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I en kompleks og konstant forander-
lig verden har vi behov for noget, der 
er solidt. Noget, der ikke ændrer sig. 
Noget, der giver mening for os. Det 
kan formål give os. 

Formål er ikke noget nyt. Virksomhe-
der og organisationer er altid og over 
hele verden opstået på grund af et 
formål, hvad enten det så har været 
for profit, for at gøre verden bedre el-
ler for noget tredje derimellem. 

I dag har vi sat dette i en teoretisk 
ramme og kaldt det purpose driven 
leadership. For i dag er der en helt 
anden bevidsthed om det at lede 
efter et formål. Det er ikke nok, at 
virksomheden er sat i verden for et 
formål. Mindst lige så vigtigt er det, 
at få medarbejderne engagerede til 
at kunne se sig selv i dette formål, 
så det giver mening for den enkelte 
medarbejder.
I dag går medarbejderne nemlig ikke 
på arbejde kun for at få løn – og hvis 
de gør, fordi det ikke er engagerede 
i jeres formål, så skal du ikke regne 
med, at de medarbejdere bliver ret 
længe.

Vigtigheden af formål bliver for alvor 
tydelig, når vi ser på de yngre gene-
rationer – Gen Z, Millennials. De, om 
nogen, har synliggjort, at det at have 
et formål og at skabe mening for sig 
selv og andre er en af de allervigtig-
ste drivere for stort alt, hvad de fore-
tager sig – og særligt når det drejer 
sig om fast arbejde.

I august 2016 afholdte Academy of Management sin år-
lige internationale ledelseskonference med knap 15.000 
besøgende fra hele verden. Her blev purpose for alvor 
sat på den internationale dagsorden. Temaet for konfe-
rencen var nemlig ”Making Organizations Meaningfull”. I 
konferencens temabeskrivelse skriver de, at en organisa-
tions meningsfuldhed kan måles på ”purpose, values and 
worth”. Det betyder altså, at der er mere end materiel suc-
ces og profit, og at organisationer og virksomheder kan 
spille en større rolle i verden. 

Vi oplever en stigende interesse for, hvordan virksomhe-
der og organisationer kan lede efter et formål og skabe 
mening i det strategiske arbejde samt i forhold til relatio-
nerne internt og eksternt.

I dette nummer af ledelse i udvikling fører vi dig derfor ind 
i verdenen af purpose driven leadership. Du får indsigt i 
området fra førende eksperter. Derudover får du tre cases 
fra tre vidt forskellige virksomheder – et andelsselskab, en 
privatejet virksomhed og en socialøkonomisk virksomhed. 
Her får du indblik i, hvordan de hver især arbejder med 
formålsdrevet ledelse.

Vi håber, at du men dette nummer, uanset hvor langt din 
virksomhed er med formålsdrevet ledelse, får nye ideer og 
inspiration til, hvordan du selv kan sætte formål i spil i din 
egen ledelse.

Rigtig god læselyst

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, DBA, 
DANSK HR
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Purpose er en øvelse i mod  Purpose har 
sneget sig ind i den daglige tale på ledelsesgangene, 
når der diskuteres, hvordan virksomheden både kan 
skabe høj performance, arbejdsglæde og mindre stress 
hos medarbejderne. Men mange mister modet, når det 
kommer til at høste de fulde fordele.  

Formålsdreven ledelse i SE: Det skal 
være nærværende og komme indefra  
Virksomheden SE er drevet af et højere formål, og det 
gennemsyrer i den grad alt i virksomheden. Læs hvordan 
de er lykkedes med at få formålet forplantet hele vejen fra 
direktionsgangen og ud til de enkelte medarbejdere.

Zoom ind på mening  Hvad er det, der gør, at 
du står op om morgenen? Hvad er det, der gør, at du 
indimellem yder en ekstra indsats og sætter barren lidt 
højere for det, du gerne vil lykkes med – både på arbejde 
og hjemme? Hvis vi skulle svare med én sætning: Fordi 
det giver mening for dig!    

Det handler om at gøre en forskel   
Systematics højere formål er enkelt: At forbedre verden 
med exceptionel software. Medarbejderne går glade på 
arbejde, fordi de brænder for at gøre en forskel – og kan 
se, at det kan de! For selvom der er mange ingeniører, 

som forstår sig bedst på tal, data og fakta betyder det 
ikke, at det højere formål med deres arbejde er noget, 
som de er blinde for.  

