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ChangePeople er et konsulenthus med speciale i 
Change Management ifm. Salesforce implemen-
teringer. Vores team består af specialiserede kon-
sulenter, som alle har en uddannelses- og arbejds-
relateret baggrund indenfor IT-implementering, 
projektering og forandringsledelse. Herudover er 
vores konsulenter certificerede i Salesforce.

Vi bygger bro mellem forretning og IT for at skabe 
en solid organisatorisk forankring af netop 
Salesforce. ChangePeople blev grundlagt i 2016 med 
visionen om at hjælpe virksomheder til at opnå end-
nu højere adoption af Salesforce – til gavn for både 
virksomheden og dets medarbejdere. ChangePeople 
har lige siden opstarten hjulpet en lang række nordi-
ske kunder med at opnå en vellykket adoption af Sa-
lesforce. Det er sket på baggrund af vores Salesforce 
ekspertise kombineret med målrettet forandrings-
ledelsesmetoder, samt brancheerfaring. 

Gennem et tæt samarbejde med Salesforce, og 
mange års kollektiv erfaring, har vi opnået en dyb 
forståelse for, at hver eneste Salesforce imple-
mentering er forskellig. Vi ved, hvad det kræver af 
målrettet indsats for at opnå den ønskede gevinstre-
alisering – og på den rejse arbejder vi altid sammen 
med kunden. Vi ser udfordringerne i øjnene, løser 
problemerne og er modige – i fællesskab. Det gør vi 
bedst ved at spille en aktiv rolle i vores kunders pro-
jektteam, så vi kan kombinere vores ekspertise med 
kundens unikke in-house viden. I den konstellation 
kan vi både arbejde styrende ud fra best practice og 
støttende, når vi spiller jer endnu bedre.

Om os

Om os
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"I ChangePeople stræber vi efter at skabe vellykket 
forankringer af Salesforce – til gavn for vores kunder
og deres Salesforce brugere. 

Som Salesforce Partner har vi et stærkt fokus på at
støt e vores kunder på deres Salesforce rejse, så de
kan re alisere den forventede gevinst. Vi bidrager
med en solid værkstøjkasse og praktisk erfaring.”

ChangePeople founder & Sr. Change Consultant, 
Anna Pelvig

"Det starter altid med dig. Adoption kommer med
fokus fra ledelsen og med en klar forventning om
hvad gevinsten er for virksomheden, men så sandelig 
også medarbejderen i deres daglige arbejde.
Gevinstrealiseringen kommer med det samme så snart 
alle arbejder modsamme mål og deler data til kundens
og virksomhedens fordel."

Country Lead Denmark at Salesforce,
Jacques Soelberg
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Forord

Hvorfor er
gevinstrealisering og 
adoption af Salesforce 
vigtig?

Forord
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Når en virksomhed vælger at foretage en investering 
i Salesforce og bruge Salesforce som enabler til f.eks. 
at effektivisere eller optimere forretningen, så byg-
ger investeringen på en business case og dermed en 
forventning til, at virksomheden på længere sigt kan 
høste gevinsterne af investeringen. Der ligger typisk 
masser af beregninger på FTE-besparelser, forbedret 
kundeoplevelse og lignende på forventningslisten. 

Der kan dog være meget langt fra regneark til en 
opnået gevinstrealisering. I forsøget på at opnå 
dette, er der flere afdelinger og interessenter invol-
veret. Som tiden går, kan der opstå forskellige ideer 
om, hvad målet egentlig er. Der findes heldigvis en 
række målrettede forandringstiltag, der alle har én 
fælles mission: at skabe tillid og engagement hos 
alle medarbejdere og ledere, som skal til at bruge, 
eller som allerede bruger Salesforce. Alt dette kan 
defineres som adoption. Vores definition på adopti-
on lyder: den proces, hvorved nye brugere vænner 
sig til at bruge Salesforce som tiltænkt – og beslut-
ter at fortsætte med at bruge Salesforce. Adoption 
måles løbende for at sikre en forankring og søsætte 
nye initiativer, der støtter op om processen. Med 
andre ord vil du altså ikke se en gevinstrealisering af 
din Salesforce investering, medmindre dine med-
arbejdere og ledere rent faktisk bruger Salesforce. 
Gevinstrealisering og adoption går derfor – alt andet 
lige – hånd-i-hånd. 

Men hvorfor synes vi, ChangePeople, at det er 
vigtigt at forstå gevinstrealisering og adoption af 
Salesforce? Det gør vi, fordi vi har set en lang række 
gode og mindre gode implementeringer, hvor vi har 
oplevet frustrationer hos medarbejdere, ledere og 
sponsorer. Vi er derfor nysgerrige på, hvordan vi kan 
hjælpe danske virksomheder med at komme bedre i 
mål med den menneskelige del af en Salesforce im-
plementering. Derfor er denne rapport et forsøg på 
at kvantificere, hvordan Salesforce implementeres 
under danske forhold og kortlægge, hvilke typiske 

udfordringer, som virksomhederne har ifm. imple-
menteringen af Salesforce – og dele resultaterne 
med dig, læseren. 

God fornøjelse.
Anna Pelvig

Med denne rapport sætter vi hos ChangePeople ord 
på vores erfaringer med at skabe god adoption af 
Salesforce. Gennem en omfattende spørgeskema-
undersøgelse i efteråret 2021, har vi indsamlet 
empiri fra store danske virksomheder, der anvender 
Salesforce i deres forretning. Resultaterne har vi 
sammenholdt med vores opfattelse af best practice.

Målet med undersøgelsen og rapporten er at:

Spørgeskemaundersøgelsen var rettet mod medar-
bejdere eller ledere, som enten er eller har været 
involveret i implementering og/eller drift af Salesfor-
ce løsninger i Danmark. Undersøgelsen varede fire 
uger, og i alt har repræsentanter fra mere end 20 
forskellige større danske virksomheder deltaget.

1
Forstå de danske forhold, som Salesforce 
implementeres under

3
Koble ChangePeople's best practice med 
besvarelserne 

2
Identificere områder, som både udfordrer 
og forbedrer gevinstrealiseringen/ibrugtag-
ningen

Baggrund for undersøgelsen
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Hvordan læser du 
rapporten?

3 Proceskortlægning

4 Governance

5 Lederonboarding

6 Dashboards

7 Gevinstrealisering og adoption

1 Brugertræning

2 Forandringskommunikation

Rapporten er inddelt i 7 afsnit, som følger spørge-
skemaundersøgelsens struktur. Du finder informa-
tion omkring opbygningen af spørgeskemaundersø-
gelsen i næste afsnit af rapporten. Rapporten skal 
ikke nødvendigvis læses i en kronologisk rækkefølge. 
Du kan med fordel slå op på de enkelte afsnit, som 
du ønsker at få information omkring. De 7 afsnit 
udgør, hvad vi mener, er vigtigst når det kommer til 
change management i forbindelse med implemente-
ringen af Salesforce. Du kan læse mere om bevæg-
grunden for udvalget af netop de 7 afsnit, i næste 
afsnit. Strukturen i rapporten er opdelt som følger:

Hensigten med denne inddeling af rapporten er, 
at du kan bruge den som generel vidensdeling og 
opslagsværk. Du kan slå op på et afsnit, som enten 
allerede er en udfordring eller måske vil blive, og 
så her dykke ned i data for at se, hvordan andre har 
grebet området an, samt læse vores anbefalinger til 
best practices.

