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H&B|Hildebrandt & Brandi
Vores profil, publikationer og lokationer

VORES LOKATIONERUDVALGTE PUBLIKATIONER

• Etableret i 2004 af Steen 
Hildebrandt og Søren Brandi 

• Specialiseret i strategi og 
transformation

• Kontorer i Danmark

• ~45 medarbejdere

• 20% i årlig omsætningsvækst

• 70% private klienter, primært 
lokaliseret i Norden

• 35 bøger udgivet

VORES PROFIL
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Søren Strunk-Sørensen
sss@hildebrandtbrandi.com

Resumé

20+ years of high-end management consultancy experience
5 years experience from Board and Advisory Councils
Previously Senior Consultant at Valcon, Partner at Promentor Management A/S, Superfos A/S and 
AarsøNielsen&Partners

1991 Cand. Merc., M.Sc. (Econ), Copenhagen Business School

Areas of expertise

Strategy and strategy execution
Operational Management / Business Transformation
Lean in Administration and Service /Lean in Production / Process Optimization and Development 

Strategy & strategy execution: Broad and deep experience in developing strategies and 
execution on strategies

Operational management: Highly experienced in operational management, planning, organizing, 
executing, evaluating and operations. Ranging from securing annual cycle based on strategy to 
capacity and resource plans on day to day level to coaching decision makers at all levels

Lean thinking: Highly experienced in challenging, implementing, training and embedding lean 
thinking and lean management
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Strategieksekvering – vi har ryggen mod muren. Det er ikke nemt 
og bliver nok ikke nemmere!
% fejlede strategiske initiativer i større virksomheder

75%

64%

87%
Mckinsey, 2017

Deloitte, 2015

BCG, 2016

57%
Kotter, 1996

70%
Accenture, 2016
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Det er ganske vist…… en fjer der blev til fem høns…..
H.C. Andersen

“Det er en frygtelig historie!” sagde en høne, og det 
omme i den kant af byen, hvor historien ikke var 
passeret. “Det er en frygtelig historie i hønsehuset! jeg 
tør ikke sove alene i nat! det er godt at vi er mange 
sammen på hjalet!*” – Og så fortalte hun, så at fjerene 
rejste sig på de andre høns og hanen lod kammen 
falde. Det er ganske vist! Men vi vil begynde med 
begyndelsen, og den var i den anden kant af byen i et 
hønsehus.

*Hønsepind
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Kan vi bruge en kendt tænkning fra logistik til at tænke 
strategieksekvering ?

Forrester – eller bullwipp-effekt

For meget på lager / produceret

For lidt på lager / 
produceret

Udsving i kundernes efterspørgsel skaber en 
akkumulerende og stigende varians igennem 

virksomheden

Upstream Forsyningskæden

Varians i strategieffekt

Overgøre 

Undergøre 

Udsving i forståelsen/oversættelsen af ledelsens 
ønsker omkring retning og hastighed fører til 

fejlfortolkninger, der nedsætter virksomheden evne 
til at eksekvere som forventet

Downstream virksomheden

Ledelsens ønske 
omkring retning og 

hastighed
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Hvad er en strategi?

En sammenhængende plan, der viser, 
hvordan en virksomhed vil anvende sine 

ressourcer på en bestemt måde for at opnå 
en favorabel fremtidig position

Michael Yaziji, Strategiprofessor hos IMD
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Der findes to veje til at opnå resultater i en organisation – vi skal 
både gå strategivejen og kulturvejen, hvis vi skal lykkes
Det drejer sig om at få nogen til at gøre noget andet, noget mere eller noget mindre

Mission og vision

STRATEGI KULTUR

Målsætninger Værdier

Fokusområder og 
initiativer

Adfærd

Resultater
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Inden vi taler ”eksekvering” må man tale ”deployering”
Strategideployering er ofte en ”blind plet”

Ledelse

Strategiudvikling EksekveringDeployering

”Så langt, så godt, men hvad gør 
vi så nu?”. Efter flere måneder 
med strategiudvikling oplever 
mange direktioner og 
strategiteams, at de må slås med 
at bevæge virksomheden fra den i 
strategiprocessen formulerede 
hensigt til handling i strategi-
eksekveringen. Desværre ofte 
uden frugtbare resultater

Deployering handler om at oversætte 
strategi og overordnede retningslinjer 
til en strategiramme indeholdende 
operationelle projekttiltag, der sikrer 
eksekveringskraft i virksomheden. 
Ved at igangsætte de rigtige 
projekter samt ved at gennemføre 
dem konsistent og vellykket øges 
virksomhedens evne til at eksekvere 
strategi

Den ”blinde plet”
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Fire grundlæggende principper skal være til stede før god 
eksekvering kan ske – de er universelle
De fire temaer bag eksekvering

TEMA BESKRIVELSE EMNER

FOKUS PÅ DET 
VIGTIGSTE

Udgangspunktet for god eksekvering er fokus. 
Udvælg maksimalt to mål som skal være 
udgangspunktet for eksekveringen

 Prioritering af mål
 Sæt mål efter SMART-metodik

BRUG 
INDSATSMÅL

Indsatsmål er mål for aktivitetsniveau.
 Oversættelse af overordnet mål
 Udvælgelse af gode indsatsmål

BRUG 
SCOREBOARD

Eksekveringsarbejde er altid i konkurrence med 
hverdagens opgaver. Et scoreboard, der 
tydeligt viser teamet fremdrift er essentielt

 Udvikling af scoreboards
 Visuelle virkemidler
 Automatisering

SKAB
ACCOUNTABILITY

Uden faste ugentlige møder kan 
ansvarsfølelsen i teamet ikke opretholdes

 Ugemødet
 Opgaver og ansvar
 Ledelse af det gode ugemøde
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Erfaring fra 600+ projekter over de seneste 12 år viser at 
organisationer har fire central udfordringer med eksekvering
Fire udfordringer ved eksekvering

