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I en mere og mere konkurrencepræget verden, tror vi på, at det er kvaliteten af lederskab og
innovation, der tilfører dig og din virksomhed en konkurrencemæssig fordel – en idé der åbner
nye muligheder, en teknik der løser et problem eller en indsigt, der simpelthen giver det hele
mening. Jo mere du ved og jo bedre du træffer afgørende beslutninger, desto smartere og hurtige
kan du nå dine mål.
I 4Mativ arbejder vi med forretningsudvikling for danske virksomheder. Forretningsudvikling
forener Strategi og Lederskab som kort og kompas. Godt lederskab omdanner kontinuerligt kompetencer til konkurrenceevne, ved bevidst at bruge de disponible ressourcer til at skabe bedre resultater for virksomheden både på kort og på lang sigt.
Vi har nøje udvalgt det, vi mener, er de bedste udenlandske bøger om Strategi og Lederskab,
skrevet af professorer fra verdens førende ledelsesinstitutter og udgivet disse på dansk.
I samme serie som bogen Strategisk Overensstemmelse, der udkom i januar 2010, finder du bøgerne
Must-Win Battles,
Beating Low Cost Competition,
The Power Of Two
samt Strategisk Analyse og Eksekvering,
der er vores næste udgivelser.
De udkommer på dansk i foråret 2011.
Alle vores bøger fås både i en trykt hardback og elektronisk udgave.
Se mere om 4Mativs nuværende og kommende udgivelser på: www.4Mativ.dk.
I Læringslogen finder du vores E-bibliotek, hvor du kan hente fri merværdi.
Din adgangskode til Læringslogen er: Konkurrenceevne.
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Forord – Fra dengang Ruder Konge var knægt og kronprinsen det samme…

Et dansk forspil
2o år er ikke meget i det store loop, men at opdage der skulle gå 20 år fra vores første møde og
til udgivelsen af denne bog, opleves nærmest som et halvt liv. Et helt liv, hvis vi tæller i ordinære
og fælles arbejdstimer.
Netop i 1987 sad Johan på forreste række sammen med kronprinsen i Gurrestuen på Løjtnantsskolen i Oksbøl. Jeg selv stod bag pulten og skulle briefe de nye løjtnantselever om mit fag,
Ledelse og Uddannelse. Efter få erfaringsbaserede læresætninger og enkelte minutter af min
tale om lederskabets grundlæggende dyder og vilkårene gældende for udøvelse af ledelse i det
hyperkomplekse samfund, samt om metoder til helhedsorienteret og integreret undervisning,
flakkende øjnene hos de to knægte mere og mere, og efter 5 minutter stivnede blikket fuldstændigt. Som vanligt var der ikke hul igennem. Men om ikke andet kunne de bare lære det
udenad, som jeg hørte dem blive enige om i en kort pause inden næste introduktion. Målet blev
opnået, de lærte det udenad, bestod eksamen i faget og havde begge en militærkarriere over
gennemsnittet. Knægtene og jeg forlod forsvaret næsten samtidig.
12 år senere sidder Johan igen på forreste række. Denne gang som forretningsansvarlig konsulent
i et af de større konsulenthuse i Danmark. I en af pauserne mødes vi igen og Johan berettede, at
nu havde han forstået det med de grundlæggende lederdyder, og han selv stod på mål for læringsprincipper baseret på faglig integration, holistisk tilgang og en individuel erfaringsbearbejdelse.
Ved denne lejlighed startede vores samarbejde.
I vores duopol har vi løst utallige opgaver sammen, på tværs af brancher og organisationstyper.
Fra åbne kompetencegivende lederudviklingsforløb til virksomhedsinterne forløb. Fra større
forsamlinger/konferencer over mindre grupper til personlig og individuel sparring.
Vores arbejde bærer præg af, at vi kun sjældent bevidst tager afsæt i bestemte modeller, værktøjer eller teorier. Det vi gør fungerer ofte uden forsnak. Vores arvegods eksisterer som en slags
tavs viden mellem os. Nærmest tilfældigt kom vi for nogle år siden ind på en bog.
Bogen er skrevet at Norman Chorn. Vi oplevede bogen som en teoretisk fremstilling af den
praksis vi havde til fælles i rigtig mange af vores opgaveløsninger. Sagt med andre ord beskrev
bogen vores fælles stræben efter udviklingen af bæredygtige strategier i relation til forretningsudvikling.
Strategic Alignment er titlen på bogen. Vi besluttede dengang, at selvom vi måske ikke var enige
i det hele eller måske ikke forstod det, så kunne vi jo bare lære det udenad.
Efter nogle års praktisk erfaring med disse tanker og modeller, mener vi at have forstået det.
Vi har undervejs i dette arbejde oversat dele af bogen til dansk. Renset den for de “værste” ikke
aktuelle forhold i relation til danske forhold og markedsvilkår. For god orden skyld skal nævnes, at vi tidligt i dette arbejde var så heldige at få de nordiske rettigheder.
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Rigtig mange af vores fælles kunder og dele af vores øvrige netværk har opfordret os til at
samle disse oversættelser i en dansk udgave. Dette ønske har vi på den ene side gerne villet
imødekomme, men har valgt, blandt andet af ydmyg respekt for den oprindelige udgave, at
udgive bogen med et minimum af redaktionelle ændringer.
Vi håber bogen vil give anledning til mange “gyldne samtaler” om udvikling af danske virksomheder og organisationer.
Lars Fridberg & Johan de Renouard
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“Endnu en elendig bog om ledelse?”
Sådan var reaktionen fra en række chefer og ledere, da jeg fortalte dem, hvad jeg havde lavet i de
seneste måneder. Og jeg kan godt forstå deres skepsis og tvivl om, at der faktisk kunne skrives endnu
en bog, som giver sig ud for at ville fortælle dem, hvordan de skal kunne tilføre værdi til deres kunder;
hvordan de skal fokusere på deres strategi og hvordan de skal omlægge deres organisation.
De fleste organisationer, jeg kender, er inddraget og engageret i så mange forskellige sideløbende initiativer, at ledelsen har svært ved at kunne vide, hvor de skal lægge deres tid og indsats. Alt
for ofte er det nye initiativ resultatet af en “gennembrudslignende” tilgang og fremgangsmåde i
den sidste nye tekst om ledelse.
Ofte, når jeg sidder og taler strategi med en kunde, får jeg spørgsmål af denne art:
• Så hvor passer denne sammenhæng og overensstemmelse ind,
med det nye ledelsesprogram, vi satte i gang sidste år?
• Skal omstruktureringen så alligevel i gang?
• Og hvad blev det til med det ledelsesprogram om forandring, vi tog hul på for 3 år siden?
Ledere kan ikke bruge endnu et “gennembruds”-initiativ til noget. Hvad skal de med endnu
en tekst om ledelse, der peger på nye måder til forbedring af den præstation, der ydes af virksomheden. De har alt for travlt med at finde ud af, hvordan de skal klare tingene med alle de
tilgange, fremgangsmåder og initiativer, der i forvejen er i gang!
Hvorfor har jeg så skrevet denne bog? Hvilken værdi kan jeg håbe på at føje til de i forvejen
overfyldte sektioner i boghandler med tekster om ledelse, for ikke at tale om dem, der står i
rækker på hylderne i ledelsens kontorer?
De mest almindelige forespørgsler, jeg får fra chefer og ledere, går på, hvordan de overhovedet
skal kunne få mening i alt det:
• Hvordan kan vi reagere på og imødekomme alle disse kundekrav,
uden at medarbejderne kommer på mellemhånd?
• Hvordan kan jeg tilfredsstille bestyrelsen og aktionærerne, samtidig
med at jeg skal kunne klare konkurrenterne?
• Hvordan skal jeg bruge min tid på en måde, der giver størst virkning?
• Hvordan kan vi forbedre vor præstation nu, samtidig med at vi stadig
investerer med fremtiden for øje?
• Hvad vil mine medarbejdere egentlig – hvordan motiverer jeg dem
og stimulerer entusiasmen i virksomheden?
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Det forekommer mig, at lederne søger efter veje til at navigere gennem de indviklede sammenhænge, der er mellem kunderne, strategien, virksomhedskulturen og lederskabet. De vil have
klarhed over, hvordan de skal kunne klare den øgede efterspørgsel på deres tid. Og de vil vide,
hvordan de vil kunne forbedre den præstation, der ydes af virksomheden og medarbejderne
både nu og ud i fremtiden.
Jeg har skrevet denne bog i håb om, at de former for indsigt, der er nedfældet i den, vil kunne
yde nogen vejledning om, hvordan man skal kunne få mening i det alt sammen. Jeg har søgt
at udkrystallisere nogle af de erfaringer, jeg har draget gennem mine 25 års virke i industri,
erhvervslivet, rådgivende virksomhed og forskning.
Mine kolleger og jeg har iagttaget og arbejdet sammen med både succesrige og mislykkede
ledelsesgrupper. Vi har undersøgt praksis omkring forandringsledelse og præstationsforbedring hos omkring 320 mellemstore australske og multinationale virksomheder, og jeg har
interviewet over 200 seniorchefer og direktører for at kunne forstå de udfordringer og den
kompleksitet, der ligger i at lede organisationer både i den private og i den offentlige sektor.
I alt det har jeg lært nogle ting om organisatorisk effektivitet, som jeg håber i nogen grad vil
kunne blive til gavn for Dem. Jeg har også lært en hel del om mig selv og min egen adfærd. Jeg
håber, at også det vil kunne være af en vis værdi, efterhånden som vi ser nærmere på vore egne
rejser gennem organisationerne.