Hver af de 7 afsnit følger samme struktur og
omhandler: 

Hvorfor dette change område er vigtigt og hvad 
det dækker over

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen for 
det pågældende afsnit

Vores best practice relateret til området
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Når rapporten bladres igennem, anbefaler vi, at 
læseren har sit eget Salesforce projekt i tan-
kerne. Hermed kan du mentalt sammenligne 
dit eget projekt med respondenternes tilken-
degivelser. Vi vil nemlig tydeliggøre tendenser, 
fremhæve generelle udfordringer, videregive 
anbefalinger og til sidst koble dette med vores 
best practice. Som Salesforce change manage-

ment specialister ønsker vi at sikre endnu højere 
adoption og succes med Salesforce på det dan-
ske marked. Læs videre og bliv måske inspireret 
til at gøre tingene en smule anderledes.
Rigtig god læsning.

Er du midt i et Salesforce projekt?
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Om forfatterne

Forord
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Anna Pelvig
Partner & Sr. Change Consultant, Change People

Anna har +15 års erfaring med Salesforce og +25 års erfaring med salg og 
ledelse. Specialist i lederonboarding gennem coaching og rapportering med 
afsæt i Salesforce.

Christian Friis Maarupgaard 
Change Consultant, ChangePeople

Christian har +5 års erfaring med forretningsudvikling, sales excellence
samt udvikling og implementering af Salesforce i et agilt setup.
Specialiseret i rollerne som Business Analyst og Product Owner.  

Erik Kragh Blume Dahl 
Change Consultant, ChangePeople

Erik har +4 års erfaring med forandringskommunikation og opsætning
af uddannelsesprogrammer for Salesforce implementeringer. Specialiseret i at 
opkvalificere medarbejdere og skabe engagement for de nye arbejdsmetoder. 

Kasper Lehmann Pedersen
Change Consultant, ChangePeople

Kasper har +5 års erfaring med styring af udvikling og implementering af
software løsninger – med et særligt fokus på forandringsledelse i
implementeringsfasen. Specialiseret i projekt- og forandringsledelse. 

Stephanie Busch Mølgaard
Change Consultant, ChangePeople

Stephanie har +11 års erfaring med salgshåndtering og har bl.a. været
projektleder på en lang række Salesforce udrulninger. Specialiseret i rolle som 
scrum master og projektledelse med fokus på CRM.

Lea Poulsen
Jr. Change Consultant, ChangePeople

Lea studerer virksomhedskommunikation på Copenhagen Business School og 
har +4 års studieerfaring med change kommunikation. Agerer support af
ChangePeople's konsulenter på kundeopgaver.
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Forord

Undersøgelsens
målgruppe og format

9 Adoption

6 Dashboards

3 Proceskortlægning

4 Governance

1 Brugertræning

8 Succeskriterier

5 Lederonboarding

2 Forandringskommunikation

= Valgfrie kategorier
= Obligatoriske kategorier

Undersøgelsen er baseret på et omfattende spør-
geskema, som blev delt og besvaret af mere end 20 
store danske virksomheder. Spørgeskemaet havde 
indledningsvis 9 segmenteringsspørgsmål efterfulgt 
af 6 valgfrie, samt 2 obligatoriske kategorier. Hver 
kategori havde omkring 10-15 underspørgsmål. Ka-
tegorierne er angivet til højre:

Hver kategori er særligt udvalgt. I vores optik
indkapsler de nemlig helt centrale change manage-
ment indsatsområder, som er afgørende at have styr 
på for at sikre succes med Salesforce. For at sikre 
høj validitet af besvarelserne, blev respondenterne 
indledningsvis bedt om at vælge, hvilke af de 6 valg-
frie kategorier, de selv personligt har arbejdet med. 
De to sidste kategorier, Succeskriterier og Adoption, 
var obligatorisk for alle respondenter. 

Afslutningsvis er det vigtigt at forstå, at strukturen 
for de 8 kategorier er opbygget ens. Hver kategori 
indeholder nemlig en lige fordeling af disse spørgs-
målstyper:

Eks: "På en skala fra 1-10, vurder dette udsagn…"

Vurdering spørgsmål

Eks: "Hvilke tiltag gjorde I på dette område…"

Faktuelle spørgsmål

Eks:
Holdning spørgsmål

"hvad var jeres største udfordring på dette område"

Denne tredeling af spørgsmål muliggør, at vi i 
rapporten både kan kortlægge de reelle (objekti-
ve) indsatser, hver virksomhed har prioriteret, og 
sammenholde det med den oplevede effekt, som 

hver respondent (subjektivt) har følt det. Effekten af 
change management vejes og måles nemlig i både 
forretningsmæssig gevinst og menneskelige følelser. 
Intet mindre. 
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Resultaterne i denne rapport er selvsagt et produkt af deltagerne, deres virksomhed og den Salesforce løs-
ning, de er med til at implementere. Det skal læseren have for øje, når rapporten bladres igennem.
Her sætter vi ord på, hvem vores respondenter er:

Hvem er vores respondenter?

Respondenternes persona

Deres type af Salesforce projekt 

Deres type af virksomhed
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Persona
Undersøgelsens respondenter har forskellige roller i 
deres virksomhed. Overordnet kan vi konstatere, at 
over halvdelen af besvarelserne kommer fra perso-
ner med stort beslutningsmandat, eller som dagligt 
sætter retningen for enten driften eller projekte-
ringen af Salesforce. I grafen 1.3.1. ser vi, at 21% er 
CRM manager, 10% er Projektleder, 10% er Styre-
gruppemedlemmer og 10% er Change Manager. 

Derudover kan vi konkludere, at respondenterne for 
nyligt har arbejdet med deres Salesforce projekt – 
eller stadig gør det. Hele 84% tilkendegiver nemlig, 
at de arbejder med Salesforce nu, eller har gjort det 
inden for det seneste år, hvilket kan ses i graf 1.3.2. 
Det gør rapporten særdeles aktuel og repræsentativ 
både i forhold til Salesforce som platform, men også 
i det henseende, at besvarelserne afspejler nylige 
oplevelser og indsatser.

ForordForord

Hvad er din rolle i dit
Salesforce projekt?

Projektleder

Change Manager

Styregruppemedlem

CRM manager

Andet

21%

26%

10%

10%

10%

Proceskonsulent (intern/ekstern) 7%

Uddannelseskonsulent (intern/ekstern) 5%

Forretningspecialist 5%

PO 2%

Superbruger 2%

Udvikler 2%

Graf 1.3.1:
Oversigt over respondenternes rolle i implementering eller drift af Salesforce
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Hvor længe siden er det du var 
involveret i dit seneste projekt/
drift?

1-2 år siden sidste involvering

2-3 år siden sidste involvering

>2 år siden sidste involvering

0-1 år siden sidste involvering

Jeg sidder på projektet/i driften nu

26%

58%

9%

5%

2%

Graf 1.3.2:
Oversigt over, hvornår respondenterne sidst var involveret i deres Salesforce projekt
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Kigger vi på typen af Salesforce projekt, som vores respondenter arbejder på, er det primært
Udvikling/udrulning af ny funktionalitet (44%) eller Første lancering (28%). Det er med andre ord ca.
halvdelen af respondenterne, som arbejder med driften, og omkring en fjerdedel, der er i færd med at lan-
cere Salesforce som noget nyt i deres organisation. Fordelingen kan ses i Graf 1.3.3. 

Type af Salesforce projekt

Hvilken type Salesforce projekt har
du primært arbejdet på (det seneste)?

Drift af eksisterende 
løsning

Første lancering

Reinforcement af brugen

Dette stemmer godt overens med, hvor længe 
respondenterne mener deres virksomheder har 
haft Salesforce. 37% tilkendegiver nemlig, at deres 
virksomhed har haft Salesforce mellem 1-2 år, og 
49% siger det er mellem 2-6 år. Vi kan derfor identi-
ficere to grupper i vores data. Dem der befinder sig 
i ”Wave 1-fasen” hvor forandringen oftest opleves 
som stor, og så drift/videreudviklingsfasen, hvor 
forretningen er bekendt med Salesforce, og IT knok-
ler hårdt for at rulle mere og bedre funktionalitet 

på. Hver af disse faser kræver forskellige indsatser, 
som vi vil kommentere yderligere på længere nede i 
rapporten. 

