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Vil I have struktur, overblik og effektive arbejdsgange?  

Med et effektivt HR-system fra LESSOR 
kan I afskaffe en lang række manuelle, 
tidskrævende rutiner. I får et fleksibelt 
værktøj, der understøtter hele paletten 
af HR-opgaver fra håndtering af med-
arbejderoplysninger over rekruttering 
og kompetenceplanlægning til styring af 
tid og udbetaling af løn. 

I vil hurtigt opleve, at I reducerer om- 
fanget af manuelle administrative arbejds- 
gange. På længere sigt vil fordelene vise 
sig i form af en styrket HR-funktion med 
fokus på udvikling af medarbejdere, le- 
dere og organisation.
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Den teknologiske udvikling, globali-
seringen, billig og effektiv arbejds-
kraft i udlandet samt de stadig 
stigende krav fra virksomhedens 
topledelse om vækst og omkost-
ningsbesparelser stiller konstant 
krav til, at organisationens ydeevne 
maksimeres. 

Hvordan får vi vores organisation,  
afdeling eller team til at yde optimalt? 
Uanset om det handler om viden,  
innovation eller produktion, så er det 
menneskene i organisationen, der i 
sidste ende er afgørende for virksom-
hedens succes. Formår de at sam-
arbejde effektivt om virksomhedens 
udvikling? 

At forøge den organisatoriske yde-
evne handler ikke om at presse med-
arbejdere endnu mere og få dem 
til at arbejde endnu længere – det 
handler om at få alle medarbejdere 
til at yde sit bedste og samarbejde 
på tværs, uden det går ud over trivsel 
og motivation.

Informationen skrev i starten af september om Toyota 
Center Göteborg, hvor man i stedet for en otte timers 
arbejdsdag har indført to skiftehold samtidig med at  
arbejdstiden er reduceret til seks timer om dagen. Det 
har givet en produktivitetsøgning på 20 %. Årsagen? 
Værkstedets kapacitet udnyttes bedre, og medarbejder-
ne arbejder mere i løbet af de seks timer, end de gjorde 
på en otte timers arbejdsdag. De positive effekter stop-
per ikke her; sygefraværet er nedbragt, spildtiden med 
mange pauser er reduceret, medarbejderne har fået 
mere energi, blevet mere effektive og trives bedre, det 
er blevet nemmere at rekruttere nye medarbejdere, og 
værkstedet har fået flere kunder på grund af de længere 
åbningstider.

Jeg mener ikke, at vi alle skal til at indføre kortere arbejds-
dage, men at det handler om at nytænke ledelsesformer, 
-processer og -tilgange for at sikre, at organisationens 
ydeevne hele tiden er toptunet.

Jeg håber, at du i dette nummer finder inspiration til  
arbejdet med at forøge din organisations, afdelings eller 
teams ydeevne. 
 
God læselyst.

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, 
DANSK HR

Er din organisations 
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Involvering i udvikling.  
”Der skete ingenting!”  Vi skal lære nye arbejds-
processer og mestre andre ledelsesmetoder for at 
samarbejde effektivt om udvikling. Gamle roller og 
holdninger forhindrer både ledere og medarbejdere i at 
lykkes med involvering i forandring.  

Detailgigant med turbo på 
forandringerne  Der er fuld knald på transformatio-
nen af Dansk Supermarked, og alle dele af virksomhe-
den er i scope. Den interne afdeling for forretningsud-
vikling er central i at få alle dele af Dansk Supermarked 
til at bidrage til, at koncernens ydeevne maximeres.

Mental robusthed = langsigtet 
performance  Medarbejdernes mentale robusthed 
og overblik i hverdagen er en af de mest værdifulde 
ressourcer, man som virksomhed bør sikre. Man kan 
have de dygtigste medarbejdere, men hvis de har 
hovedet fuldt af forvirrende tanker, negativitet og usik-
kerhed, så går det ud over deres performance.

Leading the human energy 
in your organisation  
– a driver for performance  Performance is one 
of the enigmatic concepts for organisations but also 
for leadership thinking and practice. While businesses 
can leverage performance with financial engineering, 
still at the heart of organisations people are accom-
plishing the processes, products and services that 
build long-term success.

Ledelse af videns- 
medarbejdere – Lyt og involvér  
Den moderne mellemleder står i dag over for nogle helt 
andre udfordringer i ledelsen af vidensmedarbejdere 
end før i tiden. Nutidens vidensmedarbejdere stiller 
nemlig helt andre krav til deres arbejdsliv i dag.