Hvad denne bog handler om
Bogen afspejler i nogen grad den indlæringsrejse, jeg er taget på i min karriere. Jeg var dengang
ikke klar over, at min tidligere “opdagelsesrejse” i Sydafrika, hvor jeg søgte at kunne forstå
virksomheder og deres effektivitet, ville føre mig i en retning, der ville medføre forståelse af
min egen adfærd.
Medens jeg udførte min research og arbejdede sammen med virksomhederne, var den kvinde,
der skulle blive min hustru, i gang med sin egen søgen efter at kunne forstå adfærd hos individer
og grupper i virksomheder. Terri Hunter og jeg gik ud fra helt forskellige perspektiver, men disse
to former for fokus skulle til sidst føre os sammen.
Det, jeg i begyndelsen sigtede på i min ledelsesmæssige, undervisningsmæssige og rådgivende
karriere, handlede om at gøre virksomheden mere effektiv indenfor dets aktuelle og kommende miljø. Derfor koncentrerede jeg mig om at forstå og opfylde kundens behov; om at skabe
konkurrencemæssig fordel og om at styre kulturel forandring ved effektivt lederskab. Det var
et meget system-orienteret perspektiv og rettede sig mod mennesker og deres indlæring som
rene og skære “elementer” indenfor det samlede system.