Derudover kan vi også se, at majoriteten af respon-
denterne arbejder med de klassiske Salesforce løs-
ninger, og at en stor gruppe sidder i den finansielle 
sektor. Fordelingen på Clouds er nemlig: Sales Cloud 
53%, Service Cloud 42% (eller en kombination af de 
to) og Financial Service Cloud 37%. 

Forord

Migrering af Salesforce Classic
til Salesforce Lightning

Udvikling/udrulning af ny
funktionalitet

Graf 1.3.3:
Oversigt over type af projekt, som

respondenterne er eller har været en del af

28%

16%

5%

44%

7%
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Kigger vi på de organisatoriske forhold, kan vi i Graf 1.3.4 se den geografiske spredning af brugere, som 
vores respondenter arbejder med. En klar majoritet af virksomheder har kun brugere i Danmark. Her er 
det 63%. Derudover har 16% en brugergruppe spredt mellem 2-4 lande, og de resterende 21% har bruge-
re spredt over mere end 8 lande. 

Type af virksomhed

8-10 landeKun i Danmark 2-4 lande >13  lande

På tværs af hvor mange
geografiske lande er jeres 
brugergruppe spredt?

Graf 1.3.4:
Oversigt over geografisk adspredelse af

respondenternes virksomhed

63% 16% 14% 7%

Kigger vi på størrelsen af respondenternes brugergruppe, ser vi en mere jævn fordeling blandt
svarmulighederne i Graf 1.3.5. Denne fine fordeling er sammen med den geografiske spredning vældig inte-
ressant, fordi respondenterne hermed repræsenterer projekter med forskellig grader af kompleks-
itet. Vi har hermed data fra både globale og lokale Salesforce implementeringer.

200-500 1000-2000 0-50 50-200 >2000500-1000

Hvor stor er jeres bruger-
gruppe (interne medarbejdere)?

Graf 1.3.5:
Oversigt over størrelsen af

respondenternes brugergruppe
(interne medarbejdere) 

17%19%26% 17% 12% 10%
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Denne rapport bearbejder data, som kommer fra en bred gruppe af respondenter. Samlet repræs-
enterer respondenterne mere end 20 større danske virksomheder. Majoriteten opererer primært i
Danmark, men vi har også en signifikant gruppe af respondenter, som repræsenterer den globale
virksomhed. Data kommer hovedsageligt fra projekter, som beskæftiger sig med Sales Cloud,
Service Cloud eller Finansiel Service Cloud. Afslutningsvis varetager vores respondenter primært
roller med beslutningsmandat – og derfor retter rapporten sig også primært til den gruppe af læsere. 

Opsummering

Forord
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Resultater fra
undersøgelsen
Change initiativer

©
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Resultater – Brugertræning

Brugertræning
Resultater – Change initiativer

Forvent ikke god adoption uden en
prioriteret træningsindsats
Hos ChangePeople prioriterer vi Salesforce træ-
ning. Det gør vi, fordi vi er realister, og derfor ved, 
at adoption først for alvor opnås med en dedikeret 
træningsindsats samt løbende opfølgning. Det kom-
mer ikke ud af den blå luft. Det kunne eksempelvis 
være træning i forbindelse med første lancering, 
implementering af ny funktionalitet eller grundet 
lav adoption. Uddannelsesforløb kan designes på 
mange måder afhængig af antal kollegaer, geografisk 
spredning, antal ledelseslag, sprog, kompleksiteten 
af selve systemet, etc. I denne undersøgelse har 
vi spurgt danske Salesforce projektmedarbejdere, 
hvordan de gennemfører deres Salesforce træning.
I følgende afsnit kan du blive klogere på:

Overordnet kan vi se, at vores respondenter mener, 
at de prioriterer træning i deres projekt/drift.Ud fra 
besvarelserne, som kan ses i Graf 2.1.1, har majori-
teten 62% enten valgt svarmuligheden I meget høj 
grad eller I høj grad.

Hvordan Salesforce træning prioriteres
 i danske virksomheder

Den oplevede effekt af initiativerne

Hvad respondenterne mener udfordrer
og fungerer

"Vi anvender spydspidser i 
hvert lokalområde, hvil ket

fungerer fantastisk.
De er vores ambassadører.”
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Spørgsmålet er: hvordan prioriteres træningen? 
Vi starter med at kigge på antallet af ressourcer 
og hvem, der varetager træningsopgaven. I vores 
undersøgelse bad vi respondenterne tilkendegive 
antallet af personer, som var dedikeret til træningen. 

Svarene har vi efterfølgende krydset med segmen-
teringsspørgsmålet om antal brugere (hvor stor var 
jeres brugergruppe?). Resultatet kan ses i graf 2.1.2, 
og er en ratio, der giver indblik i forholdet mellem 
antal brugere og afsatte træningsressourcer.

Hvem og hvor mange træner?

Hvordan Salesforce træning prioriteres
 i danske virksomheder

Hvad respondenterne mener udfordrer
og fungerer

200

100

1

0

3002

4003

5004

6005

= Ratio mellem antal brugere og antal ressourcer
= Ressourcer til forberedelse og undervisning

I hvor høj grad mener du træningen af 
brugerne blev/bliver prioriteret?

I høj grad

Neutral

I minde grad

I meget lille grad

I meget høj grad 8%

54%

19%

15%

4%

Graf 2.1.1:
Oversigt over hvor højt træningen

af brugerne blev prioriteret

>1000

4

500-1000

4

200-500

3,1

50-200

2,3

0-50

2,5

Graf 2.1.2:
Oversigt over sammenhængen mellem størrelse på brugergruppe og

antallet af ressourcer allokeret til at varetage brugertræningen
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Det bliver her tydeligt, at virksomheder med bru-
gergrupper mellem 0-500 i gennemsnit benytter 
mellem 2-3 personer til forberedelse/undervisning, 
og at ratioen forøges i takt med, at størrelsen på 
brugergruppen stiger. Den samme træningsressour-
ce skal med andre ord håndtere flere brugere i takt 
med virksomhedens størrelse øges. Vi må antage, at 
dette har konsekvenser for kvaliteten og
opfølgningen.

Kigger vi på, hvem danske virksomheder sætter til 
at undervise, ser vi i Graf 2.1.3 en jævn fordeling 
blandt svarmulighederne. Den største kategori er 
Udvalgt medarbejder, som 31% har tildelt trænings-
ansvaret. Kigger vi i vores respondenters kommen-
tarer, bliver denne gruppe omtalt som: ”superbruge-
re”, ”spydspidser”, ”ambassadører”, ”lokale change 
agents” eller ”brugere fra forretningen”.   

Kigger vi i besvarelserne, kan det konkluderes, at træningsteams typisk bruger mellem 3 og 8 uger til for-
beredelse af undervisning, og at undervisningen typisk strækker sig over enten mindre end 1 dag eller 1-2 
dage. Vi kan se dette i Graf 2.1.4 og Graf 2.1.5 .

Udover antal ressourcer og træningsansvarlig, har vi også undersøgt omfanget af forberedelse samt
træningstid. Vi kommer i dette afsnit ind på:
 

Ambitionsniveau ses i afsat træningstid

Træningsteamets forberedelse 

Brugernes træningstid 

Brugernes gentræning 

Resultater – Brugertræning

Intern uddannelsespersonale 

Intern Change Manager

Leder

Busines analyst

Ekstern konsulent

Andre

Udvalgt medarbejder 31%

17%

17%

13%

10%

8%

4%

Graf 2.1.3:
Oversigt over hvem der

trænede slutbrugerne

Hvem var/er ansvarlig for selve
træningen af slutbrugerne?
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9%

14%

18%

36%

9%

23%

9%

Graf 2.1.4:
Oversigt over forberedelsesperioden 

Graf 2.1.5:
Oversigt over antal træningsdage, som blev afholdt

Hvor mange dages træning
modtog/modtager slutbrugerne?