Pas på ildsjælene  Hvis du driver virksomheden 
efter et højere formål end forretning, kommer du til at få 
flere ildsjæle. Hos Incita er erfaringen, at lederen skal 
beskytte ildsjæle, så de ikke brænder ud, og hjælpe 
med at finde balancen mellem passion og forretning.

Purpose skaber ikke nødvendigvis 
mening  Meningsskabelse er set fra et medarbejder-
perspektiv en sammensat virkelighed, der kræver, at 
dagens ledere bringer flere forskellige dimensioner 
af mening i spil. En grundlæggende forståelse for de 
forskellige typer af mening er en forudsætning for at 
lykkes med at lede medarbejdere mod større oplevelse 
af mening.

Skab motivation, mening og overskud 
på bundlinjen med formålsdrevet 
ledelse  I denne artikel stilles der skarpt på, hvordan 
formålsdrevet ledelse er god til at håndtere de udfor-
dringer, som verden i dag stiller organisationer og deres 
ledere overfor. Artiklen kommer løbende med ideer til, 
hvordan denne ledelse kan anvendes i hverdagen.
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Formålsdreven ledelse i SE:
Det skal være nærværende og 
komme indefra

Purpose er blevet en af de helt store trends. Men hvordan sikrer man, at det ikke blot 
bliver tomme ord på direktionsgangen og afkoblet fra medarbejdernes hverdag?  
Virksomheden SE er drevet af et højere formål, og det gennemsyrer i den grad alt i 
virksomheden. Læs i denne artikel, hvordan de er lykkedes med at få formålet forplantet 
hele vejen fra direktionsgangen og ud til de enkelte medarbejdere.

Marie Korsgaard 
Communication Manager, DANSK HR

I SE er de drevet af et formål – et formål 
om at støtte den grønne omstilling og at 
bidrage til at skabe en dansk digital vin-
dernation. Det udgør tilsammen SE’s hø-
jere formål om at understøtte det gode liv 
og den effektive virksomhed i en verden 
i forandring.

”Formålet er det, vi står for, og det, vi 
går på arbejde for. Det er dog mindst 
lige så vigtigt, hvordan vi gør det. Der 
har vi nogle leveregler, og de skal for-
stås meget forpligtende. Vi har arbejdet 
med levereglerne i ca. seks år, og de er 
fuldstændigt fundamentale for måden, vi 
arbejder sammen på,” fortæller Agnete 
Lundemose, der er HR-direktør i SE-
koncernen.

SE er et andelsselskab og et af Dan-
marks største energi- og teleselskaber 
med afdelinger i hele landet og ca. 1.500 
medarbejdere. Virksomheden er primært 
vokset gennem fusioner og opkøb, og 
de mange sammenbragte kulturer har 
gjort et fælles formål helt afgørende. 
Drivkraften bag SE’s formål er adm. dir. 
Niels Duedahl, som kom til virksomhe-
den i 2009 og for alvor satte formålet på 
dagsordenen. 

SE mener det, når de siger, at de er 
drevet af et højere formål. Faktisk så 
meget, at de undervejs har måttet 
sige farvel til folk, også på direktør-
niveau, fordi de ikke kunne efterleve 
levereglerne. Gevinsterne ved at 
arbejde så indgående med formål 
vægter dog langt højere:

”Vi har mistet personer, men vi har 
også rollemodellerne, som får hele 
flokken med sig,” siger Agnete og 
fortsætter: ”Et formål giver også 
stabilitet hos medarbejderne i et 
turbulent marked. Vi kan skrue på 
produkterne, men vores hvorfor og 
hvordan er noget, vi kan støtte os til. 
Vi kan reducere en stresset hverdag 
og mistrivsel, fordi vi har tryghed og 
kan regne med hinanden.”

Lederne bliver godt klædt på
Det er lederne, der i hverdagen sik-
rer, at formålet forplantes helt ud i 
fingerspidserne hos medarbejderne. 
Derfor skal lederne klædes godt på 
til at lede efter og formidle formålet.

”Det stærkeste hos os er, at det er 
så gennemført. I alle elementer og i 
alt, hvad vi gør, taler vi om det sam-

me purpose, og hvordan vi agerer 
i det. Alle vores ledelsesredskaber 
tager udgangspunkt i dét.” 