Mit arbejde passede nogenlunde ind i, hvad teoretikere i dag kalder “positionerings”- tænkemåden indenfor strategisk ledelse, og repræsenteres bedst af de forskellige indlæg fra Harvards
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Michael Porter og andre (f.eks. Porter (1980, 1985), Mintzberg (1978,1979). Fokuseringen i denne
tankeretning ligger på at sikre, at virksomheden tilpasser sig de krav, der stilles af konkurrencemiljøet og kundebehovene. I overensstemmelse hermed sigter tilgangen hertil på, hvor godt de
forskellige dele af virksomheden “passer til/er i overensstemmelse med” de krav, der stilles af
miljøet og kundebehovene.
Terris arbejde drejede sig på den anden side om den indsats, der ydes af individer og grupper
med henblik på organisatorisk effektivitet. Det lagde vægt på spørgsmålene om indlæring og
udvikling hos individer og grupper, samt på den virkning, dette ville få på virksomhederne.
Hun hjalp mig til at forstå, at der er andre fuldgyldige perspektiver, man må tage i brug, når
man søger at kunne forstå effektiviteten hos virksomheder og organisationer. Jeg blev klar
over, at det var muligt at skabe en syntese af de “barske” metoder omkring konkurrencemæssige fordele og strategisk positionering med de “bløde” metoder for indlæring og kulturel
udvikling.
Som følge heraf kom min opmærksomhed til at ligge udover det aktuelle markedsmæssige og
konkurrencemæssige miljø hen mod en undersøgelse af fremtiden for og udviklingen af nye
organisatoriske kompetencemuligheder – hvordan virksomheder faktisk kan udvikle strategi
og kompetencer, selvom virksomheden står overfor stigende usikkerhed og forandring. Jeg
koncentrerede mig om scenarie-planlægning og organisatorisk indlæring som værende måder
til at kunne forstå og styre virksomhedens fremtidige konkurrencemiljø.
Denne tilgang kunne man kalde “indlærings”-tankeretningen, og den vandt udbredelse ved de
værker, der fremkom fra Schwartz & Davis (1981), Van der Heijden et al (2002) og de Geus (1988).
Denne tilgang til sagen søger at undersøge og forstå, hvordan fremtiden på forskellige måder
måtte forme sig for virksomheden, og derefter at klæde virksomheden på, så den vil kunne
håndtere dem. Den hjælper også virksomheden med at vælge en “foretrukken” fremtid, samt
med at optage og videreføre et handlingsforløb, der vil kunne give de bedste muligheder for at
kunne realisere den.
Disse 2 former for tilgange til problemet sammenholdes i oversigten på næste side:
Disse 2 former for tilgange til problemet er helt forskellige mht. filosofi og research, ja, selv de
anvendte redskaber omkring rådgivning og planlægning. De vil endda kunne beskrives som
værende i nogen grad selvmodsigende, fordi de udgår fra så forskellige præmisser. Medens
“positionerings”-tankeretningen begynder “udefra” og arbejder sig indad, begynder indlæringsfremgangsmåden indefra virksomheden og arbejder sig udad.
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Positionering

Indlæring

Underliggende
strategigrundlag

En overensstemmelse mellem
organisationen og markedspotentiellet

Udvikling af de nødvendige kompetencer til de nuværende og de
fremtidige potentielle muligheder

Konkurrencemæssig
fordel opnås ved

God positionering og
differentiering af produkt /
servicetilbuddet

Udtænkning og udplanlægning
af konkurrencen

Små aktører overlever
ved at …

Finde og forsvare en niche
i markedet

Fleksibilitet ved at undersøge
og forstå den fremadskridende
udvikling på markedet.

Risiko reduceres ved at

Udvikle en portefølje af
produkter eller forretninger

Udvikle en række kompetencer
for alternative forhold og vilkår
samt markeder

Hovedkontoret investerer i …

Strategier for de forskellige
forretningsenheder

Indlæring og udvikling,
strategisk planlægning

Man må således være forsigtig med at anvende begge fremgangsmåder samtidig, da de er baseret på forskellige antagelser om den måde, man får succes på. Men hvis de anvendes på den rigtige måde, kan de begge bruges til at give nyttige former for indsigt med henblik på at forbedre
præstationen og på at føre virksomheden fremad.
Denne bog handler om, hvordan vi kunne gøre brug af begge disse perspektiver til at gøre virksomhederne mere effektive. Den påviser, at der findes måder, hvorpå man kan skabe mening
ud fra den almindelige forvirring ved at anvende 2 tilsyneladende selvmodsigende tilgange på
holistisk vis – set ud fra en helhedsbetragtning.

Hvad man kan få ud af at læse denne bog
Man vil kunne forstå, hvordan rammerne for Strategisk Overensstemmelse vil kunne medvirke til at kunne forstå og stille en diagnose for ens virksomhed indenfor dets driftsmiljø.
Man bliver i stand til at tage skridt til at sikre, at ens driftsmiljø, strategi, kultur og lederskab
arbejder sammen, snarere end på kant med eller uoverensstemmende med hinanden, for at
kunne forbedre effektiviteten i virksomheden.
Man vil kunne forstå den rolle, lederskab spiller i forbindelse med at frembringe organisatorisk
effektivitet og udformning af organisationer, der er relevante for omgivelserne.
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Oversigt over bogen
Det første kapitel tager sigte på spørgsmålet om organisatorisk effektivitet og indfører os til
eventualitets-teorien – en central antagelse, der underbygger de synspunkter, der udtrykkes i
bogen. Den opridser desuden rammerne for Strategisk Overensstemmelse og påviser forbindelsesleddene til organisatorisk effektivitet.
Kapitel 2 udforsker Strategisk Overensstemmelse på mere detaljeret vis og skitserer en Jungiansk-baseret model, der anvendes til at sætte konceptet i gang. Denne “PADI”-model anvendes
hele bogen igennem til at udforske områderne for miljø, strategi, kultur og lederskab.
Kapitel 3 undersøger de Operative Omgivelser og disses centrale elementer. Der lægges særlig
vægt på kunderne og nødvendigheden af at være i overensstemmelse med deres behov, således
at virksomheden vil kunne blive effektiv og relevant.
Kapitel 4 behandler udviklingen af en formålstjenlig strategi med henblik på at kunne opfylde
kundekravene. Den går også mere detaljeret ind i spørgsmålene om balance, fokusering og
konkurrencemæssig fordel.
Kapitel 5 fokuserer på spørgsmålet om kultur i virksomheder. Det behandler beskrivelsen,
klassificeringen og målingen af kultur, og opridser desuden de forskellige tilgange til at rette
den ind med strategien og virksomhedens behov. Udformning af virksomhedskultur drøftes
ligeledes ret detaljeret.
Lederskab og den rolle, det spiller i forbindelse med at frembringe strategisk overensstemmelse
og organisatorisk effektivitet, behandles i Kapitel 6. Den betydelige indflydelse, der ligger i
lederskabet i forbindelse med udformningen af kulturen, drøftes ligeledes.
Kapitel 7 omhandler det vanskelige spørgsmål omkring udformning af og struktur i virksomheden.
De centrale dimensioner og principper i udformning af en virksomhed ridses op, og der medfølger en sammenfattende checkliste til hjælp for chefen.
Endelig skitserer Kapitel 8 en række praktiske skridt, man vil kunne tage for at tilvejebringe
strategisk overensstemmelse i virksomheden, og behandler aspekter omkring strategisk og
organisatorisk forandring.
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Skabelse af
Organisatorisk Effektivitet
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Kaptitel 1 – Skabelse af Organisatorisk Effektivitet

