til de øvrige 

medarbejdere. Derved skal lederne udvise tålmodighed i forhold til medarbejderne, der først 

skal til at forholde sig til forandringen. Samtidigt vil lederne oftest tænke i organisatoriske 

forhold, hvorimod medarbejdernes fokus vil være, hvad forandringen rent faktisk betyder 

for deres dagligdag. 

6.648 Implementér forandringen 

Når forandringen skal implementeres er det, at drivkræfterne væk fra den eksisterende 

situation og drivkræfterne hen imod den ønskede situation skal stå deres prøve. Det er her, 

at kampen mellem det eksisterende og det (af ledelsen) ønskede skal stå. 

Belønning er et effektfuldt virkemiddel til at få ting til at ske. Herzbergs motivationsteorier 

(1959) indikerer, hvorledes belønninger kan stimulere adfærd. I samme sætning påpeges 

det, at forkert anvendelse af belønninger kan være direkte demotiverende. 

Ekstra ledelseskraft, hvor der tilføres yderligere ledere, der kun skal fokusere på 

implementeringen, kan fremme implementeringen. Støtte til ledelsen kan ligeledes være et 

redskab til hjælp i forbindelse med selve implementeringen. Udfordringerne kan være 

                                                           
27

 Et ”sort hul” kan opstå, hvis en eller flere ledere ikke understøtter forandringen. Dermed får medarbejderne 

ikke den kommunikation, som er så afgørende for forandringen. 
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stærke kulturelle kræfter og dybt forankrede måder at gøre tingene på, som kræver indsigt i 

menneskets adfærdsmønstre. 

Sammenhold i ledelsen anføres som et vigtigt element i forhold til evnen til implementering. 

For at sikre sammenhold anbefales afholdelse af et kick-off møde umiddelbart inden 

implementeringen sættes i gang. Teambuilding inden for gruppen af lederne for 

forandringen anbefales også i denne forbindelse, så sammenholdet i ledelsen styrkes. 

Målingen af implementeringens fremdrift er vigtig, så der kan følges op på målsætningerne. 

Der skal følges op på, om forandringerne fører til resultater, og der skal følges op på, 

hvorledes selve processen forløber.  

6.649 Forstå og fjern modstanden 

Kritik og modstand skal være accepteret, men den skal håndteres aktivt, der hvor den 

opstår. Modstand kan fjernes ved at involvere modstanderne. Ved at vise tillid og forståelse 

kan modstanden håndteres proaktivt og nedbrydes. En god dialog med medarbejderne, hvor 

lederne udviser empati og konstruktiv kommunikation, kan sikre den gode atmosfære, som 

er nødvendig for effektiv modstandsbehandling. Det må alligevel erkendes, at ikke alle 

ledere og medarbejdere lader sig forandre, og nogle må derfor forlade virksomheden. 

Det er vigtigt, at der også er fokus på de medarbejdere, der lever op til forventningerne. 

Påskønnelse og anerkendelse er ægte motivationsfaktorer, og på samme måde som 

modstand kan vokse og brede sig, således gælder det tilsvarende med arbejdsglæde, - der er 

udbredt smittefare! 

Som værktøj i forbindelse med at forstå og fjerne modstand nævnes en såkaldt 

forandringscafé. Idéen er, at ved at skabe et forum med fuldstændig ytringsfrihed, så 

fremmes ærlighed, forståelse og konstruktiv debat. 

6.6410 Hold ud og fejr jeres succeser 

Når opnåede succeser fejres skabes ny energi og motivation. Følelsen af at have ydet et flot 

indsats er en ægte motivationsfaktor, og derfor er det vigtigt at fejre succes. Ved at gøre 

succesen fælles skabes fælles motivation, og dette er med til at skabe team ånd. En 

forandringsproces kan strække sig over lang tid, det kan være svært at bevare motivationen 

og dermed fremdriften, hvis der ikke er delmål undervejs, som er værd at fejre. Ved at fejre 
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opnåelse af delmål synliggøres fremskridt i forandringsprocessen, og dermed opleves 

visionen inden for rækkevidde. Tålmodighed er vigtigt, og fejring af succeser undervejs giver 

tålmodigheden bedre vilkår at leve under, end hvis succes udelukkende afhang af den 

endelige målopfyldelse. 

6.6411 Sørg for forankring af forandringen 

Ved at forandre virksomheden begynder bevægelsen hen imod den nye tilstand, som er det 

overordnede mål. For at nå målet skal forandringen indarbejdes i daglige rutiner og nye 

adfærdsmønstre, så det handler i denne fase om at forankre de nye arbejdsmetoder i 

kulturen. Implementering af en forandring udføres ved hjælp af en række handlinger, hvor 

summen af handlingerne udgør den samlede forandring. Derfor er det vigtigt at forankre den 

nye adfærd, således at nye vaner indarbejdes, og dermed bliver kendetegnende for 

virksomheden. 

Vedholdenhed er et vigtigt virkemiddel, når forandringer skal indføres over tid. Mennesker 

er tilbøjelige til at vende tilbage til de arbejdsmønstre, som tidligere har været normen. 

Derfor skal ledelsen være vedholdende og gang på gang stimulere den nye ønskede adfærd. 

Forandringen skal indarbejdes i regler og procedurer, så hele virksomheden bliver 

gennemsyret af den nye tilstand, som dermed bliver til kultur. Til at understøtte den 

ønskede kultur anvendes kommunikation og uddannelse. Medarbejderne skal have 

mulighed for at lære de nye arbejdsmetoder, og metoder som eksempelvis teambuilding er 

velegnet til at fremme sammenhold og gruppedynamik, hvor adfærd og arbejdsglæde 

stimuleres og udvikles. 

I forbindelse med forandringer over tid er det vigtigt, at der ikke kommer ”grus i 

maskineriet”. En af faldgruberne kan være nye ledere, der ikke har helt samme holdning til 

forandringen, som den tidligere leder. Dette kan skabe usikkerhed blandt medarbejderne, og 

dermed kan der opstå modstand, der skal behandles, før forandringen igen kommer på rette 

spor. Ledelse er særdeles afgørende i forankringsfasen, og derfor er lederen af stor 

betydning. Kousholt pointerer, at det er den nærmeste leder, medarbejderne lytter til og 

tror på. Mennesker ser virkeligheden ud fra deres eget perspektiv, og en ny leder kan let 

føre til uklarhed omkring forandringen, når nye tanker og idéer således kommer i spil. 
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6.6412 Evaluér forandringsprojektet 

Læring finder sted under hele forandringsprocessen, men det er i forbindelse med 

evalueringen, at læringen opsamles og fastholdes. Organisationen kan både udlede læring af 

succeser og fejltagelser. Succes anvendes som argument for gentagelse og kopiering 28, mens 

fejltagelser analyseres med henblik på at finde andre måder at løse opgaverne på. Det er 

menneskeligt at fejle, og når fejl kan anvendes som læringskilde, så udnyttes fejlene positivt 

og proaktivt. Læringen søges efterfølgende udnyttet i virksomheden ud fra de nye 

erfaringer, og kommer herved hele organisationen til gavn fremadrettet. 

Når forandringen består af mange underliggende forandringer, så kan læringen 

implementeres løbende, således at der nærmest opstår en iterativ proces under 

gennemløbet af forandringshjulet, hvor virksomheden hele tiden bliver bedre og bedre til 

forandringsprocessen. 

6.65  At få tingene til at ske (eksekvering) 

Evnen til at få tingene til at ske er afgørende for, om en forandring bliver til noget. Planer og 

hensigtserklæringer er intet værd, hvis ikke evnen til eksekvering er til stede. Kousholt 

opstiller otte hovedpunkter, som samlet giver svaret på, hvorledes vi får tingene gjort: 

1. Erkende execution som altafgørende fokusområde. 

2. Gøre execution til et bærende element i virksomhedens kultur. 

3. Vær engageret. Ærlig og åben interesse i forandringen – og dermed medarbejderne. 

4. Sandhed og realisme skal være grundlaget i virksomhedskulturen. 

5. Skab klarhed omkring mål og prioriteter. Klarhed i kommunikation. 

6. Skab en kultur, hvor opfølgning er en naturlig del af enhver proces. 

7. Skab en kultur, hvor evnen til at få tingene gjort forbedres. 

8. Bliv en bedre leder. Ved at udvikle sin emotionelle intelligens forbedres de 

ledelseskompetencer, der er så afgørende for at kunne få tingene til at ske – gennem 

andre. 

