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2 ud af 3 initiativer fejler - er dit team
klædt på til at slå de odds?

Victor Veloso

Som direktør og leder er der mange udfordringer i løbet af en arbejdsdag. Måske du kender
til at ligge vågen om natten og spekulere på, om dit team får skabt tilstrækkelig fremdrift i
handlingsplanerne, når sine deadlines og sikrer, at målene, i sidste, ende lykkes.

Spørgsmål som ”Hvordan får vi et bedre overblik over de mange initiativer, projekter og
indsatser vi har igangsat?”, ”Hvordan får vi fulgt systematisk op på vores aftaler?” og ”Hvordan
gør jeg mit og mit teams arbejde og møder mere effektive?” har sikkert strejfet dig.

Din bekymring er begrundet, for statistisk set, bliver der ikke eksekveret på godt 70% af de
mål og initiativer, der søsættes!

Oftest går det galt allerede, når ledelsen laver handlingsplaner.

Det kan nemlig være svært at oversætte alle virksomhedens ambitioner til operationelle
handlingsplaner, og uden en konkret og brugbar handlingsplan, er det svært at eksekvere
effektivt og nå målene.

På trods af, at skabeloner for handlingsplaner, og hvordan de produceres, ikke har ændret sig
meget de sidste 4 årtier, er der fortsat håb forude. For selvfølgelig kan man blive bedre til at
definere og eksekvere på mål og initiativer, og samtidig styrke sin eksekveringsledelse.

I denne e-bog deler jeg vores erfaringer og giver dig konkrete redskaber til at oversætte dine
ambitioner og mål til operationelle handlingsplaner. Dermed får dine medarbejdere de bedste
vilkår for at eksekvere effektivt.

Det er redskaber, der guider dig til at nå virksomhedens mål og samtidigt bevare det gyldne
overblik.

Men først vil jeg introducere dig til 4 grundlæggende menneskelige og adfærdspsykologiske
årsager til, at ting går galt, og at de gode intentioner strander.

Direktør og stifter
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4 faldgruber der slår fremdrift ihjel 4

Løsningen er god eksekveringsledelse 9

Kom godt i gang 30

33

37

Cases

Ønsker du at komme i gang med god eksekveringsledelse og få
sat strøm til dine handlingsplaner?

Indholdsfortegnelse
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4 FALDGRUBER, DER SLÅR FREMDRIFT IHJEL

DER ER MANGE GRUNDE TIL, AT DETGÅR GALT,
NÅR VI SKAL EKSEKVERE.

Du kender måske til det, at sætte for mange initiativer i søen?

Eller, at aftalerne om hvem, der gør hvad til hvornår, ikke står helt
skarpt og nogen gange glemmes?

Vi har vi identificeret 4 grundlæggende faldgruber til, at 2 ud af 3
initiativerikke realiseres.

4 FALDGRUBER, DER SLÅR FREMDRIFT IHJEL

DER ER MANGE GRUNDE TIL,
AT DETGÅR GALT,

NÅR VI SKAL EKSEKVERE

Du kender måske til det, at sætte for mange initiativer i søen?

Eller, at aftalerne om hvem, der gør hvad til hvornår, ikke står
helt skarpt og nogen gange glemmes?

Vi har identificeret 4 grundlæggende faldgruber til,
at 2 ud af 3 initiativer ikke realiseres.



1
Vores hjerner er gearede til at glemme ting hurtigt, hvis de ikke gentages. Det gælder også, hvad vi

diskuterer og aftaler på møder. Du kender måske til at skulle gentage de samme ting mange gange,

eller måske at have oplevet det samme møde, på vidt forskellige måder?

Det er skræmmende, men efter blot en uge er det sandsynligt, at de fleste har glemt 90% af de

indgåede aftaler på mødet.

Derfor anbefaler vi, at I skriver aftalerne ned inden I forlader mødet. Vi kalder det “at få snøret

sækken” - altså, at samle op på aftalerne før de fordamper og bliver glemt.

Det virker unødigt fordi det kan virke åbenlyst, at alle har fattet det, som skal fattes, og hvis der er

tale om mindre opgaver, kan det meget vel være tilfældet. Men tit er det aktiviteter af mere kompleks

karakter - altså initiativer eller projekter, der skal løbe i flere måneder, og det er her det ofte går galt.

GLEMSEL: Vi glemmer hurtigere end du tror
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Der opstår ofte uklar kommunikation mellem mennesker. Dette hænger sammen med, at vi kun kan

bearbejde op til 16 stykker information per sekund - vel at mærke, ud af 11 mio. stykker information.

Derfor kan du tegne og fortælle så tosset du vil om, f.eks., en trekant. Men hvis dine medarbejdere

opfatter din trekant som, måske, en sekskant, er det op ad bakke fra start. Derefter er der altså lang

vej igen for at komme i mål via klare og specifikke aftaler, når det allerede går galt i den indledende

kommunikationen.

En idé kunne derfor være at vende det hele på hovedet, når du kommunikerer. Altså, forudsæt, at du

vil blive misforstået, frem for at antage, at din kommunikation som udgangspunkt er krystalklar.

