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Ledelse af strategi- 
implementering  
& transformation
LEADING STRATEGIC CHANGE GIVER DIG INSPIRATION, 
INDSIGT OG VÆRKTØJERNE TIL AT SIKRE EN SUCCES-
FULD STRATEGIEKSEKVERING I DIN VIRKSOMHED.

De fleste virksomheder mener, at de efter en omhyggelig strategisk 
gennemgang, analyse og planlægning har en vindende strategi. 
Den seneste forskning fra INSEAD viser imidlertid, at 70 procent af 
virksomhederne ikke får det, de ønsker ud af deres strategiske planer, 
og at det er problemer med eksekvering, der er den primære årsag. 
Dette resulterer i, at organisationen oplever fiasko, hvilket også medfører 
individuel stress og frustration – især for de ledere, der er ansvarlige 
for implementeringen.

En succesfuld strategieksekvering handler mindst lige så meget om 
psykologiske og sociologiske faktorer, som det handler om rationelle 
og målbare faktorer. Leading Strategic Change giver indsigterne og 
værktøjerne til at bygge bro mellem den rationelle strategi og den vir-
kelige verden, hvor strategien skal stå sin prøve.

Der fokuseres på at identificere skjulte barrierer, balancere det ra-
tionelle med det følelsesmæssige og opbygge den interne evne til 
kontinuerligt at sikre succesfuld implementering af strategiske tiltag. 
Sidst, men ikke mindst, giver programmet et færdigt supportnetværk 
i form af medspillere, der står over for lignende udfordringer.

Udbytte
Programmet vil give dig grundlaget for at få succes med strategi- 
implementering og transformation. Du bliver i stand til at:

· Evaluere om du har en levedygtig strategi, der er klar til eksekvering.

· Udarbejde realistiske planer for eksekvering.

· Identificere de skjulte barrierer i din organisation.

· Forstå hvordan du overvinder disse barrierer.

· Håndtere de psykologiske forhindringer,  
 der eksisterer imellem projektets interessenter.

· Tilegne dig de ledelsesmæssige færdigheder,  
 dette kræver af dig og dit team.

· Opbygge et kontinuerligt system for læring.
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INDTRYK
Indtryk
fra uddannelsen

Claus Tjærby
CPO, Søstrene Grene 

”Det er anden gang, jeg deltager på et program i regi af INSEAD, og 
denne gang er jeg lige så imponeret over det faglige stof. Professorerne er 
særdeles skarpe og intelligente, og de er eminente til at formidle deres  
viden. Den afvekslende undervisningsform med gruppeopgaver, tekster,  
diskussioner, tid til refleksion, ”traditionel” undervisning samt brug af 
videoer giver en dynamisk og afvekslende undervisningsform, som 
fungerer optimalt og gør det enkelt at tage stoffet til sig. 

Det vigtigste, jeg kommer hjem med, er en række helt konkrete og hånd-
gribelige værktøjer, der kan implementeres umiddelbart. Derudover har 
jeg haft glæde af at få understreget vigtigheden af selve eksekveringen. 
Når transformationsprocesser mislykkes, skyldes det ikke, at strategien 
er dårlig, men at man ikke har formået at transformere den til noget 
brugbart – og det har absolut været en værdifuld indsigt. 
Afslutningsvis har de nævnte værktøjer og metoder givet mig en dybere 
indsigt i og en større forståelse for min egen organisation.”

”Programmet var relevant for mig, idet jeg har ledet og haft ansvar for forskelli-
ge nordiske projekter – jeg har reelt været i ”forandringsmode” i mange år. Jeg 
har gået på forskellige kurser og opsnappet viden undervejs, men har også er-
kendt, at det med at skabe forandring i en organisation og få både menneskene 
og kulturen til at skifte retning, er vanskeligt. Jeg havde med andre ord en trang 
til at få input og inspiration med henblik på at nå op på ”næste niveau”. Der-
næst har jeg i mange år haft en ambition om at komme en tur til INSEAD – for 
at mærke hele miljøet og stifte bekendtskab med de dygtige professorer, som 
underviser der.

De to professorer på Leading Strategic Change var superdygtige – på hver deres 
måde, og det gav en rigtig fin balance. Det var godt at få en ”brush up” på den 
teoretiske viden fra professorer, der i særdeleshed har videnskabeligt belæg for 
det, de underviser i. Og så var jeg meget begejstret for de cases, vi blev præsen-
teret for, hvor vi arbejdede med forskellige scenarier og konsekvenser. Casene 
fulgte virkelig godt op på den teoretiske viden, vi var blevet præsenteret for, og 
koblede den teoretiske ramme med den praktiske. Det var der meget læring i.”