                                                           
28

 Begrebet benchmarking, hvor de bedste aktører bruges som forbilleder, kan inddrages. 



HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen 

67 
 

6.66  Kritik af kilden Forandringsledelse og Forandringskommunikation 

Ved at kombinere egne erfaringer med eksisterende teori argumenterer Kousholt for sit syn 

på forandringsledelse. Denne metode vurderes hensigtsmæssig, og forfatterens 

erfaringsgrundlag vurderes ligeledes velegnet til at argumentere ud fra. 

 Forandringshjulet er en videreudvikling af Kotters otte trins model for forandringsledelse 

(1996), der betragtes som klassisk forandringsteori. Udviklingen af Kotters tanker kan ses i 

lyset af den kritik, som Kotter efterfølgende har fået, og derfor er Forandringshjulet et 

forbedret redskab, der sætter fokus på nogle af de punkter, som Kotter blev kritiseret for 

ikke at forholde sig til. Som erfaren projektleder har Kousholt udviklet modellen med 

eksempelvis interessentanalysen og risikoanalysen, der udspringer af tankerne fra 

projektledelse. 

I forordet anføres det, at ”bogen er ment som en bred forandringsledelsesbog til alle, der 

arbejder med forandringsledelse”. Ordet ”bred” tolkes i denne sammenhæng som noget 

overordnet, og dermed kan der være en indbygget risiko for, at emnerne bliver generelle og 

overfladiske. Når der eksempelvis tales om ”gennemførelsen af det store og vigtige 

forandringsprogram”, så mangles den helt nøjagtige kobling til strategiimplementering, der 

hermed kun forbliver overordnet frem for specifik. På trods heraf vurderes sammenligningen 

alligevel yderst relevant, og derfor er kildens egnethed til identifikation af KSF tilsvarende 

vurderet som meget god. 

Kousholt underbygger sin argumentation med en række autentiske eksempler og cases, der 

krydres med citater af filosoffer og kendte ledere. De mange eksempler fra danske 

virksomheder giver en fornemmelsen af, at det primært er danske forhold, som denne 

forandringsledelse er målrettet, men det ikke klart defineret. Kultur anføres som en vigtig 

faktor i forbindelse med forandringer, men det fremgår ikke klart, hvilke udfordringer, der 

eksempelvis er kendetegnende for danske virksomheder. Kilden forholder sig ikke konkret til 

de seneste års krise i det danske samfund, og den betydning, som denne krise eventuelt har 

for gennemførslen af forandringer. Det konkluderes, at det er lettere at gennemføre 

forandringer i en krisesituation, men det uddybes ikke nærmere i forhold til en større 

samfundsmæssig krise, som eksempelvis den nuværende, hvor virksomhederne generelt har 

oplevet et stort efterspørgselsfald. 
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Motivationsteori kan være et kraftfuldt redskab, når mennesker skal forandre sig. Det er et 

af budskaberne i bogen, men alligevel behandles emnet kun overfladisk, med en gengivelse 

af Herzbergs tanker (1959) omkring motivationsfaktorer og hygiejnefaktorer. 

6.661 Forandringer versus strategiimplementering 

De forandringer, som denne kilde omhandler, anses for sammenlignelige med 

strategiimplementering. Forandringshjulet, der udgør bogens anbefaling til en 

forandringsmetode, omhandler et forandringsprogram. Et forandringsprogram består af 

flere forandringer, der tilsammen udgør programmet, og dermed vurderes det at stemme 

overens med strategiimplementering, hvor flere forandringer ligeledes samlet udgør den nye 

strategi. 

6.67  Sammenfatning for analysen af Forandringsledelse og 

Forandringskommunikation 

Denne kilde præsenterer en metode til gennemførelse af forandringer, hvor er række 

punkter anføres som nøglerne til succes. Udfordringen er, at det hele ”hænger sammen”, og 

dermed er elementerne svære at adskille. 

Den samlede vurdering af, hvilke antagelser der kan udledes af denne analyse i forhold til 

KSF bliver herefter: 

 Topledelsens forandringsparathed er den vigtigste enkeltstående faktor. 

 Evnen til eksekvering er et ledelsesaspekt, hvor den enkelte leder er afgørende. 

 Det er gennem kommunikation og forståelse af menneskers adfærd, at grundlaget 

for implementering skabes. 

6.7  Forandringens vaner 

Søren Brandi 

Bogen præsenterer et nyt tankesæt for lederskab, hvor ledelse skaber fundamentet for 

læring og udvikling, mens opgaverne løses.  

6.71  Ledelse og lederskab 

Bogen handler om ledelse af forandringer. Lederskab bliver herved summen af bogens 

anbefalinger til ledelse af forandringer, og dermed den rette måde at lede på i tider med 

forandringer. 
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Ledelse skal skabe fundamentet for læring og udvikling, mens opgaverne løses. Det betyder, 

at de faktorer, der har betydning for skabelsen af dette fundament bliver 

omdrejningspunktet for lederskab. 

6.711 Lederen 

Da ledelse er nøglen til at opnå fremtidige mål, er det nødvendigt aktivt at arbejde med 

ledelses- og lederudvikling. Lederen skal se sig selv som lærer, og dermed som underviser for 

organisationen. Vi bevæger os fra industrisamfund til vidensamfund, og i den forbindelse 

udvikler virksomhedernes organisationer sig fra mekaniske til mere organiske 

organisationer. Alle aktiviteter i en lærende organisation har to formål, nemlig at løse 

opgaven og at lære af den. 

Ved at tilføre de klassiske ledelsesmodeller en ambitiøs menneskelig dimension, sikres en ny 

form for ledelse. Der skal fokuseres på inspiration, udvikling, vækst, talent og tillid, for 

herved bidrages til forløsning af energi og udfoldelse af potentialet. Der er behov for nogen 

struktur i en organisation, men for at skabe energi kræves mennesker med passion. 

Organisationer har ligeledes behov for fællesskaber. I bogen nævnes praksis- refleksions- og 

viljesfællesskaber, der dybest set har det fælles mål at skabe sammenhold og 

erfaringsdeling. 

Lederen skal skabe tillid gennem et positivt menneskesyn og dermed skabe betingelser, som 

gør, at medarbejderne bidrager bedst til helheden, samtidig med at medarbejderen udvikler 

sig. Ved at skabe et grundlag, hvor arbejdsindholdet giver mening og medarbejderen synes, 

at arbejdspladsen er et fantastisk sted skabes de bedste rammer for bæredygtig udvikling. 

Lederen skal guide medarbejderne og sikre de optimale rammer, der bidrager til skabelsen 

af det rigtige miljø.  Konstruktiv feedback er endvidere vigtigt i medarbejderudviklingen. 

Lederen skal skabe et fundament, som understøtter kompetencer og sikrer arbejdsglæde. 

Det vigtigste er at få menneskene i organisationen med, så de føler, at det er dem, 

virksomhedens drømme og ambitioner handler om. Dermed opnår man en form for 

selvnivellerende system, der selv er i stand til kontinuerligt at forbedre sig selv og skabe 

balance.  
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Toplederen skal sætte kursen, men begrebet følgeskab får en anderledes betydning i 

vidensvirksomheder. Ledelsen skal skabe et miljø, hvor det er legitimt for medarbejderne at 

tage initiativet. Kunsten for toplederen er at få den udstukne kurs til at vække en længsel 

hos medarbejderen. Fælles håb og drømme er medvirkende til at skabe en vedvarende 

energi, som kræves for at skabe store resultater. Det er medarbejderens indre gejst, der 

vækkes, og i modsætning til ydre motivation og kompensationspakker, skaber den indre 

gejst vedvarende og bæredygtig energi. 

6.72  Faldgruber 

Hvis forandringen ikke ledes, eller ledes forkert, resulterer det i såkaldt ledelsesforurening, 

som netop ikke fører til udvikling. Der gennemgås seks former for ledelsesforurening: 

6.721 Forkert prioritering af ledelsesindsatsen. 

Ledelsen fokuserer oftest på resultater og processer fremfor den påvirkning, som 

medarbejderne udsættes for. Ved at involvere de rette medarbejdere på det rette tidspunkt 

kan det sikres, at medarbejderne i højere grad forstår rationalet og intentionen bag 

forandringen. Dermed opleves forandringen ligeledes for oprigtig og fair, og hensigterne 

fremstår som reelle og ærlige. Involvering kan være skadelig, hvis det anvendes forkert, og 

derfor er det en vigtig ledelsesopgave at prioritere, hvorledes involveringen skal 

tilrettelægges. 