II. UKLAR PRIORITERINGI. HVERDAGEN TAGER OVER

+ En strategi skal eksekveres i en hverdag, hvor driften typisk 

som minimum tager 90% af lederne og medarbejdernes tid

+ Strategier tager sjældent nok højde for dette og derfor vil 

eksekveringen ebbe ud

+ En strategi indeholder typisk en vision, der er brudt ned i 

strategiske mål og prioriteter

+ Mange strategier ender typisk med op til 10 mål – problemet 

er bare at det gør det svært at identificere hvad der egentligt 

er vigtigst

IV. KULTUREN AFVISER FORANDRINGENIII. FOR MANGE (INTETSIGENDE) MÅL

+ Hvis oversættelsen til hverdagen kikser, så ender man med 

målet om at ”vi skal være proaktive overfor vores kunder”

+ Mange mål misser helt fundamantale spilleregler som 

eksempelvis at leve op til formlen ”Vi vil gå fra X til Y til 

tidspunkt Z”

+ Eksekveringskraften bliver ofte hæmmet af temaet for 

forandringen der skal skabes, hvis den ikke ”matcher” 

kulturen

+ Mismatchet kan ofte bunde i misforståelser, da 

eksekveringssetuppet ikke har leveret tilstrækkelig 

involvering og kommunikation
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Hvordan håndteres den nødvendige transformation i 
strategieksekveringen – og hvilke elementer består den af?

KONSEKVENS

INDSIGT 

LEDELSES-
KRAFT

ANSVAR

FØLGE-
SKAB

STYRINGKAPABILITET

ADFÆRDS-
ÆNDRING

Transformation

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

FUNDAMENT
Transformation 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.

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
Transformation realiseres gennem ændret 
adfærd og måske også gennem nye kompetencer.
Led adfærdsændring, og vær opmærksom på behov for 
kompetenceudvikling.
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Værktøjet skal sikre fælles styring og understøtte nedbrydningen 
af strategien til en række projekter og underliggende leverancer
Eksempel på digitalt værktøj: Hvordan fungerer Execution AID?

AID Dashboard
Hele strategien på én side

Projektleder / 
Medarbejder

Input vedr. 
ressourcer samt 

push-back

Division/Funktionelt 
niveau

2. Initiatives

Koncernniveau

1. Aspirations

Afdelings-
/projektniveau

3. Deliverables

Input vedr. 
indsats samt 

push-back

CEO

XX
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Supplerende slides
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Syretest først strategien ud fra følgende spørgsmål:

+ Er industri/fundament og marked analyseret og taget stilling til i rette omfang?

+ Bygger strategien på solide datagrundlag?

+ Bygger strategien alene på få strategiske relevante aspekter, og er de formuleret konkret?

+ Er aspekterne målfastsat?

+ Er strategien kommunikerbar?

+ Er den let implementerbar?

+ Er strategien ledelsesfunderet?

+ Har I en stærk styrende koalition, der er parat til at træffe og føre strategiske beslutninger igennem?

+ Har ledelsen de tilstrækkelige strategiske kompetencer?

+ Har medarbejderne rette kompetencer til at realisere strategien?

+ Har I finansiel og anden strategisk handlefrihed?

+ Understøtter jeres IT, processer og arbejdsgange strategien i rigtig omfang?

+ Har I sikret et belønningssystem der honorerer strategiske indsatser og resultater?
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Arbejd sidenhen med følgende:

+ Planlægning
Beskriv hvad der skal opnås med strategien? Opstil klare veldefinerede mål af både finansiel og non-finansiel karakter. Design et hensigtsmæssigt 
belønningssystem. Få defineret og beskrevet nøgleopgaverne, som implementering af strategien medfører. Beskriv hvilke forandringer der vil ske i 
nøglemedarbejdernes rolle i virksomheden. Udarbejd en implementeringsplan. Planlæg hvordan implementeringens resultater skal måles.

+ Nedbrydning
Nedbryd alle strategiske mål til operationelle mål, så det gøres helt klart, hvad der forventes af medarbejderne i virksomheden.

+ Kommunikation
Formuler strategien så alle kan forstå den. Skriv den om til et let forståeligt sprog efter den er færdiggjort af direktion og bestyrelse. Foretag hyppig 
kommunikation mellem ledere og medarbejdere. Fremhæv hele tiden de opnåede forretningsmæssige resultater. Lad medarbejderne deltage i det 

kommunikative arbejde. Kommuniker oppefra og ned, nedefra og op, sidelæns, internt, eksternt, enkeltgange og vedvarende.

+ Ressourcer
Alloker de rette ledelsesmæssige ressourcer til strategiimplementeringen. Sørg for rigelige mængder af kapital, tid, viden, medarbejdere og ekspertise til 
processen. Træn de ledelsesmæssige ressourcer i implementering af strategi.

+ Lederskab
Sørg for at topledelsen udviser ejerskab og engagement gennem hele processen. Undgå at lederne drukner i drift, men koncentrerer sig om ledelse. Gør 
lederne det klart, at implementering tager længere tid end forventet. Kræv at vigtige nøglepersoner er tilgængelige under hele implementeringsprocessen.

+ Psykologiske mønstre
Arbejd med den enkelte om vedkommendes mønstre og begrænsninger der hindrer eksekvering.

+ Arbejdsgange
Udarbejd rutiner og klare arbejdsgange der understøtter strategien.

+ Evaluering
Evaluer på målopnåelse og giv feedback til rette personer. Korriger indsatser om nødvendigt..


