
Eksekvering

Ole Dahl Ingvardsen, Managing Partner



2

Ambition for udvikling

Typisk timing for Flensby & Partners’ rolle

Udvikling og
fremgang

Gyldne år

Kæmper med at nå
mål…

Ny ambition
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Typiske udfordringer med eksekveringsevne
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Vi er stærke til at eksekvere individuelt… men ikke som et hold
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Strategien er klar for alle… dog i meget forskellige versioner
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Halvdelen af organisationen leverer…

… men den anden halvdel er bare ikke rigtig med
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Strategien er klar og holdet er motiveret… men strukturen til at 

lykkedes med at eksekvere blev aldrig evalueret eller justeret
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Ledelseskultur præget af succes: ”Det går forrygende med at 

levere på current business - vi behøver ikke noget nyt”
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Virksomheder der havde levet godt, men slet ikke var klar over 

de pludselige udfordringer, som udviklingen skaber
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Hvordan skaber vi 

evnen, til at 

eksekvere strategiske

ambitioner?
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Leadership & Organizational Assessment

Ledelses-
mæssig

kapacitet

Personlige og 
ledelses-
mæssige 

kompetencer

Struktur 
og 

processerStrategisk 
retning

Ledelsesteam og 
talentpotentiale

Struktur og 
processer

Assessment-
grundlag

Leadership & 
Organizational

Assessment

Udviklingsplan
(AS-IS vs. TO-BE)

VirksomhedIndividuelt Gruppe

Strategiske 
perspektiver og mål

Organisations- og ledelsesstruktur
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Typisk proces

Leadership Performance Assessment

Strukturgennemgang, henholdsvis ledelse og organisation

Anbefalede udviklingstemaer

Implementering

Et assessment vil give et overblik 

over ledelsesressourcer og vigtige 

input, hvilket faciliterer en 

konstruktiv diskussion om en 

hensigtsmæssig struktur for 

organisationen og ledelsen, samt 

drøftelse af god ledelsesadfærd i 

ledelsesgruppen, der kan lægge til 

grund for nye ledelsesprincipper.

I løbet af et assessment vil der 

parallelt blive tegnet 

strukturskitser, således man sikrer 

en stærk organisation, effektiv 

ledelse med tilhørende 

beslutningsprocesser og 

møderutiner. 

Løbende vil der blive identificeret 

konkrete handlinger – fx reduktion 

af ledeleseslag, nye 

ledelsesprincipper, mm. - hvoraf 

nogle kan implementeres direkte og 

andre vil blive opsamlet i et 

udviklingskatalog. 

Implementering af anbefalinger fra 

udviklingskatalog i passede tempi.

Case eksempel
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Leadership Performance Assessment

- Stakeholder-analyse 
- AS-IS / TO-BE – situation –

herunder strategi 
organisation og 
kompetencer

- Succeskriterier 

Analyse

- AS-IS / TO-BE –
Organisation og 
kompetencer

- Ejerskab til kompetencer

- Information om proces

- 360

- CV

- Personality & ability tests

- Strategic Alignment 
Interview

- Kompetencebaseret
interview

- Potentiale
- Udviklingsområder
- ndividuel

udviklingsplan

- Udviklingsområder

- Anbefalet handlingsplan

- Individuel leder

- Ledelsesteam

- Organisationsstruktur

- Ledelsesstruktur

Assessment
Individuelt
feedback

Team 
feedback

Handlings-
planer

Kick-off
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Leadership Performance Assessment

Analyse

”Struktur mangler til at 
eksekvere strategien”

Kultur

Ledelsesroller

10 %

90 %

Normer

Interne antagelser

Processer
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Leverancer der giver grundlag for udvikling

Overblik over team kompetencer

39

97

80
63

82
90

Det vurderes at på kompetence 1.1 – Lede og supervisere – at der er behov for en markant kompetencetilførsel, enten i form af rekruttering eller forfremmelse af 

Bente Bentsen for at forankre stærke ledelseskompetencer i Direktionen. På kompetence 3.2 – Skabe kontakt og netværk – er der tydeligt potentiale til at styrke 

relationsbåret salg yderligere, da her en naturlig force på tværs af det eksisterende team. På individuelt niveau er der kandidater til både forfremmelse og 

outplacement.

Bente Bentsen
Vurderes at kunne udvikle sig I sin 
ledelsesrolle vha. konkret plan

Peter Petersen
Vurderes at være fejlplaceret med 
potentiale for at kunne styrke en 
anden afdeling 

Lars Larsen
Vurderes at have nået sit potentiale og 
derfor bør fokusere på at vedligeholde 
sine kompetencer

Søren Sørensen
Vurderes at være klar til pension og 
bør derfor indrulleres i et 
outplacement-forløb

65%

42%75%

25%

Overblik over individuelt potentiale

1.1 3.2 5.2 6.1 7.2 8.1

Parameter
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Typiske resultater af proces

Med henblik på at øge eksekveringsevne

Organisations-
ændring

Floworienteret struktur, 
reduktion af unødvendige 

ledelseslag

Ledelsesprocesser
Governance, struktur i 

ledelsesgrupper, 
mødestruktur, mm.

Kompetence-
udvikling

Individuel og team udvikling 
på baggrund af 

udviklingsplaner fra LPA

Tilførsel af 
ledelsesressourcer

Forfremmelse af talenter, 
rekruttering, afskedigelse

Talentudvikling og 
succession 
planning

Kickstart til  
talentprogrammer, mm.