6.722 Manglende forståelse af forandringen og undervurdering af 

kompleksiteten. 

Oftest indeholder en forandring flere samtidige og forbundne forandringer. Ledelsen skal 

være opmærksom på effekten af hele rækken af de forandringer, som igangsættes. Der kan 

endvidere være tidsforskydninger i forandringerne, som gør forløbet mere komplekst, og 

dermed skabes usikkerhed omkring konsekvenserne. 

6.723 Manglende tålmodighed. 

Kompleksiteten af forandringerne øges, når man kommer længere ned i organisationen. Ofte 

mister ledelsen følingen med forandringen undervejs i processen, og resultatet bliver let 

forplumret af nye planer og nye initiativer, som topledelsen iværksætter for at vise 

handlekraft. Mange virksomheder og mange ledere måler sig selv på, hvor meget de sætter i 

gang snarere end på resultaterne af deres initiativer. Mangel på resultater medfører 
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ledelsesmæssig utålmodighed, og derfor er det svært at opretholde et langsigtet fokus frem 

for et kortsigtet. Derfor er det vigtigt, at lederne er mere omhyggelige med at undersøge 

formålet med forandringen. Færre forandringsprojekter fører til øget organisatorisk fokus, 

hvilket tilsvarende øger graden af succes. Herved genereres energi og opbakning fra 

medarbejderne, som gerne vil være en del af en succes. 

6.724 Beslutningsvakuum. 

Ledelsesmæssig tålmodighed kan blive til en sovepude, som fører til handlingslammelse. 

Årsagerne kan være af forskellig art, men konsekvenserne er de samme, nemlig en 

meningsløs og demotiverende forhaling af processen. 

6.725 Optimering af det forkerte. 

Fokus i mange forandringer er lagt på processerne, og problemerne opstår, når man 

glemmer, at det i sidste ende er menneskene, der skaber processerne. Ved denne 

prioritering overses den virkelige kilde til effektivitet, nemlig menneskene. Desuden 

forringes medarbejdernes engagement, og dermed opnås ikke at udnytte det fulde 

potentiale. Det største potentiale for øget effektivitet ligger i at frigøre den energi og 

kreativitet, som ligger mellem mennesker. 

6.726 Manglende læring og kompetenceudvikling. 

Hvis man betragter forandring, som en enkeltstående begivenhed, risikerer man at forpasse 

muligheden for at opsamle læring og viden under processen. Ved at fokusere på at løse 

opgaven undlades læringen. Travlhed medfører ofte, at der slet ikke er tid til at lære og blive 

bedre, fordi man har travlt med at starte forfra. Hvis der endelig er tid, er behovet for 

restitution altoverskyggende, og dermed opsamles der ingen læring. Konsekvensen af den 

manglende opsamling af læring bliver, at man ikke får opbygget den nødvendige 

forandringskompetence i virksomheden, og dermed føres den onde cirkel videre. Vil man 

derimod læring, må man i virksomheden sikre sig et miljø, hvor der er tid og plads for læring. 

Det skal være tilladt at lave fejl, for megen læring sker gennem eksperimenter, hvor der er 

risiko for at lave fejl. 

Alle ovenstående former for ledelsesforurening fører til ineffektivitet. Dårlig trivsel fører til 

ineffektivitet, men det samme gælder, hvis fokus fjernes fra økonomi og processer. 
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6.73  Faldgrubernes modsætning 

Faldgruberne skal undgås, og ved at omformulere dem kan fokus vendes positivt: 

1. Prioritering af ledelsesindsatsen. 

2. Forståelse af forandringen og vurdering af kompleksiteten. 

3. Tålmodighed. 

4. Beslutningskraft. 

5. Optimering af det rigtige. 

6. Indlæring og kompetenceudvikling 

Alle punkter vurderes vigtige, idet den kæde af faktorer, der udgør god forandringsledelse, 

ikke vurderes stærkere end det svageste led. Hvis ledelsen blot fejler et af de nævnte steder, 

så vil det være kritisk i forhold til en succesfuld forandring. 

6.74  Forandringslederens værktøjskasse 

Når der arbejdes med forandring som undtagelse29, kan en række værktøjer anbefales: 

6.741 Forstå forandringen. 

Som leder skal du forstå, hvad der skal ledes og forandres, men også hvad formålet er. Det 

indebærer, at man sikrer sig forståelse for forandringens succes, dybde, antal, karakter, 

kompleksitet og betydning. Som leder skal man være opmærksom på, at medarbejderens 

perspektiv er anderledes end lederens, og derfor opfattes betydningen af forandringen 

forskelligt. 

6.742 Kommunikation. 

Gennem kommunikation får organisationens medlemmer den viden og indsigt, som forklarer 

betydningen og giver forståelse for, hvorledes medarbejderne kan bidrage. 

Kommunikationen skal tale både til hjerte og hjerne, og det er væsentligt, at forandringenn 

kommunikeres gentagne gange og på forskellige måder. 

6.743 Energi. 

Menneskelige energier frigives gennem motivation og engagement. Energier kan skabes på 

forskellige måder: 

                                                           
29
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a. Brændende platform. Erkendelsen af at den nuværende situation er uholdbar. 

Fokus på konsekvensen af ikke at gøre noget. 

b. Forandringsvision. Visionen om en mere attraktiv fremtid. Fokus på 

muligheder og forbedringer. 

6.744 Strategi. 

Lederen skal overveje, hvilken tilgang forandringen skal have. Tilgangen er afgørende for 

omfanget af medarbejderinvolvering. Graden af involvering afhænger af både 

virksomhedstype og medarbejderne samt behovet for deres energi og engagement. Valg af 

strategi kan afgøres ud fra besvarelserne af en række konkrete spørgsmål, og de tre 

overordnede strategivalg er: 

c. Rool-over. Top-down strategi, hvor forandringen gennemføres hen over 

hovedet på medarbejderne. Hurtige synlige resultater driver procesen. 

d. Rool-out. Involvering af nøglemedarbejdere driver processen. Involveringen 

sikrer forandring af adfærd. 

e. Rool-with. Bottom-up process, hvor medarbejderne involveres allerede i 

beslutningsprocessen. Energien kommer nede fra. 

6.745 Forandringsparathed. 

Det handler om den tid, som virksomheden anvender til gennemførelse af forandringen. 

Forandringskompetence fremmer forandringsparatheden. Medarbejderinvolvering og 

kommunikation har en positiv indflydelse på forandringsparatheden. Nye forandringer kan 

være direkte hæmmende for gennemførelsen af eksisterende forandringer, og gentagne 

iværksættelser af nye forandringer er direkte hæmmende for organisationens 

forandringsparathed. 

6.746 Forandringsintensitet. 

Det udtrykker den hastighed, som forandringen skal gennemføres med. Høj intensitet stiller 

større krav til individuel og organisatorisk forandringsparathed. Medarbejderinvolvering er 

tidskrævende, så lav intensitet giver bedre vilkår for medarbejderinvolvering. Når 

forandringer bliver presserende indskrænkes virksomhedens handlefrihed i forhold til 

forandringsstrategien. 
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6.747 Forandringskompetencer. 

Isoleret set er det evnen til at ændre sig mentalt, fysisk og rollemæssigt. Læringskompetence 

indgår i forandringskompetencen. Når man vil trække læring og erfaring ud af en proces er 

det vigtigt tidligt i forløbet at gøre det klart, hvad man forstår ved succes. Det gøres ved at 

skabe indsigt i forandringens karakter og ved at opbygge forandringskompetence i 

organisationen. Relations- og meningskompetence er andre vigtige forandringskompetencer. 

Værktøjskassen er målrettet den situation, hvor forandring ses som en undtagelse. Dermed 

forudsættes en klar start og en klar afslutning, hvilket stemmer overens med forholdene 

omkring implementering af en strategi.  

6.75  Forandringens vaner 

Virksomhederne skal ville forandring. Det skal både ses som en mulighed og en 

nødvendighed, men vigtigst af alt er, at man vil det på den rigtige måde. Det er den 

bæredygtige, der beskrives som værende fremtidsorienteret mod udvikling af et sundt 

samfund. Ifølge bogens udlægning skaber bæredygtige virksomheder tilfredsstillende 

økonomiske afkast med mulighed for investering i fremtiden. Bæredygtige forandringer har 

altid sigtet at løse en opgave samt at skabe en udvikling og en læring. 