Vejen til succes med  
projekter: Fokus på projektejeren  
Mange projekter fejler eller er udfordrede på deres mål. 
Hvordan kan vi opbygge en projektkultur, så vi får suc-
cesfulde projekter? Projektledelse er afgørende, men 
projektejeren gør forskellen. Her er plads til forbedring. 
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Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov
Tlf. 8621 6111
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Forside 
Michael Ejby, 
Head of Group Business 
Development, 
Dansk Supermarked
Fotograf: Claus Sjödin



Professionelle HR- og lønløsninger
PBJ er en af Danmarks førende leverandører af HR- og 
 lønløsninger, udvikling af HR- og ledelsesprocesser samt 
øvrige optimeringsprocesser. Vi hjælper med at gøre HR  
til en synlig og konkret del af hverdagen i din virksomhed  
– til glæde for både  medarbejdere, ledere og bundlinje.

Danmarks bedste 
HR- og lønløsning
PBJ A/S har i mere end 25 år leveret HR-løsninger  
til  danske virksomheder og offentlige  institutioner. Vi 
 op lever  en enorm efterspørgsel på vores  løsninger, der 
hele tiden udvikles og suppleres efter de behov, vi ser  
hos vores kunder. Senest er APV-løsningen, Workcyclus, 
kommet til.
 
Epos består af moduler inden for HR, løn og rekruttering 
og er blandt Danmarks mest fleksible og brugervenlige 
løsninger inden for sit felt.

AARHUS
Sindalsvej 30
8240 Risskov

BRØNDBY
Kornmarksvej 6

2605 Brøndby

PBJ A/S
www.pbj.dk

Telefon 43 62 74 00

Kom nemt og hurtigt i gang
Ring til os på tlf. 43 62 74 00 
eller besøg os på www.pbj.dk.
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Detailgigant med turbo 
på forandringerne

Der er fuld knald på transformationen af Dansk Supermarked, og alle dele af virksomheden 

er i scope. Den interne afdeling for forretningsudvikling er central i at få alle dele af Dansk 

Supermarked til at bidrage til, at koncernens ydeevne maximeres.

Marie Korsgaard
Communication Manager, DANSK HR
Fotograf: Claus Sjödin

Danmarks største detailhandelsvirksomhed, Dansk 
Supermarked, er i gang med en transformation, der 
berører alle dele af forretningen. Virksomheden har 
altid haft en meget stærk position i Danmark med 
kæderne føtex, Bilka, Netto og Salling og i udlandet 
med Netto.  
Men dels er konkurrencen på hjemmemarkedet in-
tensiveret, og dels er virksomhedens egne mål for 
dens internationale ekspansion markant sat i vejret, 
så Dansk Supermarked stod med andre ord over 
for en gennemgribende modernisering, da adm. 
dir. Per Bank tiltrådte i 2012. 

Siden er fulgt en helt ny ledelse og et hæsblæsen-
de udviklingstempo:
Koncernen har gjort kraftigt indhug i konkurren-
ternes markedsandele, Salling-fondene har købt 
aktiemajoriteten tilbage fra A.P. Møller-Mærsk, 
føtex- og Bilka-formaterne er fornyet og fintunet, 
Starbuck’s og Carl’s Jr. introduceret i Danmark, 
e-handelssitet Bilka.dk er rykket op blandt de 
største onlineplatforme i Danmark, en SAP-imple-
mentering på tværs af landene er under færdiggø-
relse, mens Netto markant har øget omsætningen 
i Sverige, Tyskland og Polen og rokket ved det 
britiske detailmarked med meldingen om, at kæ-
den åbner discountbutikker i Storbritannien i løbet  
af efteråret. 
For blot at nævne nogle af de seneste års forret-
ningsinitiativer.

Skal støtte 
den strategiske fremdrift 
Så mange forandringer på kort tid 
kombineret med de ambitiøse mål 
sat af bl.a. bestyrelsesformand Nils 
Smedegaard Andersen og Per Bank 
presser selvsagt virksomheden. Det 
stiller krav om nye ledelsesformer, 
nye kompetencer i virksomheden 
men også om, at virksomhedens 
eksisterende specialister og fagom-
råder bringes sammen og forøger 
virksomhedens ydeevne strukturelt 
og ned i de enkelte projekter.