SE’s formål og leveregler er fx en 
fast integreret del i:

• Årligt people review
• 360 graders ledermåling
• Årlig arbejdsglædemåling

”Vores purpose og leveregler er 
kravlet helt ind i vores målingsred-
skaber. Dermed bliver det mere end 
bare en subjektiv vurdering. Leve-
reglerne udgør basis for de spørgs-
mål, der bliver stillet, når vi skal vur-
dere hinanden, og her måler vi på 
adfærd og performance,” fortæller 
Agnete.

Desuden afholder HR møder med 
nye ledere, så de bliver klædt godt 
på, og der afholdes jævnligt leder-
uddannelser med udgangspunkt i 
formålet og levereglerne. 

Derudover er alle rekrutteringer et 
parløb mellem HR og lederen. Uden 
undtagelse, pointerer Agnete. På 
den måde sikres det, at alle nye 
medarbejdere brænder lige så me-
get for formålet, som SE gør.
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Et andet fast tiltag er ugentlige tavle-
møder, hvor alle lederne agerer efter 
levereglerne:
”Her gennemfører vi en 360 graders 
gennemgang af hele butikken på un-
der en time. På mødet følger vi nøje 
vores regelsæt, og det betyder fx, at 
vi hele tiden fremhæver, hvad vi gør 
godt. Vi taler om det, der går skidt, 
men uden at bebrejde, og vi ser på, 
hvordan vi kan forbedre det sammen. 
Når man er i det rum, er man med til 
at lede virksomheden, og det giver et 
medejerskab, som forgrener sig,” for-
tæller Agnete.

Det skal komme indefra
En af rollemodellerne i SE er Daniel 
Skovsbo Erichsen, som er leder for 
20 medarbejdere fordelt på tre af-
delinger. Han, om nogen, har SE’s 
formål helt inde under huden, og som 
leder er det vigtigt for ham, at formå-
let kommer indefra og ikke er påtaget:
”For mig personligt er det dna,” slår 
Daniel fast og fortsætter: ”Jeg har 
brug for at kunne se mig selv i vores 
formål. Folk kan mærke, hvis du har 
et påtaget purpose – det er enormt 
nemt at aflæse. Der var en, der en-
gang sagde, at ’leadership is like 
acting’. Det er jeg meget uenig i. Det 
skal komme indefra.”
 
For at sikre at formålet også forplan-
tes hos medarbejderne, har Daniel 
indført forskellige tiltag i sine afde-
linger:
”Da jeg startede, var der ingen, der 
snakkede sammen, og der var ikke 
et samarbejde afdelingerne imellem. 
Det har jeg lavet om. Jeg har fx indført 
tavlemøder på tværs af mine afdelin-
ger. Jeg har eksperimenteret med et 
’next generation’-taverum, hvor alle 
kan skrive sig på, hvis de har noget 
til mødet, som er relevant at dele med 
alle. Vi har en fælles KPI-tavle – ikke 
én for hver afdeling. Vores taktiske 
implementeringsplan deler vi med 
hinanden, så vi i fællesskab kan ud-
vikle, skabe eller gøre nogle ting mar-
kant anderledes. De tavlemøder er en 
gang om ugen i en halv time,” fortæl-
ler Daniel.

Daniel arrangerer også fællesdage 
hvert halve år, som er bygget op 
omkring forskellige temaer, som skal 
samle folk om SE’s formål:

Daniel Skovsbo Erichsen, chef for Asset Management &  
Netstrategi i SE-koncernens el-netselskaber. Daniel startede i SE 
i 2011, og i 2015 fik han sin nuværende stilling. Han blev i januar 

kåret til årets unge erhvervsleder 2016 af organisationen 
 JCI for sin store karisma og relationsnære ledelsesstil.
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”Vi har fx haft et tema omkring feed-
back. Det er jo rigtig fint, at vi har 
en lederuddannelse i feedback, men 
det skal også fungere for medarbej-
derne.”

Gør formålet nærværende
Daniel fortæller, at han på fælles-
dagene har nogle helt klare bud-
skaber, han vil sende. I hverdagen 
er det ikke noget, han tænker over, 
men det betyder ikke, at han ikke har 
fokus på den formålsdrevne ledelse. 
Det sidder så dybt i ham, at han helt 
ubevidst tager udgangspunkt i for-
målet i sin daglige ledelse.