God ledelse og god ledelse af forandring opsummeres i fem gode vaner for lederskab i  tider 

med forandring: 

6.751 Gør op med dine uvaner. 

Mange vaner er ligegyldige, og nogle endda deciderede uhensigtsmæssige. Det er der ikke 

plads til i god ledelse. 

6.752 Skab fundamentet. 

Man skal ville forandring, for det er hårdt arbejde. Forudsætningerne i form af ressourcer 

skal være til stede for at danne fundamentet for udvikling. 

6.753 Lær at skelne mellem forandring og udvikling. 

Ledelse skal være garant for udvikling, og målet med enhver forandring skal være at den skal 

føre til økonomisk og organisatorisk bæredygtighed. Forandringer giver kun mening, hvis 

den bidrager til holdbare forbedringer. 
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6.754 Led det vigtigste først. 

Ledelse af forandringer er ledelse af mennesker. Målet for den bæredygtige organisation er 

at løse opgaven og lære af den. Næsten alle mennesker indeholder en indre drivkraft, der 

består af ønsket om at blive mere og bedre, end de er. I længslen efter det største potentiale 

er der indeholdt uanede mængder energi. Ledelsesopgaven er at finde og forløse energien. 

6.755 Hav tryghed i frustrationen. 

Når der sker forandringer er der sjældent klare svar. Man skal stole på sin intuition, som 

netop er et produkt af vores erfaringer. Man skal have modet til at turde. Lederen skal skabe 

følelsen af tryghed i organisationen ved at have tillid til og skabe tillid mellem 

medarbejderne, lederen og visionen. 

6.76  Kritiske faktorer for lederskab i tider med forandring 

De kritiske faktorer, der skal skabe fundamentet for læring og udvikling, mens opgaverne 

løses, i forbindelse med gennemførsel af forandringer, er opsummeret i nedenstående figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Kritiske faktorer for lederskab i tider med forandring udledt af kilden 
”Forandringens vaner” 
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Ledelse er altafgørende for en virksomhed. Elementerne i ledelse af forandringer kan samlet 

defineres som lederskab, og figuren viser de kritiske faktorer, der indgår i ledelse af 

forandringer. Figuren indeholder ingen pile, men det er topledelsen, der indledningsvis 

sætter kursen. Derefter er det den enkelte leder, der gennem udøvelse af ledelse med 

tilførsel af ”en ambitiøs menneskelig dimension” skaber et miljø, hvor medarbejderne selv 

tager ansvar og gennemfører forandringerne. For at undgå faldgruber, skal ledelsen iagttage 

de nævnte fokusområder, og endvidere benytte sig af redskaberne i værktøjskassen. Endelig 

skal ledelsen tilegne sig fem nye vaner, og samlet udgør dette den model for forandring, som 

bogen anbefaler. 

6.77  Kritik af kilden Forandringens vaner 

Forfatteren bygger sine teorier på egne erfaringer. Det vil være forbundet med en vis 

usikkerhed, selv om erfaringsgrundlaget er nok så veldokumenteret. Bogens refleksioner er 

bevidst fremtidsorienteret, hvor en samfunds- og virksomhedsudvikling foregribes. Den 

hidtidige udvikling taler for denne udvikling, men i hvilken grad, og med hvilken hastighed er 

endnu uvist. Det konstateres, at Danmark befinder sig i en overgangfase fra industrisamfund 

til vidensamfund, men alligevel fokuseres der på danske vidensvirksomheder og 

vidensmedarbejdere, hvilket indikerer, at bogens fokus er et fremtidigt stadie, som vi er på 

vej hen imod. Mange danske virksomheder består både af vidensmedarbejdere og 

industriarbejdere, og dermed bliver ledelsesbilledet mere nuanceret, end den fremstilling, 

som forfatteren lægger op til. 

Ledelsens fremtidige vaner udlægges som nytænkning, og når der tales om ”en ledelsesstil, 

som forstår og formår at understøtte organisationen på en måde, så den kontinuerligt 

udvikler kompetencer og lærer og dermed optimerer sig selv”, så er det vel næppe 

nytænkning, blot fordi tankerne pakkes ind i fem gode vaner. 

6.771 Forandringer versus strategiimplementering 

Når der i denne kilde tales om forandring er det ikke klart defineret, hvilke forandringer der 

er tale om. I bogen gives indtryk af, at gennemgangen af lederskab i forbindelse med 

forandringer omhandler generelle synspunkter, og derfor vurderes ledelse af forandringer i 

denne sammenhæng at være sammenlignelig med ledelse af strategiimplementering.  
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Strategiimplementering kan foregå under flere former, men da udgangspunktet er en 

tidsperiode, hvor start og slut er defineret, vil der altid forekomme elementer fra formen 

forandring som en undtagelse. 

Transaktionel og transformationel ledelse diskuteres i forhold til udviklingsmodellen30, hvor 

der argumenteres for en situationsbestemt tilgang. Tilpasningen af den situationsbestemte 

ledelse anses for den største udfordring. Det må forventes, at en virksomhed over tid 

bevæger sig i forhold til placeringen i udviklingsmodellen, og dermed skal ledelsesstilen 

ligeledes ændres tilsvarende. 

Kilden vurderes som inspirerende og fuld af gode idéer, men mangelfuld i forhold til 

dokumentation af teorierne. Emnerne transaktions- og transformationsledelse fremstilles 

som vigtige ledelsesmæssige tilgange, og derfor virker beskrivelserne af disse emner 

mangelfulde og overfladiske. 

6.78  Sammenfatning for analysen af Forandringens vaner 

Brandi argumenterer for, at det rigtige lederskab i tider med forandring kan stimulere hele 

organisationen, således at forandringen bliver en succes. 

Den samlede vurdering af, hvilke antagelser der kan udledes af denne analyse i forhold til 

KSF bliver herefter: 

 Det er gennem ledelse, at resultaterne skabes. Et positivt menneskesyn er 

forudsætningen for god ledelse. Dermed er det lederne, der er den afgørende faktor.  

 Ledelse skal være situationsbestemt, og dermed bliver evnen til at skabe den rigtige 

balance mellem transaktionel og transformationel ledelse afgørende. 

6.8  Innovation og ledelse 

Hjernen som medspiller 

Kjeld Fredens 

Bogens formål er at rette opmærksomheden mod lederens hjerne og de kognitive 

kompetencer, der ligger bag lederens opleve-tænke-handleevne. Viden om hjernen skal 
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inspirere og forstyrre eksisterende tanker omkring, hvad god ledelse er. Ved at anvende 

hjerneforskningen sigtes mod at skabe en ledelse med mindst anstrengelse. 

6.81  Innovation 

Der findes flere definitioner af innovation, og et opslag på Wikipedia31 viser, at begrebet ikke 

er entydigt. Det er valgt at anvende den definition, som OECD32 anvender: 

Innovation defineres som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare 

eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk 

metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode. 

Fredens opdeler begrebet i henholdsvis gradvis innovation og radikal innovation. Gradvis 

innovation beskrives som en tilvækst i det eksisterende, mens radikal innovation omhandler 

et afgørende skift, hvor noget bliver til noget helt andet. 

6.82  God ledelse 

Fredens forklarer ledelse som en uadskillelig helhed af lederskab, følgeskab og fælles mål. 

Den gode ledelse er en forudsætning for innovation. Ifølge forfatteren eksisterer der stort 

set enighed omkring seks ledelseskompetencer, som skal være til stede for god ledelse. Det 

er ikke de enkelte kompetencer, der skaber grundlaget for innovation, men derimod 

samspillet og den interne påvirkning, der opstår, når alle kompetencerne indgår. Dermed 

handler innovation om nytænkning i et miljø, hvor de rigtige stimuli eksisterer, og således 

bliver ledelsesinnovation et samspil, hvor dynamikken mellem helhed og del bliver det 

centrale. 

Fredens, der er hjerneforsker, retter sit fokus mod lederens hjerne, og søger herved at 

forklare de mekanismer, der er baggrund for den måde vi oplever, tænker og handler på. I 

bogen arbejdes med fem tænkemåder. Ved at kombinere tænkemåderne indkredses den 

gode ledelse, og dermed også det gode samarbejde og den gode innovation, der bygger på 

social ansvarlighed. Kommunikation er et afgørende redskab, hvor forfatteren præsenterer 

en ”tre-i-én-tænkning”, der skal sikre, at budskabet bliver forstået og accepteret.  
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 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Perception er vores opfattelse og fortolkning af det vi sanser. Ved proaktivt at inddrage 

perception kan det blive et udviklingscenter frem for et sted, hvor modstand og modvilje 

fødes. En vigtig pointe omhandler det miljø, vi som medarbejdere indgår i. Et kreativt miljø 

er en forudsætning for innovation. Kreativitet opstår, når rationelle tanker spiller sammen 

med følelserne. Følelserne er med i mange af hjernens funktioner, og derfor er forståelse af 

samspillet mellem følelser, tanker og adfærd vigtigt. 

