Klik på ikon for at indsætte billede

HD alumni: Transformation
Indsæt klient-logo i midten af denne
ramme. Klientlogo må ikke gå ud
over rammen.

8. maj 2019 kl. 08:00-08:30

TOPLEDELSENS RÅDGIVER

REAL VALUE. REAL PEOPLE.
Vi hjælper ambitiøse organisationer
med at opnå toppræstationer og løse
deres vigtigste udfordringer.
Vi skaber værdi for mennesker, med
mennesker, som mennesker.
Med energi, intelligens, integritet,
kant og empati.

ÉT TEAM – TRE CHAPTERS

HØJ FAGLIG STANDARD

Viden og kompetencer på tværs af:

Strategy &
Operational
organisation excellence

Commercial
excellence
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Hvem er vi?

Søren Strunk-Sørensen
Senior Advisor

Søren, cand.merc., har en baggrund fra bl.a. Valcon.
Nyere klient-caseeksempler er:

Rie Grønbeck Bing
Senior Management Consultant

Rie, cand.mag., har en baggrund fra bl.a. Rambøll
Attractor.

+ Forretningsudvikling i forsikringsselskab

Nyere klient-caseeksempler er:

+ Optimering, strategieksekvering og forandring i
dansk tankskibsrederi

+ Ledelsesudvikling af ledergrupper i psykiatrien i
dansk region

+ Strategiudvikling for uddannelsesinstitution

+ Programledelse af globalt event i international dansk
virksomhed (DKK 40 mia. oms.)

Kontakt

+ Strategiudvikling og –implementering i grønlandsk
offentlig virksomhed

+45 20 46 25 37

Kontakt

SSS@hildebrandtbrandi.com

+45 40 17 71 41
RB@hildebrandtbrandi.com
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DE NÆSTE 30 MINUTTER

+ Kort opsamling på H&B’s
transformationssurvey
+ Transformationshjulet
+ Løbende dialog
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Formålet med undersøgelsen var, hvordan topledere kan
øge sandsynligheden for at lykkes med transformationer

Ultimo 2018 og primo 2019

Survey på 50 kvantitative spørgsmål og 10 kvalitative spørgsmål

142 topledere samt 47 mellemledere og medarbejdere fra private og
offentlige virksomheder i Danmark

~10 uddybende interviews med topledere
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85% af de danske topledere har
transformation meget højt på den
strategiske agenda

Kilde: H&B transformationsundersøgelse 2018-2019

6

Vi ved af erfaring, at det ikke altid lykkes!

50%

lykkes ikke

med at realisere den
tiltænkte værdiskabelse i
deres transformationer

70%

lykkes ikke

med at transformere
organisationen i den
ønskede hastighed
Kilde: H&B transformationsundersøgelse 2018-2019
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FORSTÅELSE

1

Formålet med forandringen er ikke tydeligt

2

Forandringens betydning og konsekvenser undervurderes

FUNDAMENT

3

Ledelsens fokus ændres og forandringen nedprioriteres

4

Rolle og mandat er uklart for de involverede

FREMDRIFT
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Den enkelte har svært ved at finde mening med forandringen
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Der er ikke tilstrækkeligt fokus på fremdrift og risikohåndtering

FORANKRING

Mange forandringer lykkes ikke på grund af en række typiske
faldgruber, som ledelsen skal være opmærksom på
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Organisationen har ikke de nødvendige kompetencer
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Den ønskede adfærdsændring understøttes ikke i praksis
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Transformationshjulet er en metode til at styre succesfuldt
gennem alle forandringens faser
H&B’s transformationshjul

KONSEKVENS

FORSTÅELSE
Reaktioner på forandring er naturligt
Forstå transformationens betydning (fortolkning af
reaktioner), før du beslutter hvad der er nødvendigt.

LEDELSESKRAFT

INDSIGT

ANSVAR

FUNDAMENT
Forandring kræver både ledelse og struktur
Sørg for, at ledelsen er i stand til at drive
transformationen og vær sikker på, at der er
uddelegeret ansvar for fremdrift.

FØLGESKAB

FREMDRIFT
Der er behov for energi til at skabe bevægelse
Sørg for, at meningen er klar og du kan få følgeskab
– samtidig kræver fremdrift planlægning og styring.

Forandring
ADFÆRDSÆNDRING

KAPABILITET

STYRING

FORANKRING
Forandring realiseres gennem ændret adfærd og
måske også gennem nye kompetencer
Led adfærdsændring, og vær opmærksom på behov for
kompetenceudvikling.
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Forståelse af forandringen skal skabe klarhed om, hvad vi ønsker
at opnå, hvorfor samt hvilke konsekvenser forandringen har

KONSEKVENS

LEDELSESKRAFT

ANSVAR

INDSIGT

Forandring
ADFÆRDSÆNDRING

KAPABILITET

FØLGESKAB

STYRING
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Topledere mangler indsigt i organisationen og undervurderer
transformationens konsekvenser
Forståelse
Der er udfordringer med at skabe den rette
forståelse for transformationen…

50%

af toplederne lykkes med tidligt
at skabe den nødvendige forståelse for,
hvad transformationen kræver og har
af konsekvenser for organisationen.