2 MISFORSTÅELSER: ”Logik for burhøns”-fælden
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3 PRIORITET: Eksponentiel kompleksitet er svær at styre
Jo større din virksomhed er, og desto mere den vokser, des større bliver kompleksiteten, som

du og dit ledelsesteam skal håndtere.

Den stigende kompleksitet kommer i etaper. Første etape opleves omkring 30 ansatte, hvor

man får behov for mere struktur. Derefter omkring 100 ansatte, hvor der opstår behov for

systemer, politikker, m.v., til at ensarte virksomheden.

Denne kompleksitet vokser ikke lineært, men eksponentielt!

Det betyder også, at jo flere ansatte, desto større risiko er der for, at man mister overblikket og
taber information imellem stolene.

4
Mange organisationer har deres handlingsplaner (med mål, initiativer, milepæle, KPI’er

og opgaver) liggende i forskellige dokumentformater. Det gælder hvad enten det er

kæmpe excel-ark, præsentationer forskellige steder på serveren, e-mails, gule sedler eller

håndskrevne noter. Altså enorme mængder information, i et ustruktureret datasæt. Det er der

flere udfordringer ved.

For det første, er det tidskrævende at finde og holde informationen opdateret. For det andet,

er det svært tilgængeligt, for man ved aldrig om det er den seneste version man har fat i - og

så er det altså døde dokumenter (ingen automatiske reminders eller notifikationer). Endelig,

umuliggører det overblik og transparens.

Mangel på transparens, i en foranderlig verden, er som at køre i trafikken om natten, uden

lys. Som leder, kommer man hurtigt til at famle i blinde, når man ikke har indsigt i hvor mange

initiativer, der er søsat, hvad status er på dem og hvem, der har behov for hjælp.

SYNLIGHED: Mangel på transparens gør dig blind
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Opsummering og konkrete løsningsforslag

87

De 4 faldgrubber ovenfor er sikkert genkendelige på den ene eller anden måde.
Her er 4 eksempler på ledelsesmæssige problemstillinger, som vi tit møder i organisationer:

EKSEMPEL 1: ”Har vi ikke diskuteret det her før?”

EKSEMPEL 2: Spar penge ved at fange misforståelser i opløbet

Kommunikation kan som nævnt være svært.
Senere i e-bogen (kapitel: ”Søjle 4: Kompetencer” og råd 4 i kapitlet ”Kom godt i gang”)
berører vi tre vigtige spørgsmål, som bør stilles for ethvert projekt:

”Hvorfor sætter vi projektet i gang?”
”Hvilke resultater skal projektet konkret levere?”
”Hvordan kommer vi i mål - hvilke milepæle skal leveres til hvornår?”

Disse tre spørgsmål er essentielle at få styr på når initiativerne skal defineres entydigt og
hvis man ønsker en effektiv opfølgning og bedre eksekvering.

Derfor er det en populær service, som vi tit hjælper vores kunder med, for at
opkvalificere deres handlingsplaner.

Har du siddet på et ledermøde og haft en dejavu fornemmelse af, at I tidligere har haft
den samme diskussion - måske endda i flere omgange?

Den metode vi bruger sikrer, at man får skrevet beslutningerne ned inden mødet
afsluttes. Det gør, at man har en fælles opfattelse af de trufne beslutninger og hvem der
skal gøre hvad til hvornår. Samtidig får du en dokumentation man altid kan gå tilbage og
kigge i, hvis man bliver i tvivl.

Vi har flere tips til at opnå super effektive møder, så kontakt os hvis vi må inspirere dig.
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EKSEMPEL 4: Genkender du ”Excel hell”?

Sidder dine handlingsplaner også fast i Excel, med de problemer som beskrevet i
faldgrubbe 4?

Vi har en løsning hvor alle ved hvor den seneste opdatering er, hvornår den er givet
og hvor informationen er tilgængelig fra alle steder (PC, mobiltelefon, på kontoret, fra
hjemmet osv.).

Hvis I er klar til at erstatte Excel arket med en mere moderne og digital ledelsesmetode
kan vi med ActionPlanner tilbyde en digital eksekveringsmodel som tager udgangspunkt i
God eksekveringsledelse, som beskrevet i denne e-bog.

Hvad er ActionPlanner?

ActionPlanner er et web baseret ledelsesværktøj, som hjælper professionelle
organisationer med at udvikle Execution Excellence (god eksekveringsledelse) i stor
skala.

IT platformen er til direktører som ønsker et levende Gannt Chart og går op i
medarbejderinvolvering og -feedback.

Løsningen giver hurtigt overblik i real-tid, effektive møder og bedre eksekvering.

Vil du se hvordan? BOOK UFORPLIGTIGENDE INSPIRATIONSMØDE

!

EKSEMPEL 3: Har du mistet overblikket?

Bare rolig, du er ikke alene!
Vi har endnu ikke mødt en virksomhed som på stående fod kan svare på et så enkelt
spørgsmål som: Hvad er status på de mange projekter I har kørende lige nu?