1 dag

1-2 dage

2-3 dage

3-4 dage

>4 dage

Mindre end 1 dag 42%

12%

31%

8%

4%

4%

©

hvor lang tid brugte/bruger træningsteamet 
på at forberede uddannelsesforløbet?

Mindre end 1 uge

1-2 uger

3-5 uger

9-11 uger

6-8 uger

>12 uger

Ved ikke
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I forhold til omfanget af gentræning, ser vi en lavere 
prioritering. I undersøgelsens data kan vi konstate-
re, at 55% af respondenterne vurderer omfanget af 
deres indsats som enten lille eller mindre (se Graf 
2.1.6). Ressourcer og tid dedikeres med andre ord 
primært før go-live/lancering, og knap så meget 
efter system/funktionaliteten er taget i brug. 

Det er problematisk – og en respondent sætter her 
ord på hvorfor: ”Brugerne er glade for træningen, 
metoderne og de medier, vi har brugt. Men det er 
ikke nok til at skabe den optimale brugeradfærd”. 
Opfordringen er derfor ikke at sætte lighedstegn 
mellem indledende træning og adoption. Det kræ-
ver mere - enten i form af konkret gentræning eller 
anden opfølgning.

En respondent beskriver her, hvordan de fulgte op:
 
”At finde ansvarlige i områder og spørge ind til deres 
"pains and gains". At spørge indtil hvad ville hjælpe 
dem i deres arbejde. Vise dem " fremtiden " og ska-
be en fed " vibe". Det her vil være Game changer for 
netop DIG. Men der skulle kæmpes og det var fedt”.

Her er budskabet at have løbende dialog med for-
retningen.  

I forlængelse heraf, er det oplagt at forstå i hvilket 
omfang, danske Salesforce projekter involverer 
forretningen (kommende/nuværende brugere) i 
træningsplanlægningen. Det giver os nemlig en indi-
kation af kvalitetssikringen af selve træningen. I graf 
2.1.7 ses det, at 32% af respondenterne enten har 
svaret 8, 9 eller 10, hvilket læner sig op ad udsagnet 
om meget involvering. Samlet er middelværdien 66, 
hvilket betyder, at den gennemsnitlige respondent 
hælder til mere frem for mindre involvering. 

Resultater – Brugertræning

I et lille omfang

I mindre omfang

I stort omfang

Ved ikke

Ingen, vi er ikke nået dertil endnu

I meget stort omfang

I tilpasset omfang 36%

32%

23%

14%

5%

5%

5%

Graf 2.1.6:
Oversigt over omfanget af gentræning

I hvilket omfang blev/bliver gentræning 
arrangeret?
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Gennem denne involvering knytter vores respondenter angiveligt et stærkt bånd til forretningens superbru-
gere/ambassadører/spydspidser, som muliggør en god overlevering. Men det vil også hjælpe i forhold til 
selve formidlingen af løsningen, så den gøres forståelig og aktuel for brugerne og deres hverdag. 

Afslutningsvis kan vi med undersøgelsen også komme nærmere, hvordan og hvornår brugerne typisk bliver 
trænet. Resultatet er entydigt. I Graf 2.1.8 ser vi nemlig, at 73% træner før go-live/lancering af ny funktiona-
litet. Træning forgår med andre ord inden brugerne skal arbejde med produktionsdata (rigtige kundedata).

Format og tidspunkt for træning

I hvor høj grad mener du træningen af 
brugerne blev/bliver prioriteret?

Før go-live/lancering af
systemet/ny funktionalitet

73%

Ved go-live/lancering af
systemet/ny funktionalitet

Ingen fast plan - brugerne 
startede/starter når det passede dem

15%

Efter go-live/lancering af 
systemet/ny funktionalitet

8%

Ved ikke

4%

0%

Forretningen blev 
involveret meget i forhold til
træningens format/indhold

Forretningen blev ikke 
nvolveret i forhold til
træningens format/indhold

6% 66 32%

Vurder hvorvidt forretningen
blev involveret i planlægnin-
gen af brugertræningen?

Graf 2.1.7: 
Vurdering af forretningens

involvering af træningsinitiativerne

Graf 2.1.8:
Oversigt over hvornår træning af slutbrugerne blev afholdt ifm. Implementeringsprocessen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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I forhold til træningsformat, ses to lejre i respon-
denternes svar. Graf 2.1.9 viser her, hvordan majo-
riteten enten vælger online træning 42% eller fysisk 
klasserumstræning 38%. Danske virksomheder/
uddannelsesteams prioriterer med andre ord et 
formelt træningsforløb, som eksekveres af udvalg-
te undervisere. I respondenternes kommentarer 
erfarer vi endvidere, at de bygger deres uddannelse 
op omkring et Train-the-Trainer koncept. Her træ-
nes udvalgte medarbejdere af projektteamet, som 
efterfølgende får til opgave at træne deres kollega-
er lokalt. En respondent kommenterer på dette (i 
forbindelse med hvad han/hun mente, fungerede 

godt): ”Train-the-trainer metodik samt brug af eks-
tern konsulent til at professionalisere træningsmate-
riale og eksekvering”. 

Det er ikke nødvendigvis ens betydende med, at 
uddannelsesforløbene bliver styret 100% fra central 
hånd. Vi kan nemlig se i besvarelser, at danske virk-
somheder er tilbøjelige til at uddelegere trænings-
ansvaret lokalt. I Graf 2.1.10 ser vi nemlig, at 39% 
har svaret 0, 1 eller 2 i spørgsmålet om ejerskabets 
placering. Disse besvarelser fortæller, at 2 ud af 5 
respondenter har valgt en variant af lokal styring 
frem for central.

Resultater – Brugertræning

Hvordan blev/bliver brugerne
hovedsageligt trænet?

Online træning (demoer, webinar) 42%

Fysisk klasserumstræning med hands-on 
øvelser i uddannelsesmiljø (sandkasse)

Sidemandsoplæring i produktionsmiljøet 
(systemet med rigtig kundedata)

38%

Selvstyret træning (guides)

8%

Anden måde

8%

4%

Graf 2.1.9:
Oversigt over træningsformat, som blev 

anvendt til træning af slutbrugerne

Centralt:  Træningsforløbene 
blev styret og ejet af en

projektgrupppe

Lokalt: Træningsforløbene 
blev styret og ejet af enkelte 
afdelinger/lande 

39% 53 26%

Vurder placeringen
af ejerskabet for
brugertræningen?

Graf 2.1.10
Vurdering af hvor centralt ejerskabet af 

brugertræning er placeret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hvis ejerskabet falder i god jord, kan det skabe 
grobund for høj adoption, men der følger en risiko 
for svingende kvalitet og glemte budskaber. Både 
fordele og ulemper sætter respondenterne også 
ord på. Én beskriver her værdien af uddelegering og 
involvering:

”Vi anvender spydspidser i hvert lokalområde, hvil-
ket fungerer fantastisk. De er vores ambassadører.”. 
En anden kommenterer på udfordringen: ”Niveau 
af træning på alle lokationer worldwide [er lavt], da 
træningen blev givet af lokale superbrugere.”. 

Vi kan i undersøgelsen konkludere, at brugertræ-
ning prioriteres af danske Salesforce kunder. Det er 
primært før go-live og knap så meget efter. Spørgs-
målet er, hvordan respondenterne selv vurderer 
effekten af deres arbejde i forhold til øget kompe-

tenceniveau. I Graf 2.1.11 kan vi se en lidt over
middel-vurdering på 60. Der er ingen større tilstede-
værelse i skalaens ender, hvilket indikerer en forde-
ling af svar omkring midten.