Effektive organisationer og virksomheder
Lige fra begyndelsen af min arbejdskarriere har jeg været interesseret i, hvordan man gør
organisationer og virksomheder mere effektive. Som kunde i en butik eller som student med
arbejde i en restaurant var jeg fascineret af de forskellige måder, organisationer og virksomheder synes at fungere på.
Nogle virksomheder syntes at fungere yderst gnidningsløst og effektivt, medens det for andre
ikke lykkedes at opfylde kundernes forventninger – ligegyldigt hvor hårdt medarbejderne forsøgte at gøre det. Der syntes at være så mange forskellige faktorer i gang for at gøre den effektiv
eller ineffektiv, at det at forsøge at forstå det blev noget af et mål, jeg måtte stræbe mod at nå.
Jeg var dybt interesseret i de forskellige teorier om effektivitet i virksomheder og forsøgte at
læse om dem alle sammen. Men der var så mange af dem, og de modsagde ofte hinanden. Og på
den måde kom jeg efter udelukkelsesmetoden frem til min egen form for forståelse af, hvorledes virksomheder bliver effektive – ved at eliminere de teorier, der ikke gav mening for mig,
eller som ikke gav indsigt.
Når alt kommer til alt, har enhver teori eller model en vis værdi at kunne tilføre. Teorier er
som vinduer ud mod verden – de frembyder forskellige perspektiver, der i varierende grad er
gyldige. Udfra mine egne undersøgelser er jeg kommet frem til, at den endelige og afgørende
afprøvning af en god teori ikke nødvendigvis afhænger af, hvor nær den ligner virkeligheden,
men snarere af kvaliteten i de former for indsigt, den frembyder.

På jagt efter det fremragende – i en virksomhed
Peters and Watermans (1982) rådgivnings- og forskningsarbejde i deres bestseller In Search of
Excellence gjorde meget til at udbrede den idé, at der er visse egenskaber, som yderst effektive
virksomheder har tilfælles. Mens man må erkende, at denne bog og deres popularitet affødte en bunke undersøgelser om “excellence”og mange bøger med “excellence” i titlen, udgør
deres værk en del af et større videnkompleks, som man kunne kalde “karaktertræks”- eller
“egenskabs”-teorien.
Ifølge “karaktertræks”- og “egenskabs”-teoretikerne har effektive virksomheder et sæt fælles
egenskaber, der gør dem effektive. Så for at kunne fremme effektiviteten må virksomhederne
udvikle egenskaber såsom:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Snæver fokusering på kunderne og markederne
Flade strukturer
Decentraliserede styringer og kontroller
Bemyndigede medarbejdere
Koncentration om kerneaktiviteterne
Styringer og kontroller, der både er løse og stramme
Gruppe-strukturer
Rådførende beslutningstagning.

Disse tilgange har fremhævet, hvordan forskellige strategier, strukturer og processer kan
anvendes til at fremme effektiviteten i en virksomhed. Men de har også den begrænsning, at
de ikke på fyldestgørende vis skelner mellem forskellige virksomheder i forskellige sammenhænge.

Reklame bureau

Guldmine

Primært fokus

Kunder og marked

Produktionsproces

Struktur

Flad

Relativ hierarkisk

Kontrolforanstaltninger

Decentraliseret

Relativ centraliseret

Beslutningsmodel

Konsultativ

Analytisk og relativ centraliseret

De forklarer f.eks. ikke, hvordan to virksomheder med helt forskellige strategier, kulturer,
former for lederskabsstil og strukturer begge kan være yderst effektive og vellykkede. Tænk
på ovenstående eksempel med et reklamebureau og en guldmine. De ville ikke have meget
tilfælles mht. deres fokusering, strukturer, styring og kontroller eller beslutningstagning.
Jeg erkender, hvor kunstig denne sammenligning er, men den belyser et vigtigt punkt – de
egenskaber, der definerer en effektiv virksomhed, er ikke universelle eller almengyldige.
De afhænger af mange faktorer, som f.eks.:
•
•
•
•
•

Markedsforholdene
Kundeforventningerne
Ledelsespræferencer
Medarbejdernes behov og færdigheder/kompetencer
Disponibel teknologi.
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Det er måske derfor, mange af de virksomheder, der blev fremholdt som eksempler på “fremragende virke” – af Peters and Waterman /1982) var i tilbagegang ca. 2 år senere (se artiklen
“Whoops!” i Business Week). Problemet med en række af disse virksomheder er, at det ikke var
lykkedes dem at blive ved med at være relevante for deres markeder, for den tilgængelige teknologi osv.
Det ser således ud til, at effektivitets-egenskaberne er betinget af andre faktorer i omgivelserne
og indenfor virksomheden. Så det vigtige bidrag, disse teorier yder, ligger i, at de fremhæver
nogle af de faktorer, der kan anvendes til at fremme effektiviteten, men de udgør ikke almengyldigt ønskelige egenskaber i en virksomhed.
Derfor må vi være forsigtige med at forsøge at skabe effektivitet i en virksomhed blot ved at
efterligne de “fremragende” egenskaber, der findes hos en anden virksomhed.