Med vores tilgang kan du ikke alene svare på hvor mange initiativer, som er søsat, men også
hvor mange milepæle og med traffiklysstatus samt relevante kommentarer og fremdrifts-
procenter.

Det giver overblik og transparens, ro i maven og tryghed for, at teamet bevæger sig i den
rigtige retning fordi udfordringerne bliver fanget i opløbet og du undgår overraskelser.

https://calendly.com/velosodk/book-strategimoede
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LØSNINGEN ER GOD EKSEKVERINGSLEDELSE

GOD EKSEKVERINGSLEDELSE ER,
NÅR TEAMETHAR EKSEKVERING

HELT IND PÅDNA-NIVEAU

De 4 faldgruber og problemer er genkendelige for de fleste.
Værre er det, at man ikke har en struktureret tilgang til
eksekveringsledelse og dermed undgår faldgruberne.

Men hvordan bliver god eksekveringsledelse
til virkelighed?

Læs videre og bliv inspireret.



5 søjler til god eksekveringsledelse

For at udøve effektiv eksekveringsledelse kan du følge de fem søjler, du finder i følgende
model til god eksekveringsledelse:

1. Roadmap struktur: Skabe OVERBLIK
2. Eksekveringsproces: Sætte STRØM til strategien
3. Governance model: Aftale SPILLEREGLER
4. Kompetencer og træning: Udvikle EKSEKVERINGSKRAFT
5. Overblik og transparens: Sikre TILLID og RESULTATER

Med denne pragmatiske model kommer du udenom de virkelighedsfjerne
virksomhedsstrategier, der, i det daglige, er ufattelige urealiserbare. På den måde er I godt
på vej til at afslutte æraen med det uhåndgribelige - og tættere på at gøre jeres strategi og
handlingsplan konkret og forståelig, så den FAKTISK kan eksekveres.

410

Se introduktionsvideo
om modellen til god
eksekveringsledelse.

https://www.veloso.dk/ee-intro/


Søjle 1: Roadmap-struktur

Din handlingsplan skal
kunne give et hurtigt og
effektivt OVERBLIK over

forretningskritiske aktiviteter

511

Se introduktionsvideo til
søjle 1: Roadmap struktur.

https://www.veloso.dk/ee-roadmap/


En handlingsplan er ikke bare en handlingsplan.

Din handlingsplan viser, hvordan du vil organisere de vigtigste aktiviteter, samt hvordan
planlægningen, delegeringen og eksekveringen af initiativerne skal deles op, nedbrydes og
struktureres.

Lad os tage et eksempel: forestil dig ét af jeres, blandt mange, forretningsområder. I har
garanteret flere målsætninger for dette forretningsområde, men lad os antage, at I har 3
overordnede målsætninger eller indsatsområder.

For at kunne nå hver af de målsætninger, har I nødvendigvis også nogle initiativer - vi antager
5. For at kunne følge fremdriften i initiativerne og vide, om I kommer i mål med jeres initiativer
som planlagt, har I nødvendigvis også nogle milepæle til hvert af disse initiativer. Lad os
antage 5 milepæle per initiativ.

Med få antagelser har vi i dette enkle eksempel allerede 75 overordnede aktiviteter (3 x 5 x
5) at holde styr på per forretningsområde. Og så har vi ikke inkluderet de opgaver, der skal

eksekveres for at nå milepælene..

Det første du bør gøre er derfor at skabe en god struktur, der giver dig et samlet overblik,
(som i ovenstående figur) - også kaldet roadmap strukturen.

ROADMAP STRUKTUR

612



Jeres roadmap bør ensarte alle aftalerne - fra overordnede mål og initiativer til milepæle
og opgaver.

Find helst ét sted, hvor I samler alt. Det være sig en enkel folderstruktur, excel-ark eller
digitalt værktøj. Det vigtigste er, at I får skabt en infrastruktur tidligt, som alle bruger på
samme måde - også fremtidige medarbejdere. Værktøjet skal kunne håndtere den stigende
kompleksitet i organisationen, men også initiativer på tværs og som inkluderer kunder og
samarbejdspartnere.

For jo længere du kommer ud i organisationen og jo flere mennesker du involverer i
eksekveringen, desto større eksekveringskraft får du. Til gengæld stiger behovet for et hurtigt
og intuitivt overblik over alle aktiviteterne. Dette overblik bør ikke kun være tilgængeligt for
ledelsen, men også for operationelle teams og ideelt set på tværs af hele organisationen, så
alles kompetencer bliver sat i spil. Mere om transparens og overblik i søjle 5.

For at opsummere, så handler den første søjle i god eksekveringsledelse altså om at have en
god roadmap struktur. Den har til formål at hjælpe teamet med at bevare overblikket,
når planen rammer virkeligheden og de mange aktiviteter flytter på sig.

Når den overordnede struktur er lagt og handlingsplanen med indsatsområder, initiativer
og milepæle er planlagt og uddelegeret, er den næste udfordring at beslutte en
opfølgningsproces, som sikrer, at I kommer fra den nuværende situation (A) til den ønskede
situation (B).