6.83  Kritiske faktorer for innovation 

De kritiske faktorer, der skaber grundlaget for innovation, kan sammenfattes i nedenstående 

figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18: Kritiske faktorer for innovation udledt af kilden ”Innovation og Ledelse” 

GOD LEDELSE 
 

HJERNEN 

ANALYTISK 
tænkning 

INTUITIV 
tænkning 

ÆSTETISK 
tænkning 

PRAKTISK 
tænkning 

MORALSK 
tænkning 

KOMMUNIKATION 
(Tre-i-én-tænkning) 

 

Vision 

Talent 

Dynamisk 
struktur 

Følgeskab 

Mission 

Resultater 

PERCEPTION FØLELSER 

Kreativt 
miljø 



HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen 

80 
 

God ledelse er en forudsætning for innovation. De seks ledelseskompetencer påvirker 

hinanden indbyrdes, og det er netop gennem denne dynamik, at effekten optimeres. 

Kommunikation er midlet til påvirkning af medarbejderne, hvor tre-i-én-tænkningen er 

afgørende for den oplevede forståelse af kommunikationen. Hvis innovation skal kunne 

trives optimalt forudsættes et miljø, hvor forudsætningerne for kreativitet er til stede. 

Forståelse af hjernens funktioner skal anvendes i udviklingen af den gode ledelse. Evnen til 

perception udvikles ved at kombinere de fem tænkemåder. I forbindelse med afvejning af 

sikkerheden inddrages følelserne, og herved bliver perception grundlaget for udvikling.  

6.84  Fem tænkemåder 

Tænkemåderne beskrives som: 

 Analytisk tænkning, som finder fakta, og som kan kontrollere 

 Intuitiv tænkning, som skaber helheder 

 Æstetisk tænkning, som gør viden i bevægelse synlig 

 Praktisk tænkning, som finder måder at udføre tingene på 

 Moralsk tænkning, som skaber gode relationer mellem mennesker 

6.841 Tre-i-én-tænkning 

Først skal du sige, hvad du vil sige, herefter skal du fortælle det, du vil sige, og til sidst skal du 

sige, hvad du har sagt. 

Første fase handler om at skabe forståelse ved at informere om, hvad det hele går ud på, 

men uden at sige hvordan. Der tales til tilhørernes rationelle tanker, hvor der skabes rammer 

for hvad der skal ske. 

Anden fase handler om at skabe mening. I denne fase skabes følgeskab til en ny kurs, ved at 

bruge fortællingen som kognitivt værktøj. Ved at bruge fortælling skabes der sammenhæng 

mellem følelser og indhold, og samtidigt styrkes den episodiske hukommelse. 

Tredje fase handler om gentagelse og repetition. Det er implementeringens forankringsfase, 

hvor gentagelser i varieret form fremmer vores refleksion og selvudvikling og dermed 

læringen. 
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Som leder skal man løbende under faserne være opmærksom på de små tegn, der viser, at 

udviklingen skrider frem. Samtidigt skal der være pejlemærker for bevægelser i udviklingen, 

som sikrer en evaluering fra dag til dag og en justering af strategier for gentagelse. Herved 

kan der skabes et emergent system, hvor nye ideer dukker op, og processen gøres iterativ. 

6.85  Hjernen 

Innovation og videnledelse forudsætter et dynamisk menneskesyn og en dynamisk 

tænkeevne, der er nysgerrig efter forandring. Innovationsledelse forudsætter, at mekanisk 

tænkning erstattes af vitaltænkning, som er en dynamisk adaptiv33 tænkning. 

Innovation er en adaptiv proces, hvor vi tilpasser os en udfordring ved at ændre vores egen 

adfærd og tænkeevne eller forandre tingene i verden til egen fordel. Moderne ledelse kan 

ses som en adaptiv proces. 

Hjernen er en enhed af bevidsthed, krop og verden. Ledelsesinnovation fordrer, at man kan 

fastholde samspillet mellem helhed og del. Det sker fx når fem ledelseskompetencer mødes 

for at pege mod den sjette, der skaber resultater. 

Tænkning er afhængig af den situation, den finder sted i, og derfor skal lederen ud på gulvet, 

hvis han vil have medarbejderen i tale. Denne situerede tænkning giver lederen fordelen af 

at kunne fastholde samspillet mellem medarbejderens indsats og ledelsens mission. 

I en mekanisk organisation har ledelsen stramme tøjler, men så snart vitaladfærden breder 

sig, slækkes de. Mekaniske processer skal styres og enkeltdelene skal smøres. Livsprocesser 

er selvorganiserende, og de smører sig selv. Kun ved at fastlægge nogle ydre rammer, inden 

for hvilke de frit kan udfolde sig, kan livsprocesserne begrænses eller ”kontrolleres”, og det 

er netop den sikreste opskrift på kreativitet. 

Selvorganiserende systemer har tre sammenhængende egenskaber: 

 Identitet, som giver systemet dets særkende. Identitet er unikt og ikke fastlåst, men 

derimod bevægelig og i konstant udvikling. 
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 Adaption betyder, at vi tilpasser vores adfærd til omgivelserne. 
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 Organisation, som udtrykker de samspil, der har betydning for, at et bestemt system 

er medlem af en bestemt klasse. Organisationer danner netværk, som udgør 

relationer. 

 Information, som udtrykker viden. Hjernen modtager informationer, sorterer i dem 

og søger en betydning. Information sanses, men betydning perciperes. Perception er 

et meningsgivende møde mellem nyt og vore erfaringer. Opmærksomhed er 

drivkraften i denne proces. 

En særlig kvalitet ved selvorganiserende systemer er emergens. Et fænomen er emergent, 

når det rummer nogle kvaliteter, der er forskellige fra de dele, der indgår i det; en helhed, 

der er mere end summen af delene34. 

Forbedringer kan planlægges og gennemføres ud fra en mekanisk og lineær analytisk 

tænkning, men innovation og kreativitet handler om mere, nemlig det uventede, der opstår, 

når komplementære funktioner bringes i samklang, eller når personer med komplementære 

kompetencer sættes sammen for at frembringe en helt ny helhed, som ikke kan udledes af 

de enkelte dele.  

6.851 Perception 

Perception er en samtale mellem noget ydre og noget indre, hvor kroppen er formidleren. 

Som tidligere nævnt kan perception betragtes som et meningsgivende møde mellem vore 

erfaringer og noget nyt, hvor opmærksomhed er afgørende for, hvad vi fokuserer på. I 

processen forsøges at finde svar på, hvad man skal tro på, og hvordan man skal handle. 

Perception er en subjektiv proces, hvor erfaringer, forventninger og ønsker inddrages. Det 

forklarer tesen om, at vi ofte ser det, som vi gerne vil se. På denne måde kan en vision 

skærpe ens opmærksomhed på det, man ønsker at opnå. 

Perception er en afprøvning af en hypotese. En virksomheds visioner er hypoteser om 

mulige resultater. Hypoteser skaber forventninger og skærper dermed 

perceptionsprocessen, så man bliver bedre til at holde øje med de små ting, der bekræfter 

hypotesen. Det betyder, at intentionen eller visionen om at gøre noget bestemt fremmer 

vores mulighed for at få øje på det, der er brug for, for at det sker. En vision er dermed en 

del af vore handlinger, når den implementeres organisationen. 

                                                           
34

 Fx vand, der er sammensat af ilt og brint, uden at nogle af delene har vandets våde egenskaber. 
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6.852 Sikkerhed og usikkerhed 

I perceptionsprocessen inddrages følelserne, når sikkerheden afvejes i forhold til 

usikkerheden. Hvis den nye udfordring ser farlig ud, fremmes undvigehandlinger og dermed 

modstand. Ser udfordringen derimod spændende og indbydende ud, vil vi opsøge den. 

Mennesker er forskellige i dette forhold, hvor nogle er frygtsomme, mens andre er mere 

dristige. I hjernens limbiske system findes hemmeligheden, hvor følelserne tidligt i 

perceptionsprocessen enten siger ”ja” eller ”nej”. Amygdala er den frygtsomme del, mens 

hippocampus er den nysgerrige. 