I forbindelse med forandringsproces-
sen blev Business Development-af-
delingen etableret. Afdelingen er en 
intern konsulentafdeling, der har en 
nøglefunktion på tværs af forretnings-
enhederne, og som skal drive udviklin-
gen af og implementeringen af Dansk 
Supermarkeds overordnede strategi 
samt sikre, at specialisterne på tværs 
af virksomheden kommer i spil for at 
maximere udbyttet af dem. Tidligere 
blev inspiration og udvikling i høj grad 
diskuteret i de forskellige organisa-
toriske enheder, men med Business 
Development bliver effekterne af at 
arbejde tæt sammen høstet.

Michael Ejby
Head of Group Business 

Development, Dansk Supermarked
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”Business Development er til for 
slutkunden, men dem, vi hjælper, 
er forretningen. Vores overordnede 
opgave er at støtte den strategiske 
fremdrift. Vores vigtigste kunder er 
Bilka, føtex, Netto, Logistik og virk-
somhedens indkøbsdivision. Vi skal 
støtte dem i, at de får succes med at 
lave endnu bedre løsninger til forbru-
gerne,” fortæller Michael ejby, Head 
of Group Business Development, 
Dansk Supermarked. 

Dansk Supermarked blev grundlagt 
på at reformere detailhandel i Dan-
mark med introduktionen af de den-
gang banebrydende koncepter fø-
tex, Bilka og Netto i hhv. 1960’erne, 
1970’erne og 1980’erne. For fortsat 
at kunne skabe værdi for kunderne 
og indfri virksomhedens ambition om 
at blive en danskbaseret retailer i in-
ternational klasse kræves der fortsat 
og kontinuerlig udvikling. 

”Vores resultater skabes sammen 
med forretningen. Vi gør det i sam-
arbejde, for når vi skal skabe foran-
dring, så skal vi sikre, at så mange 
som muligt trækker på samme ham-
mel. Vores vigtigste rolle er ikke at 
være eksperter i de enkelte subområ-
der – det er at få de enkelte subom-
råder til at fungere på tværs,” siger 
Michael ejby.

Michael ejby kom til Dansk Super-
marked som Head of Group Busi-
ness Development i forbindelse med 
etableringen af afdelingen Business 
Development i april 2013. organisa-
torisk er Business Development cen-

tralt placeret i Dansk Supermarked 
med direkte reference til virksomhe-
dens administrerende direktør. 

overordnet har funktionen tre roller:

1 Drive og orkestrere Dansk Su-
permarkeds strategiske plan-  

lægning og opfølgning på den fast-
lagte strategi. 

2 Løbende undersøge og ana-
lysere strategiske muligheder.

3 Levere den klassiske manage-
ment-konsulent-rolle i form af 

analyser og projektledelsesressour-
cer til at drive projekter sammen 
med forretningen.

Medarbejderne i Business Develop-
ment skal være så tæt på forretnin-
gen som muligt. Typisk er de fire 
dage ude i forretningen og en dag 
på kontoret i koncernens nyindviede 
hovedsæde i Århus. Fra forretnings-
udviklingsdirektørens kontor kan man 
kigge direkte over på det højtekno-
logiske non food-lager med kædelo-
goer på siden. Heller ikke udsigten 
levner tvivl om, at man skal være helt 
tæt på forretningen hele tiden.

”Vi har selvfølgelig et kontor. Men 
egentlig skal man som intern konsu-
lent møde ind ude ved indkøb, ba-
geren eller logistik, hvis det er dem, 
man arbejder med, så man bliver en 
del af deres kultur, forståelse og dag-
lige dialog. På den måde sikrer vi, at 
vi hele tiden har indgående forståelse 
af forretningen,” siger Michael ejby.

Konstant udvikling 
for at være dygtige for forretningen
Internt i Business Development er der et stort fo-
kus på udvikling af medarbejderne, som er direkte 
koblet til funktionens formål.
”For mig var det fra starten vigtigt, at vi hele tiden 
holder os skarpe for at være dygtige konsulen-
ter til forretningen. Når man arbejder i forskellige 
projekter, er det væsentligt, at man oparbejder en 
masse viden, men det er også væsentligt, at man 
får delt den viden. Det er også vigtigt, at alle hele 
tiden løbende udvikler sig. Medarbejderne bliver 
hele tiden vurderet, målt og vejet på, om de har 
en personlig udvikling og en udvikling, der er af-
gørende for forretningen,” fortæller Michael ejby.