Netop det kan du læse mere om i næste afsnit.

ROADMAP STRUKTUR

Har du styr på søjle 1 - Roadmap struktur?

Jeg har organiseret og skabt et overblik over store
og små aktiviteter i organisationen

Jeg har nedbrudt de overordnede virksomhedsmål til
klart definerede initiativer, milepæle og KPI’er

Jeg har sikret, at handlingsplanen er oversat til hand-
ling og konkretiseret på alle niveauer

Tjekliste
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Søjle 2: Eksekveringsproces

Sæt STRØM til din
handlingsplan, så den bliver
en GPS, der sørger for, at du

kommer fra A til B

814

Se introduktionsvideo til
søjle 2: Eksekveringsproces.

https://www.veloso.dk/ee-proces/


Eksekveringsplanen er klar og den næste udfordring, er at få sat strøm til planen på en effektiv
måde.

Det er derfor vigtigt, at du finder ud af, hvor ofte du og dit team har brug for opfølgning,
feedback og rapportering. Vi anbefaler at anvende din eksisterende mødestruktur, men at
tilføje ”opfølgning” som et separat 30 minutters punkt til agendaen og hvor teamet dels får et
fælles billede af fremdriften og dels kan støtte hinanden med erfaringer og ideer.

Dermed kan I sikre jer et kontinuerlig feedback loop, der bevirker, at I fanger
udfordringerne i opløbet (inden de bliver til større problemer) og sikrer optimal fremdrift.

Under disse møder har du også mulighed for at justere handlingsplanen og målene, så du kan
gennemføre planen selvom forudsætningerne ændrer sig i forhold til udgangspunktet.

Derfor er det særligt vigtigt, at der også er en fastlagt mødestruktur i organisationens
højere niveauer, der kvartalsvis evaluerer de strategiske KPI’er og overordnede initiativer.

915

EKSKVERINGSPROCES

PLANER HANDLINGER RESULTATER

FEEDBACK LOOP

Teamniveau

Ugentlige møder

Ledergruppeniveau

Månedlige møder

Bestyrelsesniveau

Kvartalsvise møder



Forestil dig, at din handlingsplan er en GPS.

En GPS vil aldrig bare sige ”kør til Rødovre”. Den vil først spørge til udgangspunktet for rejsen
(punkt A), så komme med konkrete beskrivelser som ”drej til højre”, ”fortsæt to kilometer” og
”tag den første afkørsel” (milepæle).

Først derefter vil du kunne nå dit mål (punkt B) - som er at komme til Rødovre.

Du skal derfor være tilstrækkelig konkret og tydelig i, hvad du ønsker initiativet skal levere,
hvilke problemer det skal løse og hvad resultatet skal være.

Find partner

til projekt
Ring til
XXX

PRO-TIP! Står du med en frustreret medarbejder?
Foreslå dem, at bryde de månedlige leverancer ned til ugentlige og

daglige opgaver. Bliv så konkret som overhovedet muligt.
!
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EKSEKVERINGSPROCES
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Vi anbefaler en mødestruktur, hvor I har ugentlige statusopdateringer samt ledelsesopfølgning
på handlingsplanen hver 14. dag eller månedligt.

Forinden møderne skal I have vidensdelt og prioriteret, hvad der skal tales om og bruge de
sidste 10 minutter på hvert møde på at “snøre sækken” - altså opsummere alle aftalerne, at
pensle ud hvem der gør hvad til hvornår.

Det sparer tid og penge på møderne, hvilket bliver til rigtig mange penge hver måned!

Når der skal laves statusopdatering, kan I med fordel bruge et simpelt farvekodesystem, som
fx trafiklys, til løbende at angive status på de forskellige opgaver.

1117

EKSEKVERINGSPROCES

Lad os antage et team på
5 ledere og en lav
timeløn på 500 kr.

Det koster jer 2.500 kr.
pr. møde. pr. time.

Hver leder bruger 10 timer
på møder om ugen.

Det giver altså

50.000 kr.
smidt ud af vinduet på
ineffektive møder om

måneden.

Skipper I vidensdeling forud for møderne?
Det er virkelig en dårlig idé...

Ved at konsolidere jeres
forskellige værktøjer ét sted,

kan du skabe overblik og
transparens i realtid.

Vidensdel og prioritér forud
for møderne, og I kan

halvere mødetiden
og dermed også

udgifterne.



Alt er OK

Mindre udfordringer

Opmærksomhed kræves

Har du styr på søjle 2 - Eksekveringsproces?

Jeg har afdækket behovet for opfølgning og gjort
mig klart, hvilken mødestruktur der vil sikre bedst
ledelsesfokus, støtte og fremdrift.

Jeg har givet folk mulighed for at eksekvere effektivt
på initiativerne (planlægge, delegere og rapportere).

Jeg ved, hvordan fremskridt skal visualiseres og
prioriteres, og jeg har indført lavtrykssystemet, så vi
hurtigt kan se hvordan det går.

Farver taler ind i fornemmelser og intuitioner. Det er således en nem og overskuelig måde at
få overblik over rigtigt mange aktiviteter på én gang.

