Xafir Organisationsanalyse
En organisationsanalyse med kobling af performance og udvalgte HR nøgletal
•

Hvordan kan vi udfordre den årlige tilfredshedsmåling, så den giver
større forretningsmæssig effekt?

•

Hvordan sikrer vi os viden om ledere og medarbejderes evne til at
omsætte strategi til praksis?

•

Hvordan sikrer vi os, at medarbejdernes commitment til at omsætte
strategi til handling øges?

FORMÅL MED ANALYSEN

Organisationsanalysen er en strategisk og resultatfokuseret del af en udviklingsproces med afsæt i en
organisationsanalyse.
Analysen giver et solidt grundlag for at prioritere de
indsatser, der skal løfte organisationens performance
og sikre at handlinger og tiltag, som søsættes, har forretningsmæssig berettigelse.

organisationen: 1) egen adfærd, engagement og bidrag
til strategi og teamet 2) forudsætninger og rammer
herfor som f.eks. ledelse og kollegial støtte.

Analysen afdækker niveauet på en række faktorer,
som er centrale for organisationens resultatskabelse
og beskæftiger sig med sammenhængen i mellem
hovedtemaerne: Ledelse, Engagement og performance samt
Forretningsresultater og nøgletal.

Man opnår blandt andet:

ORGANISATIONSANALYSEN BESTÅR AF

Analysen implementeres i Xafirs webbaserede værktøj
bestående af:
•

270-graders lederevaluering

•

Org.måling på engagement, trivsel, strategi og resultater

•

Identificering af HR nøgletal, der viser, hvordan enkelte områder ‘performer’

Resultater fra disse elementer kobles efterfølgende i
rapporter på flere niveauer.
RESULTATER

Analysen får sat følgende temaer på dagsordenen i hele

Derfor bliver efterfølgende opfølgning og udviklingstiltag i højere grad et fælles projekt mere end en feedback til ledelsen og en forventning om handling alene
herfra blandt medarbejderne.

 Ledelsesinformation på alle niveauer til at prioritere
indsatser, som forbedrer organisationens resultater
 Et grundlag for dialog og reflekterede handlinger på
alle niveauer i organisationen
 Indsigt i medarbejdernes engagement og commitment
overfor mål og strategi
 Feedback på ledelseskvaliteten individuelt og i organisationen som helhed
 Øget fokus på performance og resultater
FÅ MERE INFORMATION

Kontakt Xafir A/S for at få en præsentation.
Telefon: 86 98 57 22
E-mail: info@xafir.dk
www.xafir.dk

C ase

Organizational Performance Review, OPR

Fik bedre overblik over organisationens performance ved at kombinere resultater fra måling med HR nøgletal samt systematisk og integreret opfølgning
BAGGRUND
FAKTA OM FORCA

Forca A/S tilbyder pensionsvirksomheder
ydelser inden for medlemsservice, aktuarservice, fondsservice og økonomi- og
regnskabsservice. Forca servicerer i dag
- på vegne af deres kunder - over 500.000
medlemmer med service af bedste
kvalitet. Forcas ambition er at skabe en af
landets mest spændende arbejdspladser
præget af talent, nyskabelse, entusiasme
og dyb faglig indsigt. Forca beskæftiger
ca. 300 medarbejdere.

Forcas primære mål med organisationsudviklingsprocessen OPR, Organizational Performance
Review, var at sikre en overordnet sammenhæng mellem en række orgnisationsudvklingstiltag
lige fra individuelle performanceevalueringer over kompetenceudviklingsaktiviteter til årlige
organisationsaudit for organisationens øverste ledelse.
Et af de væsentlige elementer i denne proces er en organisationsmåling, der sammenkobler
resultaterne af en engagementsmåling hos medarbejderne og en 270-graders evaluering af
lederne med udvalgte HR nøgletal for dermed at skabe afsæt for dialog og indsatser på individ,
gruppe og organisationsniveau i Forca.
Sammen med Forca havde Xafir og Ankerhuskonsulenter dannet en tese om at Forcas organisatoriske performance bedre kunne måles og udvikles, hvis en række organisatoriske HR nøgletal,
der til dels allerede var tilgængelige, i højere grad blev koblet sammen med målinger af f.eks.
ledelseskvalitet og medarbejderengagement.
Ved at koble disse eksisterende HR nøgletal – suppleret med en række nøgletal udledt af organisationsmålingen, så håbede vi på dels at opnå en bedre forståelse og dokumentation af f.eks. ledelseskvalitetens effekt på en virksomhedsperformance og dermed identificere de væsentligste
udviklingsområder, dels at kunne estimere den økonomiske effekt af at udvikle – henholdsvis
undlade at udvikle – disse områder.

PROJEKTETS ORGANISERING
Projektet startede med at Xafir og Forca i foråret 2010 fik identificeret de forskellige HR nøgletal, der skulle kobles op imod resultaterne fra målingen og lederevalueringerne. Samtidig blev
spørgerammer for både engagementsmåling og lederevaluering sat op.
Hele det systemmæssige apparat var til rådighed, da Forca i forvejen benytter sig af Xafir til
at identificere og styrke kompetenceudviklingen hos medarbejderne ligesom der måles på
afdelingernes og medarbejdernes performance.
Det var derfor enkelt for Forca at vælge Xafir og Ankerhus til samarbejdet omkring udvikling af
konceptet OPR.

RESULTATER
OPR i Forca er et nyt koncept og under fortsat udvikling, men det har givet Forca et væsentligt
bedre grundlag for at vurdere, hvilke organisationsudviklingstiltag, der giver bedst effekt for
Forca, og som vi ud fra dette skal prioritere, og organisationsmålingen er et væsentligt element
i denne proces. Den konkrete, direkte sammenhæng mellem de enkelte tiltag og den økonomiske bundlinje i Forca er dog fortsat en af de væsentlige udfordringer og udviklingsområder.
Lars Kirkegaard
HR-chef, Forca
FÅ MERE INFORMATION

Kontakt Xafir A/S for at få en udførlig præsentation af Xafir OPR og dets anvendelsesområder.
Telefon 86 98 57 22
www.xafir.dk

