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marts 2017; Kom i mål & hav mod til at se fremtiden! CEO Lars Sander Matjeka, ALLER MEDIA VIP
Blogger BØRSEN ”Alignment handler om at spille sammen og afstemme strategiske ambitioner og indsatser
på tværs af funktioner. Om bevidste aftaler om konsekvenserne for såvel mindset, kultur og handling.” Sådan
står der på én af de første sider i Lars H. Nielsen’s nye bog ”Winning through Alignment in Leadership”, og
det kan synes så elementært, at det er unødvendigt at skrive i en bog til ledere. Alligevel rammer det hovedet
på sømmet ift. én af de største udfordringer i mange komplekse organisationer, nemlig at den samlede ledelse
i fællesskab ejer strategien; går i samme retning; kommunikerer det samme rationale og sikrer forankringen
fra øverste til nederste trappetrin.Ingen værdi uden mennesker. I en årrække er der i ledelseskredse blevet talt
om vigtigheden af en robust strategi, som både rummer innovation, de rette forretningsmodeller og teknologi.
Uanset hvor god og gennemarbejdet en strategi er, har den ingen værdi uden mennesker! Netop bogens fokus
på at binde mennesker ind i processen er årsagen til, at jeg vælger at omtale den her. På den måde adskiller

den sig nemlig fra en lang række andre bøger med samme emne, og jeg glædes over en forfatter, som tør sætte
ord på, at nærhed og opmærksomhed er vigtigt; at du får det, du giver; at mennesker skal mødes, der hvor de

er; og at ledere skal turde lytte til deres intuition. Buskørsel med bind for øjnene Alt for ofte har jeg i
strategiprocesser oplevet forvirring mellem - og sammenblanding af - strategiske indsatser, aktiviteter, midler,

mindset, kultur, mål og KPI’er. Dertil kommer en tendens til at strategier bliver alt for komplekse og
omfattende – ikke mindst fordi villigheden til at foretage fravalg er langt mindre end ønsket om at vælge til.
Resultatet er strategier, som er vanskelige at kommunikere for den øverste ledelse, og som dermed aldrig
bliver forstået af den øvrige organisation. I sådanne tilfælde er strategiens værdi mildt sagt begrænset, og

organisationens ledere må have følelsen af at sidde ved rattet i en bus uden at kende ruten samtidig med, at de
har bind for øjnene. Styrken ligger i enkelheden! Eksekveringsevne og fleksibilitet. Lars H. Nielsen's nye bog
viser med gode cases, at resultaterne kommer langt hurtigere, når ledelsen viser sammenhængskraft og høj
eksekveringsevne. Personligt vil jeg da også foretrække en middelgod strategi, der eksekveres frem for en
fuldstændig perfekt og fuldendt strategi, som ligger i skuffen bl.a. fordi den er umulig at kommunikere.

Derudover er det for mig afgørende, at enhver strategi er så tilpas fleksibel, at den kan justeres i takt med at
virksomheden og dens omverden bevæger sig. Og netop den holdning gør det oplagt at runde af med endnu
et citat fra bogen: ”Alene kan du ikke forudsige fremtiden, men fremtiden skabes af dem, der tør se den.”
Denne bog handler om, hvordan du som leder kan designe processen og arbejde målrettet med at skabe

strategisk alignment i jeres organisation. Alignment handler om sammenhængskraft og teamets
manøvredygtighed i en kompleks hverdag. Om at forkorte tiden, fra at strategien ligger klar, til at den bliver
eksekveret og ført ud i livet. Det starter med dig som leder - og især med jer som ledelse. Udfordringen er at



sikre, at I på tværs af funktions- og ansvarsområder præsterer jeres allerbedste, når det er allervigtigst, og
derved optimerer konkurrenceevnen. Lars H. Nielsen har knap 30 års erfaring med at facilitere succesfulde
strategiske udviklingsprocesser i erhvervslivet. Bogen giver dig indblik i, hvordan organisationer som
Sparekasssen Kronjylland, Banedanmark, Pfizer, Bayer Crop Science, Sanofi Genzyme og Danmarks

rolandshold har håndteret udfordringerne med succes og skabt unikke præstationer, da det virkelig gjaldt.
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udfordringer i mange komplekse organisationer, nemlig at den
samlede ledelse i fællesskab ejer strategien; går i samme retning;
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forretningsmodeller og teknologi. Uanset hvor god og

gennemarbejdet en strategi er, har den ingen værdi uden mennesker!
Netop bogens fokus på at binde mennesker ind i processen er årsagen
til, at jeg vælger at omtale den her. På den måde adskiller den sig
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glædes over en forfatter, som tør sætte ord på, at nærhed og

opmærksomhed er vigtigt; at du får det, du giver; at mennesker skal
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Buskørsel med bind for øjnene Alt for ofte har jeg i strategiprocesser
oplevet forvirring mellem - og sammenblanding af - strategiske
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ledere må have følelsen af at sidde ved rattet i en bus uden at kende
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bog viser med gode cases, at resultaterne kommer langt hurtigere,
når ledelsen viser sammenhængskraft og høj eksekveringsevne.
Personligt vil jeg da også foretrække en middelgod strategi, der

eksekveres frem for en fuldstændig perfekt og fuldendt strategi, som
ligger i skuffen bl.a. fordi den er umulig at kommunikere. Derudover
er det for mig afgørende, at enhver strategi er så tilpas fleksibel, at
den kan justeres i takt med at virksomheden og dens omverden

bevæger sig. Og netop den holdning gør det oplagt at runde af med



endnu et citat fra bogen: ”Alene kan du ikke forudsige fremtiden,
men fremtiden skabes af dem, der tør se den.” Denne bog handler
om, hvordan du som leder kan designe processen og arbejde

målrettet med at skabe strategisk alignment i jeres organisation.
Alignment handler om sammenhængskraft og teamets

manøvredygtighed i en kompleks hverdag. Om at forkorte tiden, fra
at strategien ligger klar, til at den bliver eksekveret og ført ud i livet.
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