Gevinstrealisering af brugertræning

Opsummerer vi det hele, kan den gennemsnitlige træningsindsats,
som vores respondent har tilkendegivet, beskrives med:

Disse gennemsnitlige betragtninger kan bruges som 
referencepunkt for, hvordan danske virksomheder 
har prioriteret træning. Dog er det vigtigt at pointe-

re, at uddannelsesstrategier bør tage højde for man-
ge variable, og at der ikke er en one-size-fits-all. Dog 
arbejder ChangePeople med en række principper. 

2-3 trænere

3-8 ugers forberedelse

Træning af brugerne før go-live/lancering

Omtrent 1 dags træning

Format enten ved klasserums-
eller onlineundervisning.

Rigtig  god - 
den tilførte værdi var høj

Lav  -
vi skulle have gjort mere 4% 60 23%

Overordnet, vurder gevinsten
af jeres træningsinitiativer
i forhold til målene om øget
kompetenceniveau

Graf 2.1.11:
Vurdering af hvor stor værdi, 
træningsinitiativerne tilførte

øget kompetenceniveau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hos ChangePeople sammensætter vi Salesforce uddannelsesforløb med udgangspunkt i disse
8 elementer:

Brugertræning er enormt omfattende og har utrolig mange nuancer. Vores best practice afsnit vil derfor 
ikke uddybe alle 8 elementer, men kommentere på en række principper vi læner os op ad. 

 Princip 1:  Ejerskaber skal deles ud
 Princip 2:  Vi lærer bedst af dem, vi kender
 Princip 3:  Vide, ikke tro

Best practice

Desto større din organisation er, desto mere afgø-
rende bliver lokalt ejerskab. Projektmæssigt anbe-
faler vi altid, at træning planlægges formelt, men 
behovet for afklaringer og hjælp opstår altid ad hoc. 
I mindre organisationer kan centrale aktører sup-
portere løbende, men i større organisationer be-
sværliggøres det af den fysiske afstand. Uden lokalt 
ejerskab for træning og support, vil hjælp under 

disse omstændigheder gives utidigt, langsomligt, 
og af ”fremmede”. Derfor har større organisationer 
brug for lokale ambassadører, der kan fungere som 
projektets forlængede arm. Disse ambassadører vil 
samtidig fungere som kontaktpunkter, hvorfra pro-
jektet/driften kan få indsigter vedrørende �pains” og 
”gains”. 

Ejerskabet skal deles ud

1 Forstå - 
kompleksisten af: lanceringen (systemet), 
geografi, ledelseslag, kultur, etc.

3 Onboard -
interne aktører (ledere, superbrugere,
træningsteam)

5 Kvalitetssikre  -
materiale med brugerinvolvering og test

7 Opfølg - 
både relateret til kompetencer,
brugeradfærd og nye releases

2 Formuler -
uddannelsesstrategi (ambitionsniveau, 
form, format, træningsteam, tidspunkt)

4 Producer  -
træningsmaterialer

6 Eksekver -  
træningen (eksempelvis train-the-trainer, 
1x1, webinar)

8 Mål -
både tilfredshed med træningen og
adoption niveauet i Salesforce

Resultater – Brugertræning
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2 Afstem og udpeg - 
de lokale kandidater i samarbejde med den 
lokale ledelse

4 Aktiver  -
ved lancering og releases 

Kvalitetstræning er et resultat af mange ting såsom 
materialer, tid, format, tempo, hverdagsrelaterbart 
og ikke mindst tillid. Derfor er et Train-the-Trainer 
koncept utrolig stærkt.

Det bygger nemlig på princippet om at blive trænet 
af dem, man kender. De centrale elementer i et Tra-
in-the-Trainer koncept er:

Vi lærer bedst af dem, vi kender

1 Definer - 
rolle, ansvar og forventet ressourcetræk for 
de udvalgte medarbejdere

3 Onboard -
de lokale trænere i opgaverne og gensidige 
forventninger

5 Opsamle  -
erfaringer udbyg netværk af trænere

Salesforce-teamets opgave bliver hermed at yde den ypperste support til de udvalgte brugere (superbru-
gere) samt give dem den fornødne uddannelse og materiale-pakke til at kunne videreformidle den nye 
systemadfærd. Vi anbefaler at bygge Salesforce lanceringer op omkring et Train-the-Trainer framework. Det 
betyder ikke nødvendigvis, at fysisk uddannelse er påkrævet ved hver nye release. Kompleksiteten af træ-
ningen kan nemlig variere – og derfor skal formatet også. Vi arbejder med denne fremstilling, som angivet 
herunder i Matrice 2.1.12:

Høj

Lav

Felter

Ko
m

pl
ek

si
te

t

Flow Objekt

Lille opgave Medium opgave

Stor opgaveMedium opgave

Matrice 2.1.12: 
Træningsmatrice med kompleksitet og flow, som angiver størrelsen på opgaven
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Som denne undersøgelse understreger, må Sales-
force teams ikke lette foden fra speederen efter 
indledende træning. Der er en tendens til dette, som 
vi skal have knækket. Salesforce handler i høj grad 
om datadisciplin, så ”nogen” skal have til opgave at 
følge op. Vores anbefaling til opfølgning er todelt:

Det er ikke en nem opgave – og det kræver, at man 
tør række ud til brugerne for velbevist at blive po-
tentiel skydeskive for frustrationer mm. Men med 
denne kombination af kvantitativ dataindsigt (eks. 
antal oprettede muligheder, bookede møder eller 
anvendelse af centrale felter) og kvalitativ rundspør-
ge (fysisk tilstedeværelse eller telefonmøde), kan de 

rette adoption-initiativer igangsættes. Reel adoption 
kommer vha. ”push” og ”pull” indsatser, og hvordan 
disse konkret skal se ud, kan kvalificeres i samspillet 
mellem data og dialog. Ikke ved at gætte eller gøre, 
som I gjorde sidst. Det kræver dog en vis insisteren 
og gå-på-mod. 

Vide, ikke tro

Afslutningsvis har vi lavet en liste med faldgruber, som Salesforce ansvarlige bør styre udenom:

Klassiske begynderfejl

Sætte lighedstegn mellem indledende træning og adoption 

Fjerne træning-/opfølgningsressourcer fra driften af Salesforce

Ikke fokusere intenst nok på onboarding af driftsledelsen

Træne med fokus på den tekniske løsning og ikke forventet brugeradfærd (case specifikt)

Ikke vedligeholde materialer så nye medarbejdere kan onboardes effektivt

Træne i en løsning, som ikke er testet grundigt (hastværk er lastværk)

Ikke lave adoption målinger og reagere på dem

Sammensætte træningsteam af ensartet profiler
– kombiner i stedet uddannelsesspecialister med BA/CRM-specialister

Lave løbende adoptionsmålinger på must-
win områder (data disciplin)

Have løbende dialog med udvalg-
te medarbejdere om resultaterne 
samt ”pains” og ”gains”

Resultater – Brugertræning
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Forandrings-
kommunikation

Resultater – Change initiativer

Hvorfor skal vi kommunikere om Salesforce?
Salesforce projekter findes i utallige størrelser og 
kræver velovervejet strategisk kommunikation.
Såfremt der kommunikeres tydeligt om løsningen 
og forandringen, den medfører, vil virksomhedens 
ledere og medarbejdere være ekstra tilbøjelige til at 
bakke op om det nye. Det vil reducere modstand til 
forandringen og systemet. 