“Eventualitetsmetoden”
I modsætning til egenskabsteorierne erkender eventualitetsmetoden, at kravene til effektivitet
afhænger af de fremherskende vilkår og forhold, såsom markedet, teknologien samt de foreliggende kompetencer. På samme måde som for egenskabsteorierne er der en lang liste over
bidragsydere til denne tankeretning.
Alfred Chandler (1962) gav et væsentligt bidrag til og indlæg omkring vor forståelse af effektivitet i forskellige sammenhænge, da han foretog en længerevarende undersøgelse af ca. 20
større virksomheder i USA. Han fandt frem til, at organisationsformen skulle ændres som
reaktion på ændringer i forholdene i omgivelserne, samt at visse organisatoriske former var
egnede til bestemte omgivelsesforhold.
Chandler hævdede, at virksomhedens strategi (som reaktion på forhold i omgivelserne) ville
bevirke, at der ville opstå en bestemt organisatorisk form. Når/hvis denne strategi frembragte
en “overensstemmelse” med omgivelserne, og den organisatoriske form frembragte en “overensstemmelse” med strategien, ville virksomheden nyde godt af højere niveauer for økonomisk
afkast. Med andre ord, når/hvis den pågældende strategi blev forbundet med et bestemt miljø
og en bestemt organisatorisk form, ville kombinationen af disse to ting frembringe højere effektivitetsniveauer.
Heri ligger det væsentlige i eventualitetsteorien: Arten af effektivitet afhænger af sammehængen. Den effektive strategi afhænger af omgivelserne, og den effektive organisatoriske
form(struktur) afhænger af strategien. Chandler definerede vilkårene for den såkaldte Strategi
– Struktur-debat, og hans værk gav stødet til mange lignende undersøgelser med henblik på at
undersøge de eventualitetsforhold, der definerer effektiviteten (Rumelt (1972, 1979), Channon
(1973), Dyas (1972) Kono (1984).
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Parallelt hermed er indlæg fra dem, der har undersøgt forholdene mellem omgivelserne og
virksomhedsformen. Burns & Stalker (1961), Lawrence & Lorsch (1967) og Emor & Trist (1965)
har påvist, at arten af en effektiv virksomhed er afhængig af forholdene og betingelserne i
omgivelserne.
Som resultat heraf påviser eventualitetsteorien, at effektiviteten faktisk fremmes af, at der
foreligger en række ønskelige egenskaber, men arten af disse egenskaber afhænger af sammenhængen. Således kan en flad struktur (som for et reklamebureaus vedkommende) være effektiv
under visse omstændigheder, men være fuldstændig ineffektiv under andre.

Noget at lære af psykologerne
Medens jeg drøftede dette punkt med Terri, blev jeg klar over, at psykologer har haft en lignende vældig god debat i over hundrede år i deres søgen efter at kunne forklare menneskelig
adfærd – karaktertræks-teoretikerne kontra eventualitets-/situations-teoretikerne!
Det ser ud til, at en klog måde at takle dette på er at acceptere, at begge tilgange har noget
af værdi at byde på. Karaktertræks-teoretikerne har identificeret de vigtige dimensioner
og egenskaber, der beskriver adfærd, medens betingelsesmetoden opridser, hvorledes disse
gælder under forskellige omstændigheder og i forskellige sammenhænge.
Men også her åbner begge teorier vinduer til verden – men ingen af dem åbner døren til den
fulde sandhed!
Jeg mener, at vi kan lære af psykologerne og søge at anlægge et mere holistisk (helhedspræget)
perspektiv, der bringer begge fremgangsmåder i anvendelse.

Lad os se på effektivitet på holistisk (helhedsbetonet) vis
Indtil nu er vi blevet klar over, at effektivitet kan fremmes af visse egenskaber, men hvorvidt
en bestemt egenskab måtte være ønskelig afhænger af sammenhængen i situationen. Men det
fører frem til flere spørgsmål:
• Hvilke egenskaber virker i hvilken sammenhæng?
• Hvornår frembringer en flad struktur effektivitet? Eller hvornår begunstiger
forholdene/betingelserne en mere traditionel hierarkisk struktur?
• Hvornår er det formålstjenligt at have primær fokusering på produktionsprocessen
snarere end på kunden?
• Og hvornår er det formålstjenligt at have en consensus/rådslagnings-kultur i stedet for én,
der lægge vægt på uddelegering og autonomi?
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Jeg mener, at vi kan komme et stykke vej hen imod at kunne besvare disse spørgsmål, hvis vi ser
på spørgsmålet om effektivitet på mere holistisk vis. I min doktorafhandlings-research, som jeg
udførte i Sydafrika, fandt jeg frem til, at det var en god idé at anskue organisatorisk effektivitet på
4 niveauer:
Ved at se på hvert af disse 4 områder kan vi begynde at undersøge de forskellige kombinationer,
der frembringer effektivitet.

Strategisk Overensstemmelse
Operative omgivelser

Strategi

Kultur

Lederskab

Kort sagt vil vi vise, at man kan forklare og definere
organisatorisk effektivitet udtrykt i de bestemte
kombinationer, der fremkommer af omgivelserne,
strategien, kulturen og lederskabet.
Med andre ord:
• Visse strategityper egner sig bedst til bestemte forhold i omgivelserne
• Særlige kulturelle former understøtter bestemte
strategier
• Visse former for lederskabsstil er egnede til visse
kulturer.
Den særlige art af disse forhold vil blive yderligere
drøftet i næste kapital. Men først vil vi kort se på
hvert af de 4 områder i rammerne for den Strategiske
Overensstemmelse.