Mette Cordt
Nordisk HR-direktør, Konica Minolta 
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INSEAD blev grundlagt i 1957 i Fontainebleau, lidt 
uden for Paris i Frankrig. Hele idégrundlaget for skolen 
var baseret på et initiativ, der skulle styrke internatio-
nal erhvervsudvikling og samarbejde. 
Et samarbejde som oprindelig var startet af Mars-
hall-hjælpen umiddelbart efter 2. Verdenskrig. 

Visionen var, at hvis erhvervslivet og dermed landene 
samarbejdede om økonomiske forhold, ville det for-
bedre hele fundamentet for fred i verden. Fokusset 
på internationalt samarbejde omkring forskning og 
uddannelse er stadig den dag i dag kernen i INSEADs 
værdigrundlag – og et forhold, der har sikret, at sko-
len med hovedkontor i Fontainebleau i Frankrig an-
ses som den mest internationalt orienterede busi-
ness-school i verden.

Læringsmiljø
INSEAD arbejder for at skabe et åbensindet lærings- 
miljø, der samler mennesker, kulturer og idéer fra hele 
verden med henblik på at udvikle ledere og transfor-
mere organisationer. Gennem uddannelse er målet 

at udvikle ansvarlige og reflekterede ledere og iværk-
sættere, der formår at skabe værdi for deres organi-
sationer, og via forskning er det hensigten at udvide 
videnskabens grænser og påvirke forretningspraksis.

Fagområder
INSEADs uddannelses- og forskningsprogrammer in-
kluderer alle de traditionelle business-fagområder så 
som strategi, ledelse, finansiering, regnskab, organi-
sationsudvikling, teknologi, marketing og innovati-
on. INSEAD er på alle måder en banebrydende aktør 
i forhold til at udvikle metoder og teorier inden for 
disse fagområder. Teorier som er kendte – og aner-
kendte – verden over.
 
Personlig & professionel udvikling
Med INSEAD i ryggen står vi klar til at byde dig vel-
kommen til en uddannelse, hvor du får nogle fan-
tastiske muligheder for at videreudvikle din le-
der- eller bestyrelsesrolle – professionelt såvel som 
personligt.

60 år med forskning
og undervisning

Undervisning 
& deltagerprofil
Undervisningen forløber over seks intense dage - to dage i Danmark og fire 
dage på INSEAD. Som deltager vil du opleve en kontinuerlig vekslen imel-
lem at arbejde med rationelle strategiimplementeringsværktøjer og psy-
kologiske og komplekse udfordringer. Disse områder bør ikke bearbejdes 
isoleret, men derimod som to tilgange, der påvirker og understøtter hin-
anden. Du får lejlighed til at hente ny inspiration og sætte den i relation til 
dine egne ledelsesmæssige udfordringer, både på personligt og organi-
satorisk niveau.

Underviserne er to af de mest velrenommerede professorer på INSEAD 
inden for disse områder, og deltagerne kan forvente at vende hjem 
med ny inspiration, indsigt samt et værdifuldt netværk at trække på, 
når de nye indsigter skal stå sin prøve i virkelighedens verden.

Deltagerprofil
Leading Strategic Change-programmet er designet for ledere med et 
betydeligt ledelsesansvar, som har en særlig interesse for at få succes 
med at gennemføre ambitiøse strategier eller forandringsprojekter. 
Programmet er ideelt for tidligere deltagere af vores Executive Manage-
ment Programme INSEAD og fungerer særdeles godt som en over-
bygning på dette program.

Programmet er designet med henblik på at give  
et relevant udbytte for disse profiler:

· Topledere, som har behov for en gennemgående  
 indsigt i strategiimplementering.

· Ledere, som er trådt ind i en tungere lederstilling med  
 fokus på at implementere ambitiøse forandringer.

· Direktører og topledere, som søger personlig inspiration og  
 nye metoder til at transformere deres organisation.

· Rådgivere, konsulenter og HR-ansvarlige, som arbejder med  
 strategiimplementering og organisationsudvikling.
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PROGRAMINDHOLD: MODUL 1

Første modul over to dage i Danmark prioriterer vi at arbejde med konkrete erfarin-
ger fra praktiske transformationsprojekter. 

