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Turbo-strategi

“Organizations need
a strategy in normal
times but they
especially need one
in turbulent times
like today”,

Costas Markides fra London Business
School

”



Pyha hvor er 
det svært

SAS
A.P. Møller

Danske Bank
Apple

Aramco
Norwegian

”



Altid vågen

“Har lidt problemer med 
at nogle mennesker, tror 
de ved hvad der er et 
skodjob/ fedt job. Jeg vil 
hellere køre slamsuger og 
arbejde i folks lort, end at 
være rejsende i 
PowerPoint, eller være 
mellemleder”



Hvor svært kan 
det være?

Ledelsen har 
lagt en 

strategi - men 
hvor har de 
lagt den?

”



Det koster noget 

Selvom man har en 
fantastisk plan, så 
bliver den aldrig 
gennemført, hvis ikke 
der er en 
incitamentsstruktur, 
som bakker op.



Skabt en tilstand af urgency - den brændende platform

Den forkerte måde er at skræmme medarbejderne: hvis ikke vi gennemfører 
en transformation, vil vi gå nedenom og hjem. Det har kun en kortsigtet 
virkning. 

Den rigtige måde er at forklare hvorfor, transformationen er nødvendig. Giv 
medarbejderne en positiv forklaring. Sørg for at medarbejderne køber ind til 
det. Brug de emotionelle argumenter og ikke kun de rationelle.



Lad være med at vente for længe

“....men i en digital verden er det en katastrofe, for har man for 
entydigt fokus på de langsigtede mål, kommer man til at lukke 
øjnene for de konstante forandringer, som strategien helst hele 
tiden skal tilpasses og justeres efter. Man har skyklapper på og 
havner dermed et fuldstændigt forkert sted.”

Søren Schultz Hansen, DJØF bladet nummer 14, september 2017.





Intet nyt under solen

“Der er ikke noget nyt under solen……Hvordan skaber man en agil 
organisation? Der er to måder, man kan gøre det på: en dum måde og en 
god måde. Det hele er et spørgsmål om hvordan, du gør det. Og selvom 
du gør det rigtigt, så er det ikke sikkert medarbejderne gør det, du siger. 
den store udfordring er, de fleste har de rigtige forudsætninger for at 
skabe agile organisationer, som er nødvendigt for at få succes”,

Costas Markides, London Business School



Kulturen på to ben

Vi savner dig og din tilstedeværelse, ikke fordi ting og sager er 
gået i stå, men fordi den lidt hektiske, dynamiske atmosfære 
ikke er mere end 2-3 stk. på Richter-skalaen. Og det er vi ikke 
vant til…….” 

Brev fra Informationchef Peter Ambeck-Madsen til Kjeld Kirk Kristiansen, 1994 i jens Andersen: et liv med LEGO, 
2021



“Transformation er ikke entydigt…..

…..Der skal være en fælles forståelse for udtrykket. Hvad skal organisationen 
transformeres til? Er det hele virksomheden? En del af virksomheden? Eller noget 
helt tredje. 

Det er nødvendigt at være helt klart på hvad, man mener. Der er også alt for 
mange, der taler om digital transformation. Men hvad det er egentligt de vil? Det 
er ofte uklart. Den helt store udfordring er, at det betyder noget forskelligt”.

Costas Markides, London Business School



Vi gider ikke…
Nogle er positive og andre er negative. 
Start altid med dem, der er positive. De er 
dine allierede i at lykkes og skal bruges til 
at overbevise dem, der ikke er overbeviste. 

Erkend at alle aldrig vil være positive fra 
starten. Det gælder om at nå en kritisk 
masse af medarbejdere, som er positive 
over for transformationen.



Vind hver dag

Husk at fejre succeserne 
undervejs. Det er vigtigere end 
flotte planer. De fleste vil gerne 
være en del af et vinderhold. 



HR er strategiens Google Translate

““Man skal være klar om strategien. Ofte er der usikkerhed om 
strategien. hvad vil du gøre?  Vær klar i dit sprog overfor medarbejdere, 
ellers kan de ikke bidrage i transformationsprocessen, den enkelte 
medarbejder spørger om, hvad er “min rolle” i at bidrage til 
transformationen?”

Costas Markides, London Business School



En bog fra 1982 



Otte punkter fra 1982 (1-4). 

1. Handlingsorienteret. “Gør det, lav det, prøv det”. I stedet for at udarbejde omhyggelige planer og 
analyser gælder det om at eksperimentere. Den slags er med til at holde organisationen på tæerne. I dag 
vil man sige at holde sig agil.

2. Nærhed til kunden. En tæt kontakt med kunderne er centralt og et god redskab til at forstå kunderne. 
God service. Simpelt og enkelt, men alligevel svært for mange. 

3. Opmuntring til selvstændigt initiativ. Medarbejderne skal have frie rammer, således at kreativiteten kan 
vokse, og der er også en villighed til at eksperimentere og begå fejltagelser. Man skal ikke vente på, at 
chefer siger, at man skal.

4. Produktivitet gennem mennesker. Medarbejderne er det, som gør forskellen. Det er dem, som skaber 
resultaterne, og det er ikke et spørgsmål om at have de rigtige maskiner eller de rigtige øvrige 
ressourcer. Det afgørende er, at man har de bedste ansatte



Otte punkter fra 1982 (5–8).  

1. Fingeren på pulsen, håndfast værdistyring. Topchefen og lederne er synlige ambassadører for 
virksomhedens værdier, og de lever op til dem. Hele tiden.

2. Skomager, bliv ved din læst. Lad være med at gøre noget, du ikke har forstand på. At blive et 
stort konglomerat er ikke det, som skal stå øverst på ønskesedlen.

3. Enkel form, lille skab. Der skal ikke være store koncernledelser og anden bureaukrati, som ikke 
er værdiskabende. Ud med dem - ud i linjen.

4. Samtidig løse og stramme tøjler. Man skal være både centraliseret og decentraliseret samtidig. 
Lad være med at udarbejde alt for mange manualer og kontrolredskaber til at lede efter. Der skal 
være få regler, og ellers skal det være dem, der er tæt på kunderne, som bestemmer. 



Tak for nu 

Email: henrik.orholst@gmail.com

Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/hoe01/

mailto:henrik.orholst@gmail.com
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