På den måde undgår I, at overse vigtige detaljer, som kan være fatale for at sikre en effektiv
eksekveringsledelse.

Hele din organisation bør have en ensartet eksekverings- og opfølgningsproces, som altid
følges, som bliver en vane for jer og som vil forbedre jeres eksekvering jo mere den gentages.

Effektiv opfølgning stiller krav til en klar rolle- og ansvarsfordeling, som er noget af det næste,
som vi skal tale om.

Tjekliste
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EKSEKVERINGSPROCES
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Der skal være helt klar rolle- og
ansvarsfordeling, samt aftalte

SPILLEREGLER

Søjle 3: Governance-modellen

1319

Se introduktionsvideo til
søjle 3: Governance model.

https://www.veloso.dk/ee-governance/


Rollefordeling, og dermed også hvem der er ejer på hvilke aktiviteter, bliver helt afgørende for,
om I lykkedes med at eksekvere handlingsplanen og dermed nå jeres målsætninger.

Derfor kommer vi helt naturligt til tredje søjle - Governance-modellen (spilleregler), for det
giver ingen mening at tale god eksekveringsledelse, uden at have klare aftaler om hvem der
gør hvad, hvornår, hvorfor og hvem der skal informeres om hvad og hvorfor.

20

GOVERNANCE MODEL

1Vælg en ejer og en ansvarlig

Ejer opstiller deadlines og laver specifikationer til,
hvornår opgaven er løst tilfredsstillende.

Den ansvarlige har til rolle at sikre, at opgaverne
faktisk bliver løst og at kontinuerligt rapportere status
tilbage til ejeren.

2 Opnå fælles terminologi

Sørg for, at I alle bruger fælles terminologi og fælles
metode, når det kommer til eksekvering.

Det gør arbejdsbyrden meget lettere, når I snakker
samme sprog, og det er lettere at komme med
feedback. Brug trafiklysene til at gøre status på alle
opgaver og initiativer.

3 Administrer hvem,
der kan se hvad

Tænk over, hvordan du vil administrere, hvem, der
kan se hvad, og hvem, der kan redigere i selve
handlingsplanen.

Her er det vigtigt, at du afklarer behovet for
transparens med dit team.



Altså hvem, der skal have adgang til at se hvilke dele af roadmap strukturen, hvor tit der skal
følges op og rollefordelingen for hvert initiativ.

For at kunne følge med, er det også vigtig at empower dit team. Giv derfor ”magten” videre og
del gerne ansvaret med de rette medarbejdere.

Studier viser, at autonomi, at have medbestemmelse og føle, hvordan ens kompetencer
bidrager til det store billede, er universelle, psykologiske behov. Dette fordrer du ved at
uddelegere ansvaret til de rigtige.

Dermed er der også en anden vigtig komponent i rolle- og ansvarsfordelingen - motivation og
engagement og her har du som leder en kæmpe rolle at spille!

15

GOVERNANCE MODEL

! Vær opmærksom! Alt falder til jorden, hvis de rigtige
mennesker ikke bliver informeret på det rigtige tidspunkt - og vigtig

information og opgaver falder mellem to stole.

5
21



Har du styr på søjle 3 - Governance-
modellen?

Jeg har valgt en ejer og en ansvarlig, der sammen
sørger for, at vi når alle deadlines og kommer i mål
med opgaven.

Jeg følger op og evaluerer undervejs i form af ugent-
lige statusmøder, så mit team hele tiden er
up-to-date.

Jeg sørger for at motivere medarbejderne - det gøres
ved at anerkende deres kompetencer når der
uddelegeres og lytte til deres anbefalinger.

Egentligt, er det såre simpelt - det du retter opmærksomhed på, er hvad dit team retter
opmærksomhed på.

Derfor må du, som med så meget andet, gå forrest ved at spørge ind til fremdriften og hvordan
du kan støtte dine ansatte og fjerne forhindringer på deres vej. Selvfølgelig skal du forvente at
de kan arbejde selvstændigt, men giv ris og ros på vejen og vær nærværende.

Dette bringer os videre til en vigtig pointe - at kende til teamets eksekveringskompetencer.
Dygtige individer betyder ikke nødvendigvis et dygtigt team, som eksekverer effektivt.

Hvorfor? Det kan du læse i næste afsnit.

Tjekliste
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GOVERNANCE MODEL

Fun fact:

Vidste du, at de bedst
performende teams giver hin-
anden 5 positive feedbacks for
hver gang de giver hinanden

1 negativ feedback?

!
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Søjle 4: Kompetencer

Overvej jeres eksekverings
KOMPETENCER og afsæt tid til at

videreudvikle dem

1723

Se introduktionsvideo til
søjle 4: Kompetencer.

https://www.veloso.dk/ee-kompetencer/


Vi antager mange faktorer, når vi laver handlingsplaner. En af dem er, at folk har gode
eksekveringsfærdigheder.

Helt grundlæggende eksekveringskompetencer inkluderer målsætning, planlægning,
at skabe motivation, følge systematisk op og give feedback i forhold til at sikre fremdrift.