Modulets omdrejningspunkt er en praktisk model for transformationsprojekter, og i 
tillæg inviterer vi en række ledere som har stået i spidsen for ambitiøse forandringer. 
Med udgangspunkt i deres erfaringer og deltagernes egne udfordringer får du alle-
rede på dette modul konkret inspiration samt vigtig indsigt i en række problemstillin-
ger der udfoldes yderligere på modulet på INSEAD.

PROGRAMINDHOLD: MODUL 2

Dette modul foregår i inspirerende rammer på INSEAD.

Mange strategiske tiltag indfrier aldrig deres potentiale, og det er der mange årsager 
til. Vi vil derfor i løbet af 4 intense dage give dig mulighed for at få grundig indsigt i 
hvad der skal til virkelig at arbejde med at lede forandringer eller transformationer 
der har strategisk tyngde.

Første fokusområde er strategi implementering. Hvad skal der til for at få succes med 
at implementere strategiske tiltag, og hvad er de største faldgruber.
Dernæst dykker vi dybere ned i organisationskulturen og hvordan den kan modar-
bejde eller understøtte forandringsprocessen. Vi ser på hvordan kulturen kan kort-
lægges og udvikles og blive en bevidst styrke der arbejdes eksplicit med.

At mestre begge opgaver så de supplerer hinanden stiller mangesidede krav til ledel-
sesindsatsen. Du får lejlighed til at identificere og afprøve nye sider af din ledelsesind-
sats, så du får et solidt grundlag for at lede strategiske transformationer med succes.

Programindhold
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PROFESSORER
Professorer

Daniel Simonovich har særligt fokus på strategieksekvering og praktisk strate-
giarbejde. Med en fortid som strategikonsulent for en række af Europas større 
virksomheder har han en bred praktisk erfaring med strategiarbejde, som han 
kombinerer med et solidt teoretisk fundament. Daniel Simonovich er program- 
direktør på dette program, og med sig i bagagen har han en række internationale 
udmærkelser for kvaliteten i sin undervisning.

I sit forskningsarbejde fokuserer Spencer Harrison på hvordan man som leder 
skaber de perfekte rammer for at mennesker kan arbejde kreativt sammen. 
Hans arbejde er fokuseret på, hvordan man skaber optimale samarbejdsstrukturer, 
og ikke mindst hjælper han Fortune 100-virksomheder med at finde ud af, ikke 
kun hvordan deres medarbejdere bliver dygtigere, men også hvordan virksom-
hederne kan lære af deres medarbejdere. Harrison har blandt andet gennem-
ført forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder som Google, NASA og 
Black Diamond.

Spencer Harrison
Associate professor of 
Organizational behavior, INSEAD
 

Daniel Simonovich
Affiliate professor of Strategy, INSEAD 
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Vigtige informationer om 
programmets praktiske forløb
Før
· Når du har tilmeldt dig programmet, vil vi sørge for, at optakten og 
 afviklingen forløber gnidningsfrit.

· Du modtager i god tid før programstart adgang til deltagerportal 
 med informationer om de øvrige deltagere, undervisningsplan
 samt forberedelsesmateriale.

· Forberedelsesmaterialet består af læsestof i form af artikler og 
 cases samt uddrag fra bøger.

· Du vil få lejlighed til at refl ektere over en aktuel udfordring, 
 som du har lyst til at bringe med til INSEAD, for at få inspiration til 
 at løse den.

· Du kan forvente at bruge cirka 20 timer på at forberede dig til forløbet.

Under
· Undervisningen foregår som en afvekslende kombination af 
 forelæsninger, cases, gruppearbejde og drøftelse af deltagernes 
 egne cases.

· Det er ikke nogen ulempe at have en aktuel case med, da du 
 får lejlighed til at arbejde med denne igennem forløbet.

· Deltagerne vil få lejlighed til at arbejde sammen i fl ere 
 forskellige grupper, hvilket giver en varieret inspiration og styrker 
 et bredt netværk, som også kan være gavnligt efterfølgende

· På INSEAD følges vi af holdets egen programkoordinator til alle 
 aktiviteter, blandt andet en ”opening-dinner” om mandagen samt 
 en ”closing-dinner” om torsdagen.

· Programmet afsluttes med, at du modtager et certifi kat fra INSEAD.

Efter
· Du har nu fået ny og værdifuld viden og erfaring, som du kan 
 benytte til at styrke og udvikle din virksomheds strategiske position 
 samt din egen lederrolle.