Citatet til højre kommer fra en respondent i under-
søgelsen, og rammer plet i forhold til behovet for 
forandringskommunikation. Change leads må ikke 
undervurdere kommunikationsopgaven. Vi støder 
tit på tesen om at ”Salesforce er så brugervenligt, 
intuitivt, moderne, at brugerne bliver superglade 
for det”. Denne tese skader mere, end den gør 
gavn. Alt nyt er svært – også Salesforce. Så hvordan 
kommunikerer vi effektivt om løsningen? I vores 
undersøgelse har vi indsamlet data, der giver ind-
blik i, hvordan danske virksomheder eksekverer på 
dette change område, samt den oplevede gevinst og 
effekt. Læs videre og bliv klogere på:

"Vi var ikke klar over,
at behovet for for-

andringsledelse var så
stort ift. et godt system”

Hvilke konkrete kommunikations-
værktøjer, der benyttes

Den oplevede effekt af initiativerne

Hvad respondenterne mener
udfordrer og fungerer

Resultater – Forandringskommunikation
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Med undersøgelsens data kan vi konkludere, at 
respondenterne nogenlunde prioriterer denne 
change-opgave. I Graf 2.2.1 kan vi se, at majoriteten 

af respondenterne (52%), vurderer, at de enten i høj 
grad eller i meget høj grad prioriterede kommunika-
tion ud mod brugerne.

Medium prioritering af forandringskommunikation -
med både face-2-face og digitale værktøjer

Resultater – Forandringskommunikation

Graf 2.2.1:
Oversigt over graden af prioritering i forhold til forandringskommunikation 

I hvor høj grad mener du, at kommunikation fra 
projektet ud mod brugeren blev prioriteret?

I høj grad

Neutral

I minde grad

I meget lille grad

I meget høj grad 9%

43%

35%

9%

4%

Det giver god anledning til at dykke videre ned i 
besvarelserne for at identificere hvilke metoder og 
strategiske tiltag, vores respondenter har benyttet 
sig af. 

For at blive klogere på det, har vi i undersøgelsen 
bedt respondenterne tage stilling til hvilke 
Face-2-Face (F2F) og Digitale værktøjer de anvendte, 
samt hvad der fungerede og udfordrede.

Lad os starte med de digitale. Kigger vi på hvilke di-
gitale kommunikationsværktøjer, som vores respon-
denter benytter sig af, så ser vi denne top fire i Graf 
2.2.2:

 1.  Nyhedsartikler
 2.  Webinare
 3.  Emails
 4.  Nyhedsmails
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Hvilke digitale kommunikationsværktøjer
har I brugt/bruger I til at kommunikere om
jeres implemenering/forandring til brugerne?
Vælg og derefter ranger efter vigtighed - øverst har 1. prioritet

Telefonmøder

Nyhedsartikler

Webinare

Memoer

Emails

Nyhedsmail

Video tutorials

Salesforce chattergrupper

Videohilsner

Powerpoint ppt

Podcasts

Surveys

Teamsmøder/chat

Success historier

Status rapport

Testimonials

Overordnet rang Fordeling af rang Score

1 232

176

153

149

140

118

116

113

111

73

46

41

38

30

30

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tabel 2.2.2:
Rangering af digitale kommunikationsværktøjer

Laveste Rang Højeste Rang
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Vi kan hermed konstatere, at det primært er det 
skriftlige medie, som prioriteres. De skriftlige medier 
fungerer særdeles godt, når målgruppen er stor, og 
budskaberne skal kommunikeres én vej. Men der 
er også en række ulemper, hvilket bliver beskrevet 
af en respondent således: ”Brugere/interessenter 
læser materialet, men glemmer det hurtigt igen i en 
travl hverdag”. 

Skifter vi fokus og dykker ned i Face-to-Face (F2F) 
kommunikation, viser graf 2.2.3 en top fire på dette 
område: 
 1. Kick-off sessioner
 2. Workshops
 3. Demo seancer
 4. Ledergruppemøder

Kick-off sessioner

Workshops

Demo seancer

Ledergruppemøder

Q&A sessioner

Afdelingsmøder

Events

Roadshows

Kantinemøder

Pop-up info hubs

Resultater – Forandringskommunikation

Hvilke Face2Face fora i brugt/bruger I til at 
kommunikere om jeres implementering/
forandring til brugerne?
Vælg og derefter ranger efter vigtighed - øverst har 1 prioritet

Overordnet rang Fordeling af rang Score

1 119

104

102

93

77

75

55

40

32

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabel 2.2.3:
Rangering af Face-2-Face kommunikationsværktøjer

Laveste Rang Højeste Rang
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Dette mix af F2F kommunikationsværktøjer antager 
vi, at respondenterne har brugt for at: involvere 
ledelsen (ledergruppemøder), tydeliggøre fordele 
ved løsningen (demo-seancer), motivere brugerne 
(kick-off sessioner) og forventningsafstemme med 
forretningen (workshops). Vi kan bekræfte dette i 3 
respondenters kommentarer.

Én kommenterer her, hvad der fungerede: ”At nå ud 
til hver enkelt medarbejder. Det kræver meget fokus 
fra lederne. Derfor er det meget vigtigt at få lederne 
med”. 

En anden tilføjer: ”At starte tidligt og kommunikere 
både stort og lille WHY. Face-to-face møder og tyde-
ligt demonstrere, at det er et forretningsprojekt”. 

En tredje kommenterer afslutningsvis på deres ud-
fordring: ”For lidt forståelse hos afdelingsleder for, 
at de og deres teamledere burde eje forankringen af 
new ways of working, så de hele tiden kan omtale 
gevinsterne af at få et nyt system, og deraf mulighe-
der”.

Alle citaterne her tydeliggør, at inddragelse og 
mobilisering af ledelsen er vigtig for at opnå ejer-
skab. Et ejerskab som kommunikativt medfører, at 
de videreformidler projektets budskaber lokalt ude i 
forretningen. Kommunikationsansvarlige må derfor 
ikke fortabe sig i formidling af den tekniske løsning, 
men også arbejde målrettet på at sikre, at lederne 
griber bolden. 

Kigger vi nærmere på emnet ejerskab, ses to tendenser udfolde sig i undersøgelsens data.

 1. Respondenterne mener, at talspersoner og sponsorer skal bruges aktivt
 2. Men at selve kommunikationen er ejet og styret af projektet

Vi spurgte vores respondenter om omfanget af involvering, og i grafen nedenfor ser vi, at 35% læner sig 
kraftig mod udsagnet om meget involvering med en score på enten 8, 9 eller 10. Samlet ser vi også en mid-
delværdi på 60, som indikerer mere frem for mindre involvering.

Ejerskab gives gennem involvering 

Vurder graden af hvorvidt forretningen er 
involveret i  forandringskommunikationen

Meget involvering:
Talspersoner eller sponsorer 

bruges aktivt som led i
kommunikationen

Ingen involvering:
Talspersoner eller sponsorer
bruges ikke som led i
kommunikationen

13% 60 35%

Graf 2.2.5: 
Vurdering af involveringsgraden i

forhold til forandringskommunikation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Som supplement til involvering, spurgte vi også helt 
konkret ind til placering af det kommunikative ejer-
skab. Her kan vi konstatere, at over halvdelen mener 
kommunikationen styres centralt af projekt-gruppen 

eller lignende. 54% har nemlig valgt en score 8, 9 
eller 10, som læner sig op af udsagnet om central 
styring. 

Med denne data indsigt omkring Involvering og 
Ejerskab, så kan vi antage, at det gennemsnitligt 
fungerer sådan, at projektet formulerer hovedbud-
skaberne fra central hånd, og derefter bruger tals-
personer til at videreformidle dette ude i organisati-
onen. En måde hvorpå det kan opnås, blev italesat 
af en respondent.”Vi har valgt, at det er lederne, der 
træner og onboarder deres teams”. Ejerskab avler 
engagement – og engagement skaber ambassadø-
rer. Ovenstående er et forslag til hvordan. 

Hvem er ellers afsendere af projektets overordne-
de budskaber? Det bliver vi klogere på i Graf 2.2.6. 
Den viser, hvem vores respondenterne bruger som 
fortrukne afsender på WHY-budskaber. Den største 
tilslutning er Executive Manager, som 22% har valgt. 
Men ud over det, ser vi en markant spredning af 
svar. Der er med andre ord ingen enstemmighed.

