Uddrag af en Interim leders dagbog
I det følgende vil jeg beskrive mine oplevelser på to udvalgte
interim lederjobs, som jeg har haft.

Case I:

Tog imod udfordringen om at lede en lukningstruet Rambøll virksomhed. Divisionschefen gav en kort
introduktion til opgaven, og besked om at skabe sorte tal på bundlinjen eller lukke og slukke efter
mig. Da jeg har modet og lysten til at træde ind på nye ukendte territorier og ofte har jeg stået midt i
stormen og håndteret udfordringerne tog jeg plads ved roret.

Udførsel:
Evnen til hurtigt at analysere og forstå hele værdikæden ligger dybt i mit DNA. Efter interviews med
nøglemedarbejdere og hovedkunder stod indsatsområderne klare: Virksomhedens interne tilstand,
eksisterende kundeforhold samt forretningsudvikling.
Det viste sig hurtigt, at medarbejdernes motivation lå på et meget lavt niveau. Medarbejderstaben
var hårdt presset under udsigten til en mulig lukning. Jeg udviste lederskab ved at hurtigt at få ryddet
op i uhensigtsmæssige personaleforhold for at få ro i medarbejderstaben. Satte mål og stillede mig
op på ølkassen for at gøre dem forståelige og klare. Ledte personalet mod målene ved at gå forrest
med engagement og entusiasme som en bannerfører. Ved at bruge teambuilding, fejring af succeser
og anerkendende lederstil blev teamånden reetableret og motiveret til proaktivt følgeskab.
Min forgænger havde kun satset på 1 kunde, som ikke havde afgivet forventede ordrer. Delvist
grundet mistillid til virksomheden. Da der ligeledes hovedsageligt var markedsført løsninger, der var
brugt i Europa, var der store muligheder for forretningsudvikling.
Ved at gøre brug af medarbejdernes netværk og knowhow, fik vi analyseret markedets og kundernes
behov. Proaktivt gik vi i konstruktiv dialog om udvikling af kundecentrerede løsninger. Mit mantra
er: ”Man kan ikke pushe en Ferrari på en kunde, der ønsker en VW – men man kan sælge ham den
bedste VW, han kan få for pengene!” Bare sådan at man kan stå inde for det leverede. Vi fandt ud af,
at vi måtte udvikle nogle tekniske løsninger, specifikt tilpassede de lokale forhold.

Et eksempel er udviklingen af en justerbar forankringsdel. Rambøll havde udviklet et unikt onepiece-made-to-fit forankringsdel som overgang imellem fundament og ståltårn. Vores kunder var
imidlertid bekymrede for,om fundamenterne ville sætte sig over tid. I området er der ikke fast sand
at grave ned til, som vi kender det fra Danmark. Der er også regelmæssig seismisk aktivitet. Ud fra
dialogen med kunderne iværksatte jeg udviklingen af en justerbar forankringsdel tilpasset de lokale
forhold.
Værdikæden omhandler også indkommende leverancer. På oversøiske markeder kan man ikke være
lige så sikker på korrekt leverance, som man kan på f.eks. det danske marked. Det kom hurtigt frem,
at hidtidige leverandører ikke havde den rette holdning og ikke leverede den ønskede kvalitet.
Derfor iværksatte jeg en screening af leverandørmarkedet og efterfølgende screening af udvalgte
leveran-dører. Vi udvalgte de leverandører, der havde rette holdning til samarbejde, og som havde
kvalitet og kompetencer tæt på det ønskede. For at få leverancer til rette kvalitet og til rette tid var
det nødvendigt at udstationere egne medarbejdere hos leverandørerne. Dette for at oplære og
træne dem i rette produktionsmetoder og teknikker. Også for at sikre den nødvendige fremdrift
samt kvalitetssikring inden produkterne forlod fabrikken.

Resultat:
Kommercielt turnaround med en ordrestigning på over 250%. Salg til nye kundesegmenter. Der blev
ligeledes etableret aftaler med nye samarbejdspartnere og leverandører for at kunne levere turnkey
leverancer. Et resultat jeg altid vil være stolt af.
Case II:
En telekom infrastruktur operatør havde foretaget et stort opkøb af 2500 telekom sites. Lokal
forretningskultur gør, at trods en handel på over 400 millioner dollars, så kontrolleres det leverede
ikke før eller under handelen. Det kontrollerer man på bagkant, og det er her Rambøll kom ind i
billedet. Jeg blev hentet ind til at stå i spidsen for dette valideringsprojekt.
Udførsel:
Før afrejse var jeg en tur omkring ”headquarter” til en briefing samt gennemgang af kontrakten med
kunde. Hovedformålet med projektet var 2-delt: A) At verificere om hvert enkelt site overholdte den
kontraktligt lovede kvalitet. B) Beregne om der var uudnyttet kapacitet i tårnene. Det viste sig, at jeg
skulle håndtere en meget kompleks projektorganisation: Rambølls eget team, kundens team, et
offshore ingeniørteam i Indien, 50 indhyrede teams der skulle operere i marken. 200
projektmedarbejdere i alt.
Første stop var hos Rambøll India i Hyderabad. Her mødte jeg ingeniørteamet, der skulle foretage
alle beregninger. Det viste sig senere at være en god disposition, at have brugt tid og ressourcer på
at skabe gode relationer til dette team.
Projekt kick-off hos de forskellige parter for at få forventningsafstemt, var det første som jeg foretog
mig efter ankomst i Indonesien. Etablering af faste projektledelsesmøder, kommunikationsstruktur
samt afrapportering til styregruppe etc. ligeledes foretaget.
I sådant et komplekst projekt i sådan et komplekst miljø er det naivt at tro, at tingene går som først
planlagt. Som den preussiske generalfeltmarskal von Moltke udtrykte det: "Ingen plan overlever
første kontakt med fjenden". Det kan jeg tale med om. Det kræver både overblik og evne til at
tilpasse til situation og omstændigheder. En passende mængde mod og robusthed dertil er kun et
plus.
Eksempler på nogle af de udfordringer, som skulle håndteres var: Specialister tilbageholdt i
lufthavnen pga. korrupte immigrationsmedarbejdere. Forhindret adgang til en del sites af lokale
bøller. Flere medlemmer af styrekomiteen bortrejst i måneder under kritisk startfase. Men den
sværeste udfordring var dog at indlejningen af Field teams var kraftigt forsinket. Kunden var
kontraktmæssigt ansvarlig for denne leverance. Kundens indkøbschef forsinkede dette helt bevidst.
Hvorfor? Tjah, i et land kendt for udpræget korruption, kan man gøre sig sine tanker.
Undervejs testede vi også en række metoder til optimering af processerne. Vi testede jord-radar til
at måle omfang af fundamenter. 3D-scanning af tårnene blev også undersøgt, da dette kraftigt ville
kunne reducere tidsforbruget ved opmåling.
Resultat:
Trods alle udfordringerne blev projektet gennemført i henhold til kontrakt. Sites evaluerede med
hensyn til stand, kvalitet, statik samt mulig uudnyttet kapacitet.
En opgave med nogle meget lærerige udfordringer.
Afrunding:
Det står i dag helt klart, at det som bar resultaterne og succeserne igennem var mine personlige
egenskaber:
• Evne til hurtigt at analysere og forstå værdikæden samt omsætte viden til resultater
• At jeg kan kommunikere med alle uanset position, baggrund, nationalitet eller religion
• Kan forklare komplekse emner til ikke-tekniske beslutningstagere
• Motivere og inspirere et team og skabe engagement og følgeskab