6.853 Amygdala, hippocampus og det laterale præfrontale cortex i pandelapperne 

Hippocampus er velvillig og imødekommende, fordi den har et tæt samarbejde med det 

laterale præfrontale cortex i pandelapperne. Her er svarene på alle de kendte strategier, 

men der forfaldes let til rutiner, så engang imellem skal de vækkes. 

Amygdala holder øje med alt det, der kan være nyt og måske truende, og den kan lukke så 

effektivt af, at man ikke engang kan få en forklaring; der er bare lukket, og man beskytter sig. 

Modstand mod forandringer kan forklares med, at perceptionen håndteres af amygdala, og 

løsningen kan være, at forsøge at tale til hippocampus. 

Amygdala har mange gange sikret menneskets overlevelse med sin intuitive måde at reagere 

på, men mekanismen er uhensigtsmæssig, når den blokerer for en frugtbar udvikling. 

Reaktionen med usikkerhed og frygt overfor nyheder eller provokationer, der ikke kan 

håndteres er destruktiv i udviklingssammenhæng, og amygdala kan faktisk skabe et 

samarbejde med den orbitale del af pandelapperne og på den måde bygge bro mellem 

følelser og fornuft. Den orbitale del vil overveje amygdalas frygt, vurdere situationen og 

måske nå frem til, at det ikke er så farligt at spille med, fordi man har den nødvendige 

handlekompetence. 

6.854 Følelser 

Følelser er stort set med i alt, hvad der foregår i hjernen, og derfor skal tanker og følelser 

kunne tale sammen på en klog måde. Når tingene skal gå hurtigt, er følelser en vigtig del af 

perceptionsprocessen. Frygt får os til at fokusere på risici, mens glæde fokuserer på 

fremtidige muligheder, og vi oplever fremdrift og husker succesoplevelserne. 
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Følelserne vurderer værdien af det vi gør, i den situation vi befinder os i. Derfor kan man 

give folk gode råd og fortælle dem, hvad de skal gøre, men det er først når de ser værdien af 

det, at de frivillig gør det. Begejstring, positivisme og anerkendelse er af samme grund mere 

ansporende og motiverende end vrede, negativisme og manglende respekt 

6.855 Fremtid 

Menneskets kognitive evner adskiller os fra andre dyr. Vi kan tænke fremtid, som skabes ved 

at forandre nutiden. Enhver tanke om fremtid er forbundet med usikkerhed, som amygdala 

fokuserer på. Det er pandelapperne, som kan sende signal om ”fri passage”, så amygdala kan 

slappe af, og lade tanken komme videre. Hippocampus omsætter tanker, overvejelser og 

handlinger til en holdbar langtidshukommelse, som konsolideres i et samarbejde med den 

laterale del af pandelapperne. 

6.856 Forandringsfremmende strategier 

Effektiv forandringsledelse kan fremmes gennem: 

 Afvikling før udvikling. Hvis man kan overbevise en medarbejder om, hvad han skal 

afvikle, er han oftest den første til at vide, hvad der skal fyldes på. 

 Del og helhed spiller sammen. Øg medarbejderens opmærksomhed på vedvarende 

udvikling i nogle få, udvalgte processer og udpeg det, som foreløbig ikke behøver at 

blive forandret. 

 Fremme en dialogkultur blandt medarbejderne. Man fremmer den fælles mission, når 

man sætter mere tid af til fælles refleksion. 

 Tal mindre og frem handling. Sproget kan beskrive delelementer, men helheder ”ses” 

som billeder. 

 Priming er påvirkning af skemaer i vor ubevidste hukommelse. Lederen kan alene ved 

sin væremåde og sprogbrug sætte gang i de skemaer og den adfærd, der får 

medarbejderen til at se muligheder frem for begrænsninger. 

6.86  Seks ledelseskompetencer 

1. Skabe en vision 

2. Udforme en mission 

3. Forme og motivere et følgeskab 

4. Skabe en dynamisk social struktur 
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5. Udvikle talent 

6. Opnå resultater 

6.861 Skabe en vision 

Visioner er billeder, som angiver retning. En mission er en beskrivelse af hvordan man vil gå i 

retning af visionen. Endelig er det vore værdier, der motiverer til handling. 

Vision drejer sig om, hvor man vil hen. Missionen handler om, hvad man vil gøre, og 

værdierne handler om hvordan. 

Drivkraften eller motivationen i visionen er den forestillingsevne, der kan få tingene til at 

ske. Uden en klar vision flyder det hele, for der er ingen retning at følge. 

Visionær ledelse bygger på de værdier, der skaber medbevægelse i stedet for 

modbevægelse. En værdi kan beskrives som en stabil overbevisning om, at en bestemt 

adfærd eller form for tilværelse er personligt eller socialt at foretrække frem for en modsat 

adfærdsform eller eksistensform. Autoritær og kommanderende ledelse er dissonant, 

hvorimod resonans koordinerer adfærd og tanke og skaber samarbejde. Visionen har således 

tre vigtige betydninger: 

 Den sætter kurs og skaber retning 

 Den motiverer, fordi den skaber et motiv 

 Den koordinerer mange menneskers handlinger, når den bliver resonant. 

Hjerneforskningen åbner for en erkendelse af, at visioner er et udtryk for vores hukommelse 

for fremtiden, og dermed en forudsætning for vores tilpasningsevne. 

6.862 Udforme en mission 

Mission handler om det, som skal ske her og nu. Det handler om enkeltdele af helheden, og 

dermed både deduktion og induktion. Visionen skal nedbrydes til enkeltdele, og da dette 

ikke kan lade sig gøre fuldstændigt, skal enkeltdelene herefter samlet kunne nå visionen. 

6.863 Forme og motivere følgeskab 

Det kræver følelsesmæssig og social kompetence at blive en resonant leder, der er på 

bølgelængde med sine medarbejdere. For at forstå andre må man kunne forstå sig selv. 
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Resonans inspirerer, smitter og motiverer. Resonant ledelse handler om at skabe samklang 

og dernæst at kommunikere et budskab. 

6.864 Skabe en dynamisk social struktur 

Hermeneutik handler om forståelse. Hvis du skal forklare dine medarbejdere noget, kræver 

det, at du selv forstår. Hermeneutikken gør os endvidere opmærksomme på, at del og 

helhed skaber mening, at individ og gruppe er to sider af samme sag og at selvudvikling har 

en social kontekst. Forandringer er et samspil mellem helhed og del, mellem overblik og 

detalje. Social identitet opnås, når individets selvopfattelse bliver en del af gruppens.  

6.865 Udvikle talent 

Talentudvikling handler om at forløse et potentiale, udfordre og dyrke det i retning af den 

højeste form for læring, kreativitet. Udviklingssamtalen ses som et velegnet forum til 

indkredsning af talentområder. Når talentområder identificeres skal der kommunikeres 

forventninger, sættes mål, og intentionerne skal implementeres. Implementeringen styres 

gennem konkrete handlingsplaner og motiveres gennem autonome interne motiver i 

modsætning til kontrollerede eksterne motiver, som kan kvæle den interne motivation.  

6.866 Opnå resultater 

Det er delene, der skaber helheden. Resultater er en virkning af modellens øvrige temaer.  

 

 

 

 

 

Figur 19: Bogens gennemgående model – del og helhed (Kilde: Fredens (2010) 

Figuren illustrerer, at resultaterne skabes gennem de øvrige ledelseskompetencer. 

Det er sagt af Søren Kierkegaard: ”Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns”. Man 

forstår først delene, når man kender helheden. 

Vision 

Talent Dynamisk 
struktur 

Følgeskab 

Mission 

Resultater 
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Lederen skal skabe resultater. Ledelse handler om mange former for ledelse. Ledelse er at 

dække det hele, men alle ledere har én vigtig opgave til fælles: Innovation. 

Innovation kan opdeles i to former: 

 Gradvis (inkrementel) innovation. Udtrykkes gennem tilvækst i det eksisterende som 

en kontinuerlig proces. Inkrementel innovation er assimilativ, hvilket betyder, at den 

inkorporeres i det eksisterende. Gradvis innovation kan planlægges. 