Hertil skal du som teamleder også evne at forstå gruppedynamikken.

Det er svært at vide på forhånd hvordan et givent teams gruppedynamik kommer til at påvirke
eksekveringen. At et individ kan eksekvere på egen hånd betyder ikke, at de automatisk kan
overføre denne evne til et team.

Et team skal helst bestå af personer med forskellige eksekveringskompetencer, så der altid er
mindst én, der vil kunne tage over og sørge for, at der eksekveres, hvis den anden fejler.

Men du bør starte med at overveje dine egne eksekveringskompetencer.

Det er for eksempel vigtigt, at du har evnen til at formulere klare og målbare mål og initiativer,
ellers får dit team ikke det mest optimale grundlag for at eksekvere på initiativet.

18

EKSEKVERINGSKOMPETENCER

PRO-TIP!

SMART-goals, FAST-goals og CLEAR-goals.

Kært barn har mange navne, og målsætningsmodeller
som disse findes der mange af.

Vigtigst af alt, skal I beslutte én klar metodik og være
konsekvente i hvordan I sætter klare og konkrete mål.

For det er øvelse, der gør mester - og så bliver selve
modellen underordnet!

!

8
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Vi har ofte erfaret, at mange faktisk ikke ved, hvornår og hvordan, der skal følges op på
handlingsplanerne enten fordi man ikke har fået aftalt det (søjle 3) eller evner det (søjle 4).
Dermed spildes der tid på ineffektive møder, der ikke rigtig fører nogen vegne.

Overvej derfor om dine ledere evner at afholde super effektive møder? Eller at formulere sig
skarpt og konkret i beskrivelsen af initiativerne, for at sikre, at formål huskes, at milepælene er
klare og at der følges effektivt op?

Har I ikke besvaret spørgsmål, som hvorfor, hvad og hvordan, for hvert af initiativerne, så er
I altså på vej til at falde i én eller flere af de 4 faldgruber (glemsel, misforståelser, prioritet og
synlighed), som beskrevet tidligere.

Dette trin er en central del af eksekveringsprocessen og er derfor helt afgørende, at du sikrer
dig, at dit team og dine medarbejdere let genkender problemstillingen og at initiativet giver
mening.

EKSEKVERINGSKOMPETENCER
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HVAD? Ønskede situation
Hvad er definitionen på, at implementeringen
af projektet/initiativet er færdigt?B Hvilket konkret bevis har du på, at dit team
har løst opgaven tilfredsstillende?

HVORDAN? Overordnede milepæle
Hvordan kommer I sammen fra punkt A til punkt B?

Hvilke rammevilkår, budget og ressourcer er tilstede?

A HVORFOR? Nuværende situation
Hvilken problemstilling er det, I adresserer?

Hvad er den “brændende platform”, I
sammen forsøger at løse?

25



Undervejs i processen er det også vigtigt at afholde teammøder, hvor I kan
opsnappe miskommunikation eller genoverveje jeres eksekveringskompetencer.

“Så!” - tænker du, nu er vi vel nået til vejs ende! Hæng i lidt endnu - for
afslutningen på værket er at sikre jer, at der systematisk følges op på alle
initiativerne og dertilhørende opgaver.

Har du styr på søjle 4 - Kompetencer?

Jeg har reflekteret over og planlagt efter individernes
eksekveringskompetencer - og også over hvordan
det løses, hvis gruppedynamikken forhindrer effektiv
eksekvering.

Jeg sørger for at artikulere udfordringer, facilitere
problemløsning og foreslår rettelser.

Jeg evner at være aktivt deltagende i teammøder så
jeg kan sikre, at de bliver så effektive som muligt.

Tjekliste
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EKSEKVERINGSKOMPETENCER
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Søjle 5: Overblik og transparens

Skab TILLID igennem ærlig og
konkret opfølgning

2127

Se introduktionsvideo til
søjle 5: Overblik og transparens.

https://www.veloso.dk/ee-transparens/


Du har nu fulgt de fire første søjler af Executive Excellence-modellen.

Indtil nu har du skabt et roadmap over alle jeres initiativer; du har formået at oversætte alle
virksomhedens ambitioner til konkrete opgaver; alle parter i dit team ved, hvilke opgaver de
skal løse; alle ved hvem de ansvarlige er og hvem der er ejere.

Nu har du gjort dit, og kan læne dig tilbage, ikke? Nej.

Succes kræver, at der systematisk følges op på de målsætninger der sættes.

Der skal aftales hvilke parametre der skal evalueres på, så I kan have konstruktiv dialog
omkring kontinuerlig fremdrift.

Har man sagt transparens, har man også sagt tillid. Hvis transparens skal skabe værdi må der
være høj grad af tillid i dit team.

Ellers spilder i hinandens tid med dårlige undskyldninger, pegen fingre eller fordrejning af
vigtige udfordringer, som man burde være i gang med at løse sammen som team.

For at det kan lade sig gøre, må du således være rollemodel for transparens i jeres
organisation. I alle lag af organisationen, skal I kunne være ærlige omkring de udfordringer,
som I møder.