Ifølge Daniel handler det om at gøre 
formålet nærværende. Han giver et 
eksempel på, hvad han selv siger for 
at gøre formålet så nærværende for 
sine medarbejdere, at de selv kan 
identificere sig med det:
”Jeg plejer at sige til mine medarbej-
dere: ’Tænk på, hvor heldige vi er 
– vi får lov til at fremtidssikre vores 
el-net til den grønne omstilling i en 
periode, hvor der sker mere inden 
for eldistribution, end der har gjort 
de foregående 30 år. Vi skal gøre os 
overordentligt umage, og vi skal sør-
ge for, at folk altid har strøm i kon-
takten til en rimelig pris. Skal vi ikke 
sørge for, at vores børn og børne- 
børn også har det?’”

Profit eller formål?
Han gør også formålet nærværende 
ved at have fokus på det, når han 
diskuterer udfordringer og opgaver 
med medarbejderne. Det betyder, 
at der ofte er fokus på langsigtede 
beslutninger:
”Det er nemt at træffe kortsigtede 
beslutninger, og det er det, som in-
stantivt er synligt, og som du derfor 
får ros for. Du får ikke på samme 
måde ros for de langsigtede beslut-
ninger. Men vi er nødt til at tvinge 
det langsigtede ned over det, når vi 
investerer i infrastruktur, fx et elka-
bel, som gerne skal kunne holde de 
næste 40 år.”

Men er det overhovedet muligt at 
lede udelukkende ud fra et højere, 
langsigtet formål? Spiller profit 
ikke også ind, når der skal træffes 
beslutninger?

”Jeg mener, at det kan gå hånd i 
hånd. Profit er også en del af vores 
purpose – hvis vi skal fremtidssikre 
vores elnet, så skal vi have profit i 
dag. Vi er nødt til at optimere vores 
forretning, være effektive og sikre, at 
vi foretager de rigtige investeringer. 

Daniels råd  
til formåls- 
drevet ledelse:

1. Find dit eget purpose
	Det	er	vigtigt,	at	man	finder	sit	eget	purpose	og	er	helt	bevidst	om	det.	Hvis	ikke	det		 	

 kommer indefra, så virker det ikke. Sig det med dine egne ord, så det ikke bliver påtaget. 

2. Identificer, hvordan du sætter formålet i spil
Find nogle konkrete strukturer til at levere budskaberne igennem. Jeg har selv sat det  

 i spil ved fx fællesmøder hvert halve år og tavlemøderne en gang om ugen. 

3. Vær nærværende og kommuniker formålet i opgaveløsningen 
Det	er	vigtigt	at	gøre	formålet	personligt	og	relevant,	så	medarbejderne	kan	identificere	

  sig med det. Det gør jeg fx ved at fokusere på, hvordan vi sikrer, at der også i fremtiden  
 er strøm i kontakten til en rimelig pris for vores børn og børnebørn.

1. Tør fejle og indrømme fejl

2. Kender sin forretning  

 – er i maskinrummet

3. Tager ansvar for hele forretningen

4. Siger tingene klart, som de er

5. Sætter altid det stærkeste hold 

 – og har øje for talentudvikling

6. Den sunde fornuft skal altid sejre

7. Det skal være sjovt at være med

SE’s Leveregler:
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HR-direktør i SE-koncernen

Vær utraditionel og vedholdende Vi gør mange utraditionelle ting, 
hvor vi agerer på baggrund af vores purpose og leveregler. Det går 
igen i alt, hvad vi gør. Det er med i alle vores værktøjer og målinger.
Det giver også nogle udfordringer, for vi kan fx ikke lave en traditio-
nel 360 graders måling. Hvis det skal virke, skal det gennemsyre alt  
– hele tiden og uden undtagelse.

Agnete Lundemose, HR-direktør, SE

Så vi skal tænke kroner og øre for 
at kunne sikre vores purpose,” siger 
Daniel og slutter:

”Jeg synes dog, at vi i mine afdelin-
ger har drevet det højere formål ud 
over det at skabe en bundlinje. Det 
er det, der driver folk til at yde en 
ekstra indsats, for de er med til at 
gøre noget godt for samfundet, virk-
somheden og hinanden. Den sidste 
del er ret vigtig, for hele samspillet 
og sammenholdet er indirekte rod-
fæstet i det her. Jeg mener grund-
læggende, at kultur spiser strategi 
til morgenmad. En god strategi er 
fløjtende ligegyldig, hvis du ikke har 
kulturen til at underbygge den. Det 
er der, jeg mener, at vi som ledere 
virkelig kan flytte noget.”  