Resultater – Forandringskommunikation

Vurder jeres placering af ejeskabet
for forandringskommunikationen

Centralt: Kommunikationen er 
styret og ejet af
projektgruppen

Lokalt: Kommunikationen er 
styret og ejet af de lokale
afdelinger eller lande

9% 67 52%

Graf 2.2.5:
Vurdering af hvor centralt ejerskabet af 

forandringskommunikation er placeret 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Change management team

Salesforce PO

Andre

Styregruppemedlem

Afdelingschef

Executive manager 22%

17%

13%

9%

9%

9%

Change management leder 4%

Projekt team leder 4%

Commercial Excellence Manager 4%

Senior manager 4%

CEO/president 4%

Graf 2.2.6:
Oversigt over foretrukne afsender af forandringskommunikation

Hvem var/er jeres foretrukne afsender 
af de overordnede organisatoriske
budskaber omkring Salesforce?
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Hvis vi skifter fokus fra kommunikationsværktøjer-
ne til budskaberne, ser vi i besvarelserne en tydelig 
strategisk prioritering af WHY og WIIFM. 

 1) WHY (overordnet motivation for
 forandringen)
 2) WIIFM (what’s in it for me?)

I undersøgelsen har vi været nysgerrige på, hvordan 
og hvor mange virksomheder, der arbejder med det-
te. I forhold til WHY (se Graf 2.2.7), kan vi konstate-
re, at 61% har formuleret et WHY, og at de jævnligt 
kommunikerer dette i interaktion med forretningen, 
35% kommunikerer deres i et mindre omfang og 
4% har ikke formuleret et. Det vil sige majoriteten 
bruger det aktivt.

WHY og WIIFM prioriteres strategisk

Resultater – Forandringskommunikation

I hvilket omfang arbejder I 
med et organisatorisk WHY for 
valget af netop Salesforce?

Vi har formuleret et organisatorisk WHY, 
og det kommunikeres jævnligt i
interaktionen med forretningen

Vi har formuleret et organisa-
torisk WHY, men det kommuni-
keres i et mindre omfang

*

Vi har ikke formlueret et
organisatoriske WHY

*

Graf 2.2.7:
Oversigt over omfanget af
virksomhedernes WHY og

hvor frekvent, det kommunikeres

61% 35% 4%
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I forhold til WIIFM (se Graf 2.2.8) er indsigten den samme. 59% har formuleret et WIIFM for alle grupper, 
som kommunikeres jævnligt i interaktion med forretningen. Vi kan derfor konkludere, at vores responden-
ter arbejder strategisk med forandringskommunikation på både organisatorisk og medarbejder niveau.

I hvilket omfang arbejdede/arbejder I med 
WIIFM (what's in it for me) budskaber for
isolerede medarbejdergrupper?

Vi har formuleret WIIFM for alle 
grupper, men de kommunikeres 
i et mindre omfang

Vi har formuleret nogen, og 
forretningen er i begrænset 
omfang bekendt med dem

Vi har ikke formuleret nogen 
WIIFM

Vi har formuleret WIIFM for alle 
grupper, og det kommunikeres 
jævnligt i interaktionen med 
forretningen

59%

18%

14%

9%

Graf 2.2.8: 
Oversigt over omfanget af virksomhedernes WIIFM og hvor frekvent det kommunikeres
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Undersøgelsen har tydeliggjort, at danske virksomheder arbejder strategisk og aktivt med forandringskom-
munikation i deres Salesforce projekter. Dog vurderer respondenterne selv, at gevinsten af deres arbejde 
er middelmådig. I Graf 2.2.9 kan vi se at middelværdien er 57. Det må derfor antages, at respondenterne 
oplever opgaven som udfordrende. 

Gevinstrealisering af forandringskommunikation

Det er derfor oplagt at kigge i respondenternes kommentarer for at forstå, hvad de mener, der udfordrer 
dem. Der er 3 gennemgående temaer i besvarelserne:

Her følger en række citater:

Måske du kan genkende tilsvarende udfordringer i jeres eget Salesforce projekt? De rette løsninger vil na-
turligvis variere alt efter organisationen, og i næste afsnit deler vi ud af vores anbefalinger. I denne opsum-
mering af forandringskommunikation, kan vi konkludere følgende: majoriteten af respondenterne mener, 
at deres projekt prioriterer indsatsen, men at gevinsten er middelmådig. Der anvendes forskellige værktøjer 
og afsendere, men tendensen er, at lederne udgør den største kommunikative udfordring. 

Lederne er svære at aktivere

Få sat Salesforce på agendaen i tide

Svært at kommunikere om en løsning, der ikke er komplet 

Resultater – Forandringskommunikation

Overordnet, vurdér gevinsten af jeres kom-
munikation i forhold til at opnå den ønskede 
motivation for Salesforce i forrentningen

Rigtig god 
- den tilførte værdi var høj

Lav
- vi skulle have gjort
mere/bedre

13% 57 30%

Graf 2.2.9:
Vurdering af hvor høj værdi kommunikationen tilførte virksomhederne, som vores

respondenter repræsenterer, i forhold til at opnå den ønskede information

”Change modellen er baseret på ledelsen og de har ikke "drevet" det godt nok
– dvs. de har ikke aktivt "slået på tromme" for brugen af Salesforce"

”Modstand fra brugerne pga. konstante fejl og mangler i Salesforce”

”Systemet fungerer i standardopsætning ikke optimalt”

”At vi kom for sent i gang med at kommunikere forandringen”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



43

©

Forandringskommunikation er en spidskompetence hos ChangePeople. Her sammensætter vi altid kom-
munikative indsatser og strategier, der matcher de organisatoriske forhold og brugernes behov. Vi opererer 
med en række principper, som vi i dette afsnit vil sætte ord på.

 

Best practice

Helt klassisk skal forandringskommunikation tilpasses de organisatoriske forhold, som projektet opererer 
under. Det kræver, at de kommunikationsansvarlig har sat sig ind i en række ting. For blot at nævne et par 
stykker:

Forstå organisationen, hvor de kommer fra og hvor de skal hen

Der skal med andre ord laves noget grundarbejde før der overhovedet kommunikeres om Salesforce. En 
respondent pointerer også dette:

Med denne for-analyse i hånden, kan de kommunikationsansvarlige udforme en helstøbt kommunikations-
strategi, samt en mere detaljeret kommunikationsplan. 

”Da det endelig blev prioriteret at få lavet en analyse af organisationens opfattelse og behov for kommu-
nikation, kom der en klar køreplan, som der kunne eksekveres på, og som både bekræftede og afkræftede 
nogle hypoteser.”

Forstå tidligere arbejdsprocesser 

Forstå hvordan Salesforce vil påvirke fremtidige arbejdsgange

Forstå hvordan virksomheden tidligere har arbejdet med forandringer af lignende type

Forstå brugerne, deres behov og WIIFM 

Forstå eksisterende kommunikationskanaler og metoder (hvad har historik for at virke)

Forstå/identificer anledninger hvorfra Salesforce budskaber kan kommunikeres

Forstå/identificer de(n) primære sponsorer/talspersoner

Etc.

Princip 1: Forstå organisationen, hvor de kommer fra og hvor de skal hen
Princip 2: Addresér og involver lederne fra dag 1 - de er vores forlængede arm
Princip 3:  Kommuniker både på high-level niveau og teknisk niveau
Princip 4:  Tydeligør fordele, men overdriv ikke
Princip 5:  Skuffelsen vendes til modstand
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Det sidste princip handler om budskaberne, der 
kommunikeres. Salesforce er et fantastisk system, 
men vi må ikke kommunikere om det, ”som noget, 
der løser alle vores problemer”. Specielt ikke når de 
fleste Salesforce løsninger implementeres vha. den 
agile metodik, hvor MVP (minimal viable product) 
helt automatisk medfører, at løsningen har mangler. 
Salesforce-bilen bygges, mens den kører, og det skal 

brugerne have forståelse for. Maler vi et lyserødt bil-
lede af Salesforce, så skuffer vi brugerne. Det skaber 
modstand og udfordrer adoption. Derfor bør kom-
munikation tænkes parallelt med de agile sprints. 
Det muliggør, at relevant og ærlig information flyder 
frekvent fra projektet ud mod ambassadører/ud-
valgte medarbejdere/superbruger – som herefter 
kan løfte det videre.