25%

af de danske mellemledere og
medarbejdere vurderer, at topledelsen
har forsøgt at skabe forståelse for
transformationens betydning og
konsekvens for organisationen.

… men for at lykkes er topledernes bedste råd:
Træk på tidligere erfaringer, og sørg for
at samle læring op undervejs til den
næste transformation
Understøt gode idéer fra organisationen,
og efterspørg aktivt feedback fra
kolleger
Vurdér transformationens dybde og
bredde for at få et billede af dens
betydning for medarbejderne
Forstå, at reaktioner på forandring er
naturligt, og håndtér risici tidligt i
processen

Kilde: H&B transformationsundersøgelse 2018-2019

11

Gennem styrket ledelseskraft og tydeligt ansvar og organisering
skabes et godt fundament for forandringen

KONSEKVENS

LEDELSESKRAFT

ANSVAR

INDSIGT

Forandring
ADFÆRDSÆNDRING

KAPABILITET

FØLGESKAB

STYRING
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Hvis du skal lykkes med en transformation, kræver det god
ledelse
Fundament

Mobilisering af det samlede lederteam vurderes til den væsentligste
enkeltfaktor i at skabe et stærkt fundament for transformation

Der er potentiale i at styrke
samarbejdet i lederteams…

35% af toplederne mener

ikke, at ledergrupperne formår
at stå sammen og støtte op
om transformationen.

… men toplederne ser også udfordringer hos den enkelte leder…

55% af toplederne oplever

ikke, at organisationens ledere
lykkes.

… og billedet forværres, når vi
spørger ledere og medarbejdere

80% af mellemledere og

medarbejdere mener ikke, at
de lykkes som stærke
transformationsledere.

Kilde: H&B transformationsundersøgelse 2018-2019
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Der sker fremdrift i forandringen, hvis der er følgeskab til
forandringen og den eksekveres gennem den rette styringsmodel

KONSEKVENS

LEDELSESKRAFT

ANSVAR

INDSIGT

Forandring
ADFÆRDSÆNDRING

KAPABILITET

FØLGESKAB

STYRING
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De topledere, der lykkes med følgeskab, lykkes også med
hastighed i deres transformationer
Fremdrift
Der er en stor gruppe, der har udfordringer
med at skabe følgeskab…

Følgeskab til transformation er stadig
højdespringer i topledernes
prioriteter, når det kommer til at skabe
fremdrift.
Men kun godt 55 % af toplederne
vurderer, at de har følgeskab.
Nøglen til at lykkes vurderes til at
være kommunikation.

… og for at lykkes er topledernes bedste råd:
Skab følgeskab gennem din daglige ledelse,
så det er en del af kulturen, allerede inden
transformationen igangsættes

Udarbejd en stærk forandringshistorie,
som kan skabe mening for medarbejderne

Styr transformationen efter agile
projektmodeller og principper

Husk at sætte champagnen på køl for at
fejre succeser undervejs, som er koblet
op på konkrete mål

Kilde: H&B transformationsundersøgelse 2018-2019
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Forandringen forankres, når organisationen tilpasses, og den
menneskelige adfærd ændres

KONSEKVENS

LEDELSESKRAFT

ANSVAR

INDSIGT

Forandring
ADFÆRDSÆNDRING

KAPABILITET

FØLGESKAB

STYRING
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Organisationer med stærke ledere har i højere grad succes med
deres transformationer
Forankring
Der er udfordringer med at forankre
transformationerne…
Over 60% af toplederne formår ikke at
tilpasse way of working til transformationen,
selvom de selv mener, at det er det vigtigste
for at sikre forankring.

… men for at lykkes er topledernes bedste råd:
Hav styr på way-of-working inden
transformationen begynder

Investér i at opbygge en lærende
organisation

80%

af mellemledere og medarbejdere
vurderer, at der kun i begrænset omfang
følges op.
Toplederne overvurderer egne evner til at
kommunikere tydeligt, for godt 40%
nedbryder transformationen til konkrete
handlinger, men kun 20% i organisationen
forstår dem.

Skab en kultur, hvor kommunikation kan
flyde frit op, ned og på tværs i
organisationen

Omsæt transformationen til konkret
adfærd – og følg op

Kilde: H&B transformationsundersøgelse 2018-2019
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