Hvis ingen ved hvad der foregår, kan I ikke facilitere de gode løsninger.

INSPIRATION! Dit drømmescenarie bør være at skabe et team med
høj grad af TILLID og TRANSPARENS.

Sådan et team “spiller hinanden gode” - vi kalder konceptet
Successful Humans @ Work©.

!
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OVERBLIK & TRANSPARENS
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Har du styr på søjle 5 - Overblik og
transparens?

Jeg er lykkedes med at skabe høj grad af tillid i mit
team og ved hvad mit teams behov for transparens
er.

Jeg sørger for at give ærlig feedback - både positiv
og konstruktiv, så vi alle vokser af processen.

Jeg har valgt, hvilke værktøjer der skal bruges til at
skabe transparens (i real-tid) så vi kan eksekvere
effektivt som ét team.

Nu er vi ved vejs ende i Execution Excellence modellen. Som du måske nu har lært, er der
altså mange indgangsvinkler til at gøre dine handlingsplaner mere effektive.

Den viden vil vi råde dig til at bruge - så kan du opkvalificere din handlingsplan med den se-
neste viden omkring god eksekveringsledelse.

Desuden er det også vigtigt, at du finder ud af, hvad dit teams behov for
transparens er, for eksempel i forhold til detaljeniveauer, fokus og KPI’er.

Det gør det meget nemmere for alle, på både ledelses- og teamsniveau at være aktivt delta-
gende i en dialog om fremdriften.

Tjekliste
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REAL TIME TRANSPARENCY

29



KOMGODT I GANG

STARTMED ATOPKVALIFICERE
DIN HANDLINGSPLAN

Igennem årene har vi set mange handlingsplaner
hos vores kunder.

Vi har her samlet 7 gode råd,
så du kan komme godt i gang med at opkvalificere

din nuværende handlingsplan.

Så tag din handlingsplan frem og hent en kop kaffe,
så vi kan kigge den efter i sømmene.
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Husk starttidspunkt på initiativer1
Tal prioritering med teamet og afstem

forventninger. Det giver en mere realistisk
plan og større ejerskab.

2 Kun én ansvarlig per initiativ

Hvis du har flere ansvarlige per initiativ, vidner
det om mangel på planlægning og ender ofte
med ingen ansvarlige og mangel på fremdrift.

3 Udnævn en initiativ ejer

Hvert initiativ bør have en opdragsgiver, der
forventer en leverance. Uden efterspørgsel,

ingen fremdrift (de fleste har travlt allerede.)

4 Hvorfor, hvad og hvordan
beskrivelser

Lav en skarp initiativ formulering af problemet,
målet og forudsætningerne (økonomi,

deltagere, afhængighed m.v.)

7 råd til at opkvalificere din ekskveringsplan!

https://www.veloso.dk/hp-7raad-1/
https://www.veloso.dk/hp-7raad-2/
https://www.veloso.dk/hp-7raad-3/
https://www.veloso.dk/hp-7raad-4/
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5 Mål fremdriften

Det du måler, er det du får. Find derfor et godt
“KPI”, der udtrykker fremdriften.

F.eks. “Træn top 25 ledere i ny platform til god
eksekveringsledelse”

6 Overordnede milepæle

Overordnet planlægning af de vigtigste
leverancer, deadlines og ansvarlige for at

afdække risici og komme i mål med initiativet.

7 Løbende trafiklys status

Ugentlig feedback med trafiklys, kommentarer
og KPI’er for løbende at reflektere over

fremdriften og fjerne forhindringer i tide.

Kom i gang allerede i dag og få større succes med din strategi

Få automatisk implementeret de 7 gode råd ved at bruge vores
gratis skabelon til at opkvalificere dine handlingsplaner.

DOWNLOAD SKABELON

https://www.veloso.dk/hp-7raad-5/
https://www.veloso.dk/hp-7raad-6/
https://www.veloso.dk/hp-7raad-7/
https://www.veloso.dk/handlingsplan-skabelon/


CASES

SÅDAN OPNÅEDE DISSE
3 TOPLEDERE RESULTATER MED
GOD EKSEKVERINGSLEDELSE

Alle tre topledere ønskede større overblik, bedre eksekvering af
opgaver, en bedre styring af den generelle proces, en klar struktur

og en nem opfølgning.

For at opnå dette, fik de vores hjælp til at implementere
ovenstående netop de værktøjer og processer, som du kan finde i

denne e-bog.

Dermed lykkedes de tre topledere fra SKY-LIGHT, Oticon Medical
og MT Højgaard at få skabt direktionsledelse, der gav dem overblik

og struktur til at nå virksomhedens mål indenfor deadline.

Læs her hvordan de gjorde det.



SKY-LIGHT– større overblik, nem
opfølgning, bedre eksekvering
Mål SKY-LIGHT ønskede at tilbyde kundetilpassede emballageløsninger fremstillet i
genanvendt plast. Målet skulle realiseres sideløbende, og derfor blev ActionPlanner

involveret.