1. De operative omgivelser
De operative omgivelser omfatter alle de eksterne begrænsninger og muligheder, der påhviler/
står åbne for virksomheden, medens den søger at drive sin forretning. De omfatter kunderne,
aktionærerne, konkurrenterne, lovgivningskrav, teknologi og lignende.
Det er en god idé at tænke på de operative omgivelser som værende – “spillereglerne” - , idet
disse bestemmer de kriterier, efter hvilke virksomhederne kan måles.
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Nye konkurrenter

Love og regler
Miljø lobbyister

Aktionær forventninger
Interesseorganisationer
Nye teknologier

Hvis vi betragter en mobiltelefonvirksomhed, f.eks. TDC Mobil, kunne deres operationsmiljø
spillets regler beskrives således:
• Kunderne forventer god, pålidelig dækning sammen med let forståelig betjening og rimelig afgifter.
• Ledelsen må tilstræbe en strategisk position, hvor der tages hensyn til ny teknologi som der tilbyder
bedre datakoncentration og hurtigere download hastigheder.
• Ejerne har en forventning om et acceptabelt afkast som følge af de store investeringer i
infrastrukturer og salgsorganisationen.
• Nye aktører såsom, M1 og Call me dukker op på markedet med en anden strategisk position.
• Nye grupper af firmaer og teknologiske miljøer presser på med ny teknologi eller anden udnyttelse
af eksisterende teknologi.
• Lovgivningen kræver større og større beskyttelse af transformerede data.

I mange tilfælde er “reglerne” ikke indlysende eller udtalte/udtrykkelige. De skal normalt påvises ved hjælp af bevidst undersøgelse og research. I næste kapitel vil jeg drøfte, hvordan vi kan
beskrive og karakterisere disse “regler”, men lige her og nu er det vigtigt at erkende, at risikoen
for virksomheden vil øges, lige så snart den bryder disse regler eller søger at opstille nye. (Af
samme grund belønnes denne øgede risiko ofte af større afkast fremover).
Til syvende og sidst skal en virksomhed vælge, om den vil efterleve reglerne (reagere på
kundernes behov) eller søge at ændre markedet ved at opstille nye regler. Apple Computers
opstillede nye regler for computermarkedet, da de lancerede deres version af den personlige
computer – “Apple Macintosh”. I deres tilfælde blev risikoen ved at bryde reglerne vel belønnet,
så snart produktet blev en succes og blev accepteret af markedet.

Bemærk, at denne definition af de operative omgivelser tages på et bestemt tidspunkt,
dvs. at reglerne vil blive ændret i tidens løb.
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2. Strategi
Strategien handler om valg. Den handler om at afveje fordele og ulemper og om at beslutte at
tage et spring den ene vej i stedet for den anden. Strategi er at vælge, hvilket marked, hvilke
produkter, hvilke forretninger og aktiviteter man skal engagere sig i, og hvordan man vil bære
sig ad.
Forstået på denne måde er det en god idé at tænke på strategi som værende – “hvordan man
spiller spillet”.
Med henblik på at drøfte organisatorisk effektivitet har jeg anvendt den skelnen, Mintzberg har
opstillet, mellem tilsigtet strategi og realiseret strategi.
Medens tilsigtet strategi repræsenterer virksomhedens mål og hensigter, går realiseret strategi
på de faktiske adfærdsmønstre, virksomheden udviser i sine operative omgivelser. Med andre
ord beskriver den realiserede strategi det, som virksomheden faktisk gør.

I vort eksempel med TDC Mobil, har virksomheden en strategi, der går på aggressivt at følge
op på hjemmemarkedet, især segmenterne omkring ungdommen og ungdomslivsstil.
Dette manifesteres ved deres markante tilstedeværelse på detail-niveauet og det image,
de skaber med deres TV- reklame og reklametryk.

Strategi er at vælge hvilke
sportsgrene man vil spille i og
hvordan man vil spille i dem

Kultur er de kapabiliteter
der er nødvendige for at
kunne udøve sporten
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3. Kulturen
Jeg er stødt på mange definitioner af virksomhedskultur, men den, der synes at give den bedste
mening, er den måde, vi plejer at gøre tingene på hos os. Den går på adfærdsmønstre, der manifesteres inden i virksomheden, medens den er i gang. Den vil typisk omfatte den måde, hvorpå:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikationen foregår gennem virksomheden
Beslutningerne tages
Reglerne, procedurerne og politikkerne gennemføres
Forandring styres
Virksomheden reagerer på eksterne former for indflydelse og gunstige muligheder
Arbejdsopgaverne tildeles og belønnes
Præstationen styres og belønnes

Kultur og strategi er modsatte sider af samme mønt. Strategien går på adfærdsmønstrene og de
handlinger, der sker i de operative omgivelser, medens kulturen går på den adfærd og de handlinger, der sker indenfor virksomheden. Derfor er det sjældent, at en virksomhed på vellykket vis
vil (kunne) ændre sin strategi (eksternt) uden at ændre sin kultur (internt).