· Du har i løbet af programmet arbejdet med en række værktøjer, 
 som du nu får lejlighed til at bringe i anvendelse i din egen organisation.

· Du har etableret et stærkt netværk blandt de øvrige deltagere, 
 som du kan trække på og gensidigt inspirere.

· Du får lejlighed til at deltage i Executive Forum, som er et unikt 
 læringsforum, hvor du kan opleve inspirerende masterclasses med
 erfarne professorer fra blandt andet INSEAD.

Ophold og transport
Vi sørger for at booke dit ophold samt forplejning. Du vil blive ind-
kvarteret på et af INSEADs hoteller tæt på campus.

Hotel og forplejning er ikke med i uddannelsesprisen, men afregnes 
særskilt.

Du sørger selv for at bestille fl ybilletter til Paris. Vi sørger for at boo-
ke din transport tur/retur Charles de Gaulle i henhold til dine fl ytider.

Vi anbefaler en række fl ytider, som du kan vælge mellem. Du vil blive 
afhentet i ankomsthallen af en INSEAD-chauff ør og bragt til dit hotel.

Ansøgning/tilmelding
Der er løbende optagelse på uddannelsen, og det er derfor en god 
idé at ansøge i god tid for at sikre dig plads på det hold, du ønsker.

Tilmeld dig på www.se-institute.dk
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Executive Forum
UNIKT OG INSPIRERENDE LÆRINGSFORUM

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsfo-
rum for skandinaviske ledere, der ønsker at fokusere på og udvikle deres 
ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Forummet giver medlemmerne mulighed for at få viden og inspiration fra 
IMD og INSEAD samt sparring med andre ledere – og giver dermed gro-
bund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige 
dimensioner. Desuden er det en unik mulighed for at bevare kontakten til 
tidligere deltagere, hvis man har deltaget i et af Scandinavian Executive Insti-
tutes uddannelsesprogrammer.

Masterclasses
I Executive Forum har du hvert år mulighed for at deltage i en række hel-
dags-masterclasses, som tager aktuelle temaer op, der berører de tenden-
ser, som erhvervslivet og ledere står overfor. 

Du vil møde nogle af verdens førende business-professorer og opleve et in-
tensivt og dynamisk læringsmiljø. Derudover får du en unik mulighed for at 
bidrage med erfaringer og bringe dine egne udfordringer i spil.

Executive Forum er desuden en unik mulighed for at deltage sammen 
som ledergruppe eller team, og derved få en række fælles begreber og en 
fælles referenceramme, der kan være særdeles nyttigt at arbejde videre 
med efterfølgende.

Lokalt – og internationalt
Executive Forum giver dig rammerne til at netværke og sparre med ligesindede 
ledere fra forskellige brancher og samtidig blive inspireret og udfordret af 
nogle af verdens førende business-professorer. Du får i allerhøjeste grad 
et forum, hvor du kan høste fordelene af både det ”lokale” og det ”inter-
nationale”.
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Scandinavian Executive Institute
– WE INSPIRE LEADERS

Scandinavian Executive Institute blev etableret i 2007, og er en førende ud-
byder af leder- og bestyrelsesuddannelser på et højt fagligt niveau til top-
ledere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i hele Norden.
Hjørnestenen i uddannelserne er et tæt samarbejde med de internationalt 
anerkendte business-skoler, INSEAD i Frankrig og IMD i Schweiz, som begge 
er banebrydende og velrenommerede business-skoler, der har modtaget 
en lang række internationale priser og anerkendelser.

Scandinavian Executive Institute har som vision at være Nordens fortrukne ud-
byder og facilitator af uddannelser og netværk via et stærkt samarbejde med 
partnere i verdensklasse. Vi hjælper organisationer samt topledere, ledere og 
bestyrelsesmedlemmer med at nå sit højeste potentiale ved at bygge bro 
mellem global viden og lokal anvendelse.

I samarbejde med vores internationale partnere udvikler vi løbende top-
lederuddannelserne Executive Management Programme INSEAD og 
Leading Strategic Change INSEAD, bestyrelsesuddannelserne Executive 
Board Programme INSEAD og Advanced Board Programme INSEAD 
samt lederuddannelserne Executive Management Certificate og Leader- 
ship Acceleration Programme IMD. Desuden tilbyder vi masterclasses i busi-
ness-forummet Executive Forum.

Læs mere på www.se-institute.dk