For at sikre videndeling samtidig med at sikre, at 
den forretningsmæssige og personlige udvikling 
hænger sammen, har Michael ejby opbygget en 
struktur i afdelingen med forskellige møder, fora 
og aktiviteter.

Hver anden uge er der teammøde, hvor der er 
status på, hvad der sker i forretningen og om re-
sultaterne er, som de skal være. ”Det vigtigste 
formål med teammødet er videndeling. Projektle-
derne fortæller kort, hvad der sker i deres projekt, 
så det er en oplagt lejlighed til, at alle kan høre, 
hvad der sker og forstå, hvad vi arbejder med,” 
siger Michael ejby. 

en gang om ugen afholder Michael ejby et project  
activity meeting med seniorholdet.
”Her ser vi på, om der er noget, vi skal være op-
mærksomme på, på tværs af projekterne, om der 
er nogle ressourcer, vi skal tage hensyn til i vores 
egen organisation og om der er noget, vi har be-
hov for at dele med hinanden i forhold til målene,” 
uddyber Michael ejby.  

For at sikre videndeling 
samtidig med at sikre, at den 

forretningsmæssige og person-
lige udvikling hænger sammen, 
har Michael Ejby opbygget en 

struktur i afdelingen med 
forskellige møder, fora

 og aktiviteter.
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Ud over at Michael ejby afholder performance  
review med alle medarbejderne hvert halve år, mø-
des han med dem enkeltvis i tre kvarter hver sjette 
uge til et leadership review.
”Jeg taler med hver enkelt for at høre, hvordan 
går det, hvad der optager dem, om der er udfor-
dringer men også i forhold til deres personlige 
udvikling. Når man har med videnmedarbejdere at 
gøre, så er det vigtigt, at de hele tiden oplever, 
at de flytter sig, bliver bedre og dygtigere. Så jeg 
skal balancere forretningens krav med deres ud-
viklingsbehov og sikre, at vi hele tiden er på kurs,” 
fortæller Michael ejby.

Leadership reviewet er på overordnet niveau, så 
derfor er alle medarbejdere også tildelt en career 
advisor, som er en sparringspartner for en per-
son, der er yngre eller har mindre erfaring end een 
selv.
”Når man er Career advisor, så er det vigtigste 
succeskriterium både, at man klarer sig godt selv, 
men også at man lykkedes med at løfte dem, man 
er career advisor for. Lykkedes man ikke med det, 
så lykkedes man kun med en del af sin opgave, 
og det er også en del af det, der er i min perfor-
manceevaluering for career advisorne,” pointerer 
Michael ejby.

Sæt klare mål, delmål og milepæle
Det er afgørende, at alle arbejder i samme 
retning og hele tiden kan se næste mål/
delmål. Det muliggør, at succeser kan fejres, 
ligesom man hurtigt kan handle på afvigelser.

Stakeholder management 
– Før, under og efter
Sørg for at alle ved, hvad du gør og føler sig 
hørte. Størst succes opnås, når alle oplever, 
at de ejer løsningen.

Når du tror, du er færdig, 
er du først ved at bryde igennem
Forandringer tager tid og kræver et langt 
sejt træk. Den samlede effekt beror på evnen 
til at skabe ændringer hos hver enkelt 
medarbejder gennem individuel træning 
og kompetenceopbygning.

”Program Management Office handler primært om 

at give opfølgning og overblik til ledelsen på hele den 

transformation, vi er igennem. Vi har en rapportering 

med alle igangværende projekter med rød, gul og grøn 

trafiklys for at give ledelsen indsigt i forhold til tidspla-

ner og effekter af projekterne. 

Det røde trafiklys er ikke nødvendigvis et problem. Det 

kan bare være, at vi er blevet klogere på, at målet er 

forkert, og at vi skal revurdere businesscasen, formå-

let eller forventningerne. Det kan også være, at projek-

tet mangler ressourcer, og de ikke kan komme videre. 

PMO-kontoret samler trådene og rapporterer, så ledel-

sen kan handle på eventuelle udfordringer – det er det, 

der er formålet.”

Program Management
 office

Lisbeth Nielsen 
PMO Manager

2

1

Michael Ejbys 
råd til ledelse 
af forandringer

3

Ca. en gang om måneden afholdes 
der en capability building event, 
som er en træningsdag, hvor værk-
tøjskassen i at være konsulent og i 
at støtte forretningen bygges op. 
Det kan være træning i projektledel-
se, PowerPoint, excel, procesana-
lyse, hvordan man håndterer stake-
holders osv.