Jeg har arbejdet for SPL Gruppen gennem mange år. De er Australiens største og mest succesfulde
engros-distributør af håndværktøj og isenkram. De startede forretning op som lille engrosvirksomhed med fokus på behovet hos de uafhængige ejerledede isenkram butikker.
I 1970’erne havde de uafhængige isenkram butikker store vanskeligheder ved at lagerføre små emner
såsom søm, skruer og mindre håndværktøj, eftersom disse blev leveret i løs vægt af grossisterne.
Dette gjorde produktfremvisning, lagerkontrol og svind til et mareridt for butiksejerne. Zenith
Isenkram, som de hed i dengang, revolutionerede branchen ved at udvikle en bekvem, kundevenlig
indpakning til alle de små svært håndterbare isenkramsartikler.
De opbyggede en stærk forretning der tog udgangspunkt i servicering af de uafhængige isenkram
butikkers behov. Som resultat deraf, voksede deres forretning og de blev den ledende aktør i branchen.
Branchen begyndte dog at ændre sig i slutningen af 1980’erne, med entré og vækst af de største
kæder på markedet (BBC, Mitre, John Danks og andre). I samme takt som deres markedsandel steg,
begyndte Zenith at betragte disse kæder og store aktører som konkurrenter, eftersom de tog forretning fra Zenith traditionelle kundebase (de uafhængige ejerledede butikker). Som supplement til
dette, var kulturen og stilen i Zenith ikke i særlig god overensstemmelse med den mere sofistikerede
tilgang fra de store aktører, der foretrak at udvikle nationale kampagner suppleret af lokale markedsføringsinitiativer.
Forsættes næste side
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I slutningen af 1980’erne fusionerede Zenith med Siddon Ramset (fremstillere af værktøj og skruetvinger) og virksomheden blev senere kendt som SPL Gruppen. Ledelsen fandt at en af de væsentligste udfordringer de stod overfor var at etablere en forretningsmæssig relation til de store aktører,
eftersom disse hastigt vandt markedsandele på bekostning af de uafhængige isenkrambutikker.
Vi fik hurtigt slået fast at kulturen i SPL Gruppen ikke var velegnet overfor indkøbs- og forretningsstilen blandt de store aktører. Særligt erkendte vi at organisationens kultur måtte ændres for at muliggøre at virksomheden kunne forfølge en strategi baseret på sofistikeret markedsføring og strategisk
partnerskab med de store aktører.
Mens den planlagte strategi for etablering af partnerskab med de store aktører var let at udvikle, ville evnen til succesfuld implementering af denne strategi afhænge af en ændring af kulturen i organisationen.
Den nye kultur skulle være en der anerkendte betydningen af de store aktører i markedet og som
involverede sig i strategiske partnerskaber for udvikling af mere sofistikerede markedsføringstiltag.
Kulturforandringsprocessen fandt sted over 20 måneder, med aktiv involvering af topledelsen gennem en række initiativer. Disse omfattede:
• Ændring i jobbeskrivelser og resultatmål for hele salgsstyrken
• Træning i relations- og kundehåndtering
• En række “roadshows” hvor ledelsen gennemførte workshops med hele staben
• Nyt belønningssystem for alle
Det tog godt og vel tre år inden den kulturelle forandring var fuldført. På trods af at virksomheden gjorde
fremskridt i deres strategi overfor de store aktører lige fra begyndelsen, skete den fulde implementering
af den nye strategi først efter at ændringen af kulturen var fuldført.

Som eksemplet ovenfor illustrerer, kan vi beskrive kulturen som virksomhedens evne til at
spille spillet.

Lederskab former organisationernes
evne til at udøve sporten
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4. Lederskab
Ledere udformer virksomhedens strategiske retning og udformer kulturen med henblik på at
sikre, at den vil være på rette vej. Lederskab udformer virksomhedens færdigheder og kompetencer til at spille spillet.
Vi skal drøfte lederskab mere dybtgående i et senere kapitel, men lige her og nu er det vigtigt at
mærke sig, at lederskab er et mangeartet begreb – der er mange ledere indenfor virksomheden.
Når vi nævner lederskab, mener vi normalt den såkaldte dominante koalition – den gruppe, der
har evnen til at kunne udforme kulturen og den strategiske retning i den pågældende virksomhedsenhed.
Vi ved fra mange andre undersøgelser, at der ikke bare er én rigtig lederskabsstil. Faktisk er det
mere hensigtsmæssigt at tale om den mest egnede lederskabsstil end den rigtige lederskabsstil.
Men hvordan kan vi vide, hvilken der er den mest egnede lederskabsstil? For den sags skyld, hvordan
kan vi vide, hvad der er den bedst egnede kultur for en bestemt strategi? Eller operative omgivelser?
Med andre ord, hvordan kan vi udvikle en effektiv organisation?
Ifølge eventualitetsteorien afhænger tilgangen til den mest egnede strategi, kultur eller lederskab af sammenhængen i de operative omgivelser. Men den giver os ikke altid en klar angivelse
af, hvordan man skal vælge den bedste sammensætning af strategi, kultur og lederskab for et
bestemt sæt vilkår/forhold i de operative omgivelser. Til dette formål må vi se på rammerne for
den Strategiske Overensstemmelse.

Strategisk Overensstemmelse som
en indikator for effektivitet
Strategisk Overensstemmelse

Operative omgivelser

Strategi

Det vigtige princip, vi har etableret, er, at der er en egnet
kultur til enhver strategi, en egnet strategi til ethvert miljø,
og så videre. En anden måde at sige det på er, at organisatorisk effektivitet afhænger af graden af tilpasningen af
(overensstemmelsen mellem) de forskellige elementer.

Kultur

Lederskab

Effektivitet afhænger af graden af overensstemmelse
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I eksemplet med SPL Gruppen så vi hvordan et skift i de operative omgivelser fandt sted. Hvor
isenkram-markedet engang var domineret af uafhængige ejerledede butikker, der afhang kraftigt
af den markedsføringshjælp SPL Gruppen stillede til rådighed, var markedet nu under forandring.
De store aktører var begyndt at overtage markedet og deres ønsker og behov overfor isenkram
leverandører var meget forskellige fra tidligere.
Som følge heraf måtte SPL Gruppen udvikle en ny strategi der lagde vægt på etablering af strategiske
partnere og mere sofistikerede markedsførings programmer.
Den nye strategi kunne ikke implementeres før organisationens kultur var ændret. Dette skift i kultur
var ikke en naturlig følge af et skift i strategien – den måtte planlægges og iværksættes som et bevidst
initiativ fra ledelsen.
Og endelig blev den kulturelle forandring gjort mulig af en aktiv involvering af organisationens lederskab. De vidste, at de havde en vigtig rolle at spille i udformningen af kapabiliteterne for SPL Gruppen,
så de kunne efterleve de nye regler i branchen.