 Radikal innovation. Et afgørende skift fra noget til noget helt andet. Radikal 

innovation er diskontinuerlig og akkododativ, hvilket betyder, at de nuværende 

rammer sprænges med nye synsmåder. Radikal innovation kan ikke planlægges, da 

den netop sprænger rammerne for sin egen planlægning. Den radikale innovation er 

et emergent fænomen, der ikke kan beregnes på baggrund af de enkelte dele. 

Innovation og kreativitet betragtes som læreprocesser, hvor innovation er kreativitet af en 

højere orden. Innovation har en højere grad af kompleksitet, fordi den består af et dynamisk 

samspil mellem organisationens kreative delprocesser. 

Menneskets inderste kompetence er evnen til at tænke og arbejde kreativt, og kreativitet er 

forudsætningen for innovation. Kreativitet kan defineres som evnen til at udvikle nye og 

værdifulde ideer, ting og handlinger og føre dem ud i livet.  

Derfor giver det god mening at fremhæve, at innovation kan stimuleres og fremskyndes ved 

at øge bevægeligheden mellem organisationens kreative delelementer. En vigtig forståelse 

for denne bevægelighed bliver tydeligere, når den mekaniske tænkning erstattes af den 

dynamiske, som netop kan skabe læring på højeste niveau: Innovation. 

6.87  Kreativitet på arbejdspladsen 

Forskning har bekræftet, at følgende faktorer er helt vitale, når kreativiteten skal blomstre:  

 Ressourcer. Tid og penge er en af flere investeringer i kreativitet. 

 Teamsamarbejde. Udnyttelse af forskellighed til fælles styrke. 

 Udfordringer. Passende udfordringer er motiverende. 

 Frihed. Frihed fremmer initiativ og læring. 

 Supervision. Hjælpen skal være lige ved hånden. 
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 Organisatorisk støtte. Hele organisationen skal støtte kreativitet. 

6.88  Kritik af kilden Innovation og ledelse 

Beslutningsstrukturen i organisationer kan være præget af mekaniske eller organiske 

strukturer. Den ledelsesstil, som bogen lægger op til, anbefaler den organiske 

beslutningsstruktur, men der er ingen opskrift på overgangen fra mekanisk til organisk 

struktur. 

De seks ledelseskompetencer bogen diskuterer beskrives ud fra forfatterens egne erfaringer 

og den teoretiske viden, som Fredens er bekendt med. Fredens taler om ledelse ud fra sin 

viden om hjernen, og han påpeger selv, at når det handler om ledelseskompetencer, så står 

der meget mere om emnet i lærebøgerne. Det vurderes derfor, at kilden samlet set skal 

tolkes ud fra en specialists tilgang, og dermed bliver kilden i højere grad et redskab til at 

forklare mennesker adfærd, end et procesværktøj i forbindelse med strategiimplementering.  

Udgangspunktet i bogen er vidensamfundet, hvor videnproduktion er eksistensgrundlaget 

for organisationen. I søgningen efter KSF er dette udgangspunkt ikke defineret. Derfor kan 

kildens validitet diskuteres, og dette indgår i den videre anvendelse af analysens resultater.   

6.881 Innovation versus strategiimplementering 

Implementering af en ny strategi handler om udvikling og forandring. Det samme gælder 

innovation. Det er Fredens påstand, at innovation er et emergent fænomen, hvor det nye 

dukker op i forbindelse med samspillet mellem enkeltdelene. Innovation er uforudsigeligt, 

da det nye netop ikke kan forklares ud fra de enkelte dele, og derfor kan innovationen ikke 

planlægges.  

Strategiimplementering kan planlægges, for målet kan nedbrydes i enkeltdele, der samlet 

kan forklare, hvorledes målet nås. Emergens kan forekomme, idet uforudsete, opdukkende 

fænomener kan opstå. 

Forskellen består i, at innovation er et produkt af emergens, hvor strategiimplementering 

ikke er afhængig af fænomenet. Innovation handler om at skabe rammer for en udvikling, 

der ikke kan planlægges. Strategiimplementering handler om at skabe rammer for en 

planlagt udvikling. I begge tilfælde handler det om menneskedelen, og det er ledelsen af 

mennesker, der bliver udslagsgivende for resultatet 
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Der antages at være stor lighed mellem det at skabe rammerne for innovation, og 

tilsvarende det at skabe de bedst mulige rammer for strategiimplementering. 

Bogens pointer er væsentlige, når KSF skal identificeres. Det er gennem forståelse af 

hjernen, at menneskers adfærd skal forklares. Det gælder både lederen og medarbejderen. 

Resonans er en forudsætning for den gode kommunikation. Resonans kan være en af 

hverdagens store udfordringer, fordi vi hver især ser verden forskelligt. 

6.89  Sammenfatning for analysen af Innovation og ledelse 

God ledelse er forudsætningen for succes. Lederskab, følgeskab og fælles mål er helheden i 

ledelse. Fredens er meget optaget af helhed og del, og den gensidige sammenhæng. Kæden 

er ikke stærkere end det svageste led, men ved at samle kæden rigtigt, opnås en styrke, der 

er større end summen af værdien af de enkelte led. 

Den samlede vurdering af, hvilke antagelser der kan udledes af denne analyse i forhold til 

KSF bliver herefter: 

 God ledelse handler om forståelse af mennesker. Gode ledere forstår mennesker. 

 Forståelse af menneskets hjerne medvirker til at forstå mennesket. Derfor skal ledere 

være bekendt med de hjernefunktioner, der kan afhjælpe denne forståelse. 

 Kommunikation er midlet til påvirkning af medarbejderen. Tre-i-én-tænkningen 

fremmer den oplevede forståelse af budskabet. 

 Følelserne er med i næsten alle hjernens funktioner. Derfor er det afgørende, at 

lederen besidder følelsesmæssig intelligens, der drejer sig om forståelse og 

håndtering af egne og andres følelser. 
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6.9  Sammenfatning for analyser af eksisterende kilder 

Analyserne af de udvalgte kilder har før frem til følgende antagelser omkring KSF:  

 Strategien skal give mening. De ansatte skal opleve strategien som rigtig, fornuftig og 

nødvendig. 

 Commitment skabes gennem forståelse af egen rolle i strategien. Commitment kan 

fastholdes ved hjælp af indre motivationsfaktorer. Commitment skaber handlekraft, 

når det kanaliseres over i konkrete indsatsområder og handlinger. 

 Det skal være handlekraft tilstede, for at strategien kan lykkes. Allokering af 

ressourcer skal sikre organisationens handlekraft. Det er gennem ledelse, at 

resultaterne skabes. Dermed er det lederne, der er den afgørende faktor.  

 Topledelsens forandringsparathed er den vigtigste enkeltstående faktor. 

 Evnen til eksekvering er et ledelsesaspekt, hvor den enkelte leder er afgørende. 

 Det er gennem kommunikation og forståelse af menneskers adfærd, at grundlaget 

for implementering skabes. 

 Det er gennem ledelse, at resultaterne skabes. Et positivt menneskesyn er 

forudsætningen for god ledelse. Dermed er det lederne, der er den afgørende faktor.  

 Ledelse skal være situationsbestemt, og dermed bliver evnen til at skabe den rigtige 

balance mellem transaktionel og transformationel ledelse afgørende. 

 God ledelse handler om forståelse af mennesker. Gode ledere forstår mennesker. 

 Forståelse af menneskets hjerne medvirker til at forstå mennesket. Derfor skal ledere 

være bekendt med de hjernefunktioner, der kan afhjælpe denne forståelse. 

 Kommunikation er midlet til påvirkning af medarbejderen. Tre-i-én-tænkningen 

fremmer den oplevede forståelse af budskabet. 

 Følelserne er med i næsten alle hjernens funktioner. Derfor er det afgørende, at 

lederen besidder følelsesmæssig intelligens, der drejer sig om forståelse og 

håndtering af egne og andres følelser. 