Udfordringer Hos SKY-LIGHT havde de udfordringer med deres handlingsplaner, der
ofte blev styret i regneark uden nogle reelle værktøjer, der gav virksomheden og dens
medarbejdere påmindelses-, kommunikations- eller samarbejdsmuligheder, som kunne sikre
fremdrift og professionel eksekveringsledelse.

Krav og behov De ville inddrage medarbejdere og gøre handlingsplaner nærværende og
levende. Derudover var det vigtigt, at løsningen kunne skabe et samlet overblik, der samlede
alt fra strategiske mål, KPI’er, projekter, rapportering, opgavestyring med mere.

Resultat Efter implementering har SKY-LIGHT fået et ledelsessystem, hvor det er nemt at
følge op på strategiske og operationelle beslutninger. SKY-LIGHT oplever, at de har langt
større overblik, er blevet bedre til at eksekvere, og at deres møder er blevet færre, men langt
mere effektive.

KU
ND

EU
DT

AL
EL
SE

2634



Oticon Medical – bedre styring af proces,
mulighed for at vælge ansvarshavende,
klar struktur til møder
Mål Oticon Medical ønskede at strømline deres proces og forbedre deres teams resultater.
De ønskede et lederorienteret system, der kunne give et overblik over fremskridt og
prioriteter i realtid. De ønskede også at have mulighed for at tildele ansvar til bestemte
personer.

Udfordringer Ledelsen i virksomheden havde blandt andet udfordringer med at besvare,
hvem der var ansvarlig, og hvad den langsigtede plan betød. Derudover havde de
udfordringer med at holde styr på den detaljerede planlægning samt at informere deres team
om mål, ansvar og beslutninger.

Resultater Oticon Medical opnåede bedre styring af deres produktudviklingsproces og
oplevede samtidig, at de implementerede mere realistiske handlingsplaner. Alle leverancer
kunne indsamles og samles ét sted, og planen kunne blive vist for alle medarbejdere i realtid.
Ligeledes var det muligt for dem at vælge en ansvarlig til at holde styr på opgaverne, samtidig
med at de fik klar struktur til teammøder.
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MTHøjgaard – systematisk opfølgning og
konsolideret overblik

Udfordringer Hos MT Højgaard var udfordringen, at de ikke havde et sted at gå hen for få
overblik over deres mange initiativer. De havde en masse strategiske initiativer, der var blevet
defineret i en udviklingsplan, men de 54 operationelle initiativer var ikke i et system.

Resultater Resultatet blev, at de 54 initiativer blev sat i system og faktisk blev afsluttet ét år
før den planlagte deadline og under budget. Initiativerne blev regelmæssigt opdateret, og der
var systematisk opfølgning på de 54 initiativer, som gjorde, at hele udviklingsplanen blev kørt

sikkert i mål.
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Mål At skabe overblik og system over de 54 initiativer.
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Skal vi sætte strøm til din strategi og
handlingsplaner?
Først vil jeg gerne takke dig for opmærksomheden. For som du har kunne læse, er der mange
udfordringer med den tilgang som mange ledere og teams har til eksekvering i dag. Desværre
leder det til rigtig meget ineffektivitet, når der skal eksekveres og følges op på strategier, mål
og handlingsplaner.

Jeg håber derfor, at modellen til god eksekveringsledelse har givet dig inspiration til
hvordan du kan øge dit teams eksekveringsevne. Ligeledes, at de 7 råd til opkvalificering af
handlingsplaner sammen med den gratis handlingsplanskabelon, kan blive en konkret måde
at komme i gang på.

7 ud af 10 initiativer fejler, og vi kan hjælpe dig med at slå disse odds og få større succes.
Vi tilbyder nemlig markedets bedste totalløsning til god eksekveringsledelse. En løsning,
der adresserer de 4 faldgrubber, hvor du arbejder dynamisk med de 5 søjler og automatisk
implementerer de 7 gode råd. Vi kundetilpasser selvfølgelig løsningen med udgangspunkt i
jeres nuværende kultur og ønskede ambitionsniveau.

Målet med e-bogen er at skabe større bevidsthed om god eksekveringsledelse. For uden
eksekvering, ingen fremdrift og udvikling. Og du ved hvad man siger; Det er enten udvikling
eller afvikling.

Hvad er din strategi for udvikling?
Hvordan vil du videreudvikle jeres eksekveringsledelse og -kraft?

Hvis du er klar, stiller jeg gerne op til en specifik og uforpligtende dialog om god
eksekveringsledelse, der tager udgangspunkt i jeres situation og behov.

Lad os sammen undersøge, hvad der kunne være jeres næste skidt og hvis ikke andet får vi
stiftet bekendtskab og forhåbentligt går du fra mødet med endnu mere inspiration.

De bedste hilsner,

Victor Veloso
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JA TAK TIL ETUFORPLIGTENDE INSPIRATIONSMØDE

https://calendly.com/velosodk/book-strategimoede


Ønsker du transparens fra strategi til daglig eksekvering?
Klik her for at komme videre og høre om mulighederne

https://calendly.com/velosodk/book-strategimoede
https://veloso.dk