Så, efterhånden som vi ændrer de operative omgivelser, skal hvert af de andre områder ændres
for at kunne opretholde den samlede overensstemmelse. Det skal så igen hjælpe virksomheden
til at kunne opretholde eller endda forbedre sin effektivitet.

Mere overensstemmelse medfører mere effektivitet
Min research for min doktorgrad undersøgte den organisatoriske effektivitet i 53 virksomheder, med udforskning af forholdet mellem organisatorisk strategi og kultur. Jeg påviste, at det
gode ved tilpasningen/overensstemmelsen – hænger sammen med niveauet for virksomhedens
effektivitet. Med andre ord, jo større overensstemmelses-niveauet er mellem de forskellige
områder med omgivelserne, strategien, kulturen og lederskabet, jo mere effektiv vil virksomheden sandsynligvis være.
Ved at undersøge denne teori i min initielle prøve kom jeg frem til, at jo bedre graden af tilpasning/overensstemmelse var, jo mere sandsynligt vil det være, at virksomheden vil kunne give
gode økonomiske afkast:
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Kaptitel 1 – Skabelse af Organisatorisk Effektivitet

Mindre overensstemmelse

Mere overensstemmelse

Ringe tilpasning

Gennemsnitlig tilpasning

God tilpasning

Ingen af områderne er i

2-3 af områderne er i

Alle 4 områderne er i fuld

overensstemmelse

overensstemmelse

overesstemmelse

$

$$

$$$

Økonomiske afkast og lønsomhed er på ingen måde de eneste mål for effektivitet i virksomheder. Jeg målte også effektiviteten ved hjælp af andre kriterier, såsom kundetilfredsheden og
aktionærtilfredsheden.
Men som en generalisering kan vi sige, at organisatorisk effektivitet er forbundet med højere
niveauer for strategisk overensstemmelse. Dette er et vigtigt princip, som vi vil sætte vor lid til,
efterhånden som vi fortsætter vor drøftelse af organisatorisk effektivitet.
Men nu vil vi vende os mod spørgsmålet om at beskrive forskellige typer af operationelle omgivelser, strategier, kulturer og former for lederskabsstil. Så snart vi har gjort det, vil vi være i
stand til at vurdere graden af overensstemmelse i en virksomhed. Desuden kan vi begynde at
øge effektiviteten i vore egne virksomheder ved at ud vikle egnet strategi, kultur og lederskab,
som er i overensstemmelse med de operative omgivelser.
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Det siger
“Strategisk overensstemmelse indeholder en effektiv metode til at vurdere om virksomhedens
organisatoriske struktur er i overensstemmelse med den ønskede udviklingsretning. Bogen indeholder et praktisk værktøj til at sikre at man som leder får skabt en virksomhed hvor der er en stærk
sammenhængskraft mellem virksomhedens marked, strategi, organisatoriske design, kultur og
ledelsesadfærd. På den måde kan bogens grundlæggende metode (PADI) være en god guide til at sikre
at de påkrævede løbende adfærdsændringer iværksættes og gennemføres. Og der er ingen tvivl om,
at virksomheder der kontinuerligt formår at skabe Strategisk Overensstemmelse vil have en højere
værdi end andre virksomheder. “
Anders W. Eriknauer, Managing Partner, CEO, Nordic M&A A/S

”Det har været interessant at læse en ledelsesbog, som ikke gør ledelse mere indviklet end det behøver at være – for naturligvis skal der være strategisk overensstemmelse – men i en til tider travl
og kompleks hverdag glemmer man ofte det enkle. Bogen har givet mig inspiration og lyst til at jagte
strategisk overensstemmelse i min virksomhed, til at udvikle mig eget lederskab og bruge mig selv og
min tid, så jeg bedst muligt kan støtte og hjælpe mine kolleger, så vi sammen kan skabe den mest optimale arbejdsplads og opnå mere end gennemsnitlige resultater. For mig danner bogen grundlag for
en interessant diskussion og undersøgelse af, om der virkelig er sammenhæng mellem vores kunders
ønsker og behov – mellem vores egen idé og vision – og mellem det vi faktisk gør.”
Lotte Littau, Adm. direktør, Creativ Company A/S

“Strategi handler i al sin enkelthed om at sørge for at ens organisation er i stand til at matche forandringerne i omgivelserne, og at medarbejderne i organisationen føler sig motiverede til at ændre
adfærd i overensstemmelse med strategien. Begge dele er imidlertid ret komplekse. Organisationens
omgivelser er komplekse og kan være vanskelige at forstå og menneskers motivation for at ændre
adfærd ved vi alle hvor komplekse er. “Strategisk overensstemmelse” tager på en pragmatisk måde
fat på problemstillingerne om at skabe overensstemmelse mellem organisation, omgivelser og medarbejdernes adfærd. Som en af få de bøger indenfor feltet behandler bogen hele problemkomplekset
om overensstemmelse – de fleste bøger håndterer højst, den ene af disse udfordringer. Ydermere
er bogen skrevet i et sprog og på en facon som er i øjenhøjde med læseren. Der er gode eksempler og
værktøjer til den leder som tør erkende at strategi faktisk er enormt komplekst i praksis – så hvis
dette er dit udgangspunkt, så anbefales du at læse “Strategisk Overensstemmelse”.
Anders Drejer, Professor i strategi og forretningsudvikling ved Handelshøjskolen i Århus
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