Antagelserne samles i en model, som derved danner grundlaget for at besvare 

delspørgsmålet omkring, hvad der er KSF, set ud fra de analyserede kilder. 
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6.91  Model for KSF, set ud fra analyserne af de eksisterende kilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Model for KSF, set ud fra analyserne af de eksisterende kilder 

KSF handler om evnen til eksekvering. Denne evne skabes med god ledelse, der gennem et 

positivt menneskesyn er i stand til at finde den rette balance imellem hensigtsmæssige 

ledelsesformer, og dermed gøre ledelsen situationsbestemt. God ledelse udføres af den 

enkelte leder, der skal besidde følelsesmæssig intelligens og dermed have en udpræget sans 

for menneskeforståelse. Forståelse af menneskehjernen er et redskab til bedre at forstå 

mennesker. Den gode kommunikation fra lederen (og toplederen) fører til medarbejdernes 

forståelse af egen rolle i forhold til strategien, og dermed skabes commitment. God 

kommunikation handler om forståelse og dermed mening med strategien. Anvendelse af en 

overordnet metode kan anbefales. Commitment fastholdes ved hjælp af indre 

motivationsfaktorer. Commitment fører til handlekraft, når det kanaliseres over i konkrete 

indsatsområder og handlinger, og derved skabes evnen til eksekvering. 
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7   KSF udledt af interviewundersøgelsen 

Modellen for KSF, set ud fra interviewundersøgelsen, har toplederen som drivkraft gennem 

implementeringsprocessen. Denne model er skabt på baggrund af interview i en enkelt 

virksomhed, og derfor skal resultatet ses i denne sammenhæng.  

Derved kan problemformuleringens delspørgsmål besvares: 

7.1  Hvad er de kritiske succesfaktorer, set ud fra den indsamlede empiri, i 

forbindelse med strategiimplementering? 

 Toplederen 

 Gensidig respekt og dialog 

 Commitment 

 Ressourcer 

Commitment og ressourcer giver handlekraft. Gensidig respekt og dialog skaber grundlaget 

for commitment, men det er toplederen, der oftest er den afgørende drivkraft. 
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8    KSF udledt af eksisterende kilder 

Ledelse og lederen er omdrejningspunktet i modellen for KSF, set ud fra analyserne af de 

eksisterende kilder. Det giver anledning til en ny definition: 

Lederskab i forbindelse med strategiimplementering handler om den samlede ledelse, 

virksomheden udøver i kraft af ledelsesformer gennem både topledere og mellemledere.  

Derved kan problemformuleringens delspørgsmål besvares: 

8.1  Hvad er de kritiske succesfaktorer i forbindelse med 

strategiimplementering, set ud fra analyserne af de eksisterende kilder? 

 Lederskab 

 Kommunikation 

 Commitment 

 Ressourceallokering 

Commitment og ressourcer giver handlekraft. Det rigtige lederskab er grundlaget for den 

kommunikation, der skaber commitment. 
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9   Sammenligning af KSF udledt fra undersøgelserne 

Undersøgelserne, som er præsenteret i denne rapport har ført frem til følgende antagelse 

omkring KSF: 

Interviewundersøgelsen Undersøgelse af eksisterende kilder 

Toplederen Lederskab 

Gensidig respekt og dialog Kommunikation 

Commitment Commitment 

Ressourcer Ressourcer 

 
Figur 21: Antagelser om KSF ud fra undersøgelserne 

Hermed kan problemformuleringens sidste delspørgsmål besvares: 

9.1  Hvorledes stemmer undersøgelsen af den indsamlede empiri overens 

med undersøgelsen af de eksisterende kilder? 

Der hersker enighed omkrig, at handlekraft skabes gennem commitment og ressourcer. 

Indholdet i begreberne kan diskuteres, men det omhandler nuancer. Interviewet af 

afdelingslederen i Dyrup viste, at der kan være stor forskel på, hvorledes ressourcebehov 

opleves. Det er måske her, at noget af forklaringen på manglende succes med 

implementeringen af strategier ligger? 

Begrebet commitment kan gradbøjes. Hvad betyder det at ”brænde” for at løse en opgave. 

HR-direktøren taler også om ”ejerskab”, hvilket tolkes som det at tage ansvar for en opgave. 

”Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne” siger et gammelt ordsprog. Vilje, ejerskab og 

commitment er afgørende i forbindelse med strategiimplementering, så det er nok her, at 

den videre forskning skal fokuseres. 

Gensidig respekt og dialog handler om kommunikation, men den forskel, som 

undersøgelserne indikerer, omhandler en form for medbestemmelse. ”Ved at lytte og bruge 

tilbagespillet fra medarbejderne konstruktivt, opnås accept af forandringerne hos de menige 

medarbejdere” lød det fra HR-direktøren. Topchefen talte om fælles mål og værdier, og her 

handler det også om at være fælles om beslutningerne. 
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I Dyrup er strategiarbejdet ifølge HR- direktøren en udpræget Top-down proces, og det kan 

være derfor, at toplederen udledes som afgørende KSF i interviewundersøgelsen. I 

undersøgelsen af de eksisterende kilder, er det lederskab, der i stedet er en afgørende KSF. 

Lederskab kan have større eller mindre grad af drivkraft fra toplederen, og historisk er der 

mange eksempler på topledere, der har påvirket organisationen afgørende. 

9.2  Hvilke iagttagelser findes værd at anbefale til videre forskning inden 

for emnet? 

Forskning omkring hvorledes der skabes og fastholdes commitment af højeste kaliber er et 

spændende område for videre forskning. Hvad er det, der skal til, for at den indre glød 

tændes? 

Forventningsafstemning og udvikling af begrebet gensidig respekt er ligeledes et spændende 

tema for yderligere forskning.    
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10   Konklusion 

Der er gennemført analyser af eksisterende kilder, der var udvalgt til belysning af emnet. I 

forbindelse med kildevalget blev der opstillet en række kriterier, der var baseret på 

forskellige antagelser. Antagelserne er i denne forbindelse blevet efterprøvet, og det har ført 

frem til nye antagelser. Ligeledes er der indsamlet ny empiri omkring emnet ved at foretage 

interviews af personer, der har erfaring med implementering af strategi. Undersøgelserne 

har ført frem til en række antagelser om, hvad de kritiske faktorer i forbindelse med 

strategiimplementering er, og den efterfølgende sammenligning af de forskellige antagelser 

har nu dannet grundlag for besvarelsen af hovedspørgsmålet: 

10.1  Hvad er de kritiske succesfaktorer i forbindelse med 

strategiimplementering? 

1. Lederskab er en afgørende faktor. Det kan være toplederen, der er den egentlige 

drivkraft, men dygtige ledere er en forudsætning. 

2. Ledelse er kommunikation. Kommunikation i ledelse handler om gensidighed. Uden 

gensidighed intet ejerskab, ingen vilje, og intet commitment. 

3. Commitment og de rigtige ressourcer, der skal tilføres ud fra en 

forventningsafstemning mellem de involverede parter, skaber handlekraft. 

4. Handlekraft er evnen til eksekvering, og dermed evnen til implementering! 

De nye aspekter i den teori, som denne rapport er fortaler for, handler om lederen. Det er i 

høj grad udtryk for dårlig ledelse, når virksomheder ikke opnår det optimale udbytte af deres 

implementeringsarbejde. Derfor skal lederuddannelser styrkes og opprioriteres. Dernæst ses 

der en bevægelse i forholdet mellem virksomheden og medarbejderen. Medarbejderen 

søger indhold i sit arbejde, og derfor er dialog og medindflydelse vigtigere end tidligere. 

Derfor skal der også være den nødvendige forventningsafstemning, når ressourcerne 

fordeles. Derved skabes den handlekraft, der fører til succesfuld strategiimplementering.  

10.2  Usikkerhed 

Denne undersøgelsesmetode indeholder en række usikkerhedsmomenter. I forbindelse med 

kildekritik og udledning af de forskellige antagelser er denne usikkerhed påpeget. Som 

nævnt under metodevalget har hensigten med undersøgelsesmetoden været at komme med 
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nogle kvalificerede gæt på, hvad der er de kritiske succesfaktorer i forbindelse med 

strategiimplementering. 

Det afsluttende svar kan virke overordnet i forhold til emnet, men sådan er det med 

komplekse fænomener, hvor de forskellige faktorer interagerer. Formålet med opgaven har 

desuden været, at sige noget generelt i forhold til emnet, og derfor har det været 

nødvendigt at fokusere på helhedsbetragtninger, frem for specifikke løsninger for enkelte 

virksomheder. 

10.3  Anvendelse af resultaterne fra denne rapport 

Det mit håb, at resultaterne fra denne rapport kan medvirke til at virksomhederne i endnu 

højere grad vil rette deres fokus på lederen og samspillet mellem leder og medarbejder i 

forbindelse men strategiimplementering. 

Virksomheder er forskellige, men menneskene i virksomhederne har mange fælles træk. 

Arbejdskraften bevæger sig endvidere fra virksomhed til virksomhed, og derfor er læren om 

mennesket indgangsvinklen til succesfuld implementering af en ny strategi. Den læring er 

denne rapport en lille brik i, og sådan er det mit håb, at den anvendes. 
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