Sidst men ikke mindst, så bruger Mi-
chael ejby HR-afdelingen til at stille 
skarpt på medarbejdernes styrker 
og kompetencer som individer. 

”Det vigtige er jo ikke, at vi alle sam-
men er ens. Vi skal kunne komple-
mentere hinanden, men også forstå, 
at når man arbejder sammen, så kan 
det nogle gange være svært, når de 
andre ikke er præcis, som man selv 
er. Vi skal kunne se værdien af det 
og arbejde med at bruge teamet 
med de styrker og forskelligheder, 
det nu giver. Det giver os det bedste 
grundlag for at drive de tværorgani-
satoriske projektet i forretningen,” 
slutter Michael ejby.
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Strategy Execution
Berit S. Christiansen 
Senior Project Manager 

”Bagerprojektet er et eksempel på strategisk projekt, der skal sikre 
højere vækst og mere tilfredse kunder i friskkategorien i Bilka og føtex. 

Business Developments rolle i projektet har været at bygge broen 
mellem den indkøbsansvarlige i Bakery og medarbejdere fra Bilka og 
føtex, der før transformationen ikke var vant til at arbejde sammen. I 
Business Development har vi sikret, at der var en platform til dette 
samarbejde, og at de rigtige beslutningstagere mødes månedligt. 
Vi har været med til at facilitere projektet, sørget for at der var klare 
agendaer, at vi havde de slides, vi skulle bruge, at vi fik de rigtige  
diskussioner, at der var next steps og at det hele rullede igen en  
måned senere. Det har simpelthen bygget en struktur i forskellige fora 
for at sikre, at det blev løftet ud i virkeligheden.

Det fantastiske ved bagerprojektet er, at man kan gå ud i butikkerne 
og se resultaterne. Vi er slet ikke på plads i forhold til, hvad vi gerne 
vil, men der er allerede nogle helt konkrete ting, man kan se ude i 
butikkerne.”

“Logistikprojektet blev iværksat ud fra tesen om, at vi kunne spare et trecifret 
millionbeløb og samtidig gøre det endnu bedre. 

Der blev fastlagt 10 konkrete initiativer, og 
i projektet har Business Development haft 
to roller; dels at designe et lokalt PMo-
kontor, hvorfra det sikres, at der er en fast 
struktur for, at en styregruppe mødes hver 
anden uge og leverer fast rapportering 
på projektet. Dels at være projektleder på 
nogle af de 10 projekter, hvor opgaven er 
at sikre, at de rigtige analyser bliver ud-
arbejdet, så de rigtige problemstillinger 
bliver jagtet, at finde de rigtige løsninger 
sammen med projektteamet og sørge for 
at implementere løsningerne.

Hele vores tilgang har været en samlet 
Dansk Supermarked betragtning, så hvis vi 
gør noget et sted i værdikæden, så skal det 
være positivt hele vejen igennem kæden. Vi 
kan ikke bare sige, at vi kan spare 10 mio. 
kroner ved at ændre på den måde, vi frag-
ter varerne fra vores centrale lager til butik-
kerne, hvis vi påfører butikkerne en udgift 
på 15 mio. kroner."
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etableret i 2013
25 medarbejdere

Består af fire områder:
PMO – Program Manage-
ment office 
Følger op på projekterne hver 14. 
dag og rapporterer månedligt til kon-
cernledelsen på alle de strategiske 
projekter for at skabe en løbende for-
ståelse i organisationen for, hvordan 
strategien bliver drevet fremad.

Strategy Execution 
Konsulentfunktion som leverer res-
sourcer ud til forretningen til strate-
giske projekter. Det er herfra, der le-
veres projektledelsesstøtte og hvor 
de sammen med forretningen stiller 
et hold, der tager sig af en konkret 
problemstilling og skaber de mål-
satte forretningsforbedringer.

Customer insight
Leverer analyser for at sikre, at for-
brugeren er i centrum og at fokus er 
på at forstå forbrugerens oplevelser, 
så der er en klar fornemmelse af, om 
de rigtige tiltag prioriteres.

Pricing funktion
overvåger konstant konkurrence-
dygtigheden på priserne i forhold til 
de enkelte kæder og deres vigtigste 
konkurrenter.  

Om Business Development

Strategy Execution
Lars Hougaard 
Senior Project Manager