Tydeliggør fordele, men overdriv ikke – skuffelsen vendes til modstand

Når vi pointerer, at kommunikationsansvarlige skal 
kunne operere på både et high-level og teknisk 
niveau, handler det om at forblive aktuel. Sales-
force implementeringer har forskellige faser, som 
ofte starter med en sponsor, der fremhæver over-
ordnede budskaber. Disse er essentielle og relativt 
nemme at formidle. Men desto længere i Salesforce 
implementeringen virksomheden kommer, desto 
større bliver brugernes behov for at forstå både
konkrete arbejdsprocesser og de tekniske løsninger. 
Her er en sponsor video ikke nok. 

Kommunikationsansvarlige bør derfor sidde tæt på 
udviklingsteamet, så de kan følge med i den tekni-
ske løsning. Med denne viden kan de bedre forstå 
brugernes frustrationer/behov – og herfra adressere 
det kommunikativt. En overfladisk forståelse for 
Salesforce løsningen medfører disse negative
konsekvenser: 

 1. En berøringsangst for at gå i dialog med   
 forretningen
 2. Dét frakobler kommunikationen fra bru  
 gernes reelle verden 
 3. Hvilket gør kommunikationen irrelevant

Kommunikere både på high-level niveau og teknisk niveau 

I denne køreplan skal der være konkrete indsat-
ser for, hvordan forretningsledelsen involveres. En 
klassisk fejl i mange Salesforce projekter er nemlig 
at tro, at ledelsen griber bolden fra dag 1. Under-
søgelsens resultater og citater understøtter dette 
budskab i særdeleshed. Identificér anledninger, hvor 

Salesforce kan sættes på agenda til diverse leder-
møder – hele vejen op igennem hierarkiet. Denne 
gruppe af interessenter har ofte ja-hatten på, men 
de skal i starten føres med fast hånd. Husk ejerskab 
avler engagement – og engagement skaber ambas-
sadører. 

Adressér og involvere lederne fra dag 1 – de er vores forlængede arm

Resultater – Forandringskommunikation
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Proceskortlægning
Resultater – Change initiativer

Hvem gør hvad – nu og i fremtiden
Proceskortlægning skal forstås som en disciplin til at 
sikre en fælles forståelse af virksomhedens nuvæ-
rende og fremtidige arbejdsgange. Med andre ord: 
virksomhedens blueprint. Her defineres den kon-
tekst, som Salesforce implementeres under. Ofte 
baseres processerne med udgangspunkt i konkrete 
kunderejser, f.eks. en klageproces eller onboarding 
af en ny kunde.  Kortlægningen skaber en fælles 
forståelse af, hvordan der arbejdes i dag og hvor de 
største pains og gains er. Dermed får vi det bedste 
fundament for at skabe nye, gode forretningsgange, 
der fungerer for organisationen og bringer Sales-
force i spil på den bedste måde.  Læs videre og bliv 
klogere på:

Hvordan proceskortlægges der ifb. 
med Salesforce løsninger 

Den oplevede effekt af
kortlægningerne

Hvad mener respondenterne 
udfordrer og fungerer

"At arbejde på tværs
af forretnigs-og 

it/tekniske ressourcer 
og kompetencer"

Resultater – Proceskortlægning
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Stor involvering og aktiv anvendelse
Kigger vi på involveringen af forretningen i forhold 
til proceskortlægning i Graf 2.3.1,  ser vi en middel-
værdi på 68, hvilket betyder, at respondenterne i 
gennemsnit vurderer, at proceskortlægningen har en 
høj grad af involvering af specialister fra forretnin-
gen. 50% har enten svaret 8, 9 eller 10, som læner 
sig op ad meget involvering fra forretningen. Det 
samme gør sig gældende for anvendelsen af pro-
ceskortlægningen i Graf 2.3.2, hvor 56% af respon-
denterne har angivet, at procestegningerne tydeligt 
er med til at forme systemet. En middelværdi på 
hhv. 68 og 69 angiver en høj score på de to neden-
stående vurderingsspørgsmål.

En af de interessante områder når det kommer til 
proceskortlægningen handler om timing, som vi 
bad respondenterne forholde sig til. Vi spurgte ind 
til, om proceskortlægningen skete tidligt i forlø-
bet, eller om det er en disciplin, der foldede sig ud 

undervejs. Med en middelværdi på 66, hvoraf 44% 
har svaret 8, 9 eller 10, kan vi i Graf 2.3.3 konsta-
tere, at proceskortlægningen ikke sker i starten af 
forløbet. Dykker vi ned i kommentarerne, ser vi en 
række respondenter, som udtrykker frustration ved, 
at proceskortlægningen skete undervejs og ikke i 
starten af forløbet. En Salesforce ansvarlig kommen-
terer: ”Der var meget lidt dokumentation fra start, 
så vi skulle starte med at bygge dokumentationen 
op. Det kom vi alt for sent i gang med, så det støjede 
mere end det gavnede og skabte frustrationer bagud 
i organisationen”. 

Dette, kan vi også se, har en sammenhæng med, 
hvor højt proceskortlægningen blev prioriteret og på 
den generelle gevinstrealisering; de respondenter, 
som svarede, at timingen af proceskortlægningen 
skete tidligt i forløbet, har angivet, at proceskortlæg-
ningen blev prioriteret højt.

Vurdér omfanget af forretningens
involvering i proceskortlægningen

Meget involvering:
der inddrages aktivt

specialister fra forretningen
til kortlægningerne.

Ingen involvering:
Der inddrages ikke specialister 
fra forretningen til
kortlægningerne.

6% 68 50%

Graf 2.3.1: Vurdering af involveringsgraden af forretningen i proceskortlægningen 

Vurdér jeres anvendelse af
proceskortlægningen

Aktivt: tegningerne skal være 
med til at forme systemet

Passivt:  Bruges som
dokumentation 13% 69 56%

Graf 2.3.2: Vurdering af anvendelsesgraden af proceskortlægningen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Proceskortlægning er en ressourcekrævende disciplin
Kigger vi på antallet af ressource, det kræver, viser Graf 2.3.4, at 5 ud af 10 virksomheder (51%) allokerer 4 
eller flere ressourcer til, at dokumentere de nuværende interne- og forventede forretningsgange. De reste-
rende virksomheder har typisk allokeret 2 ressourcer til opgaven. Vi kan se fra kommentarerne i undersø-
gelsen, at det er en svær balance at få allokeret et retmæssigt antal ressourcer i forhold til at opnå konsen-
sus og fremdrift i proceskortlægningen. Omvendt kan vi også se, at det kan være en udfordring, hvis man 
ikke har nok ressourcer til proceskortlægningen, da man så ikke nødvendigvis får afdækket alle relevante 
forretningsområder. Jo flere ressourcer og jo mere tid, der er tilknyttet proceskortlægningen, desto højere 
svarer respondenterne på, at det er en disciplin, som bliver prioriteret og bedre afviklet.

”De steder i vores organisation, hvor vi brugte tiden på at se de 
nuværende udfordringer igennem, udtænke en god ny metode, 
og hvor der blev brugt tid på analyserne, er systemet
efterfølgende også blevet bedre implementeret og modtaget 
af brugerne.”

– citat fra en Salesforce ansvarlig i en
global industrivirksomhed.

Vurdér jeres timing af
proceskortlægningen?

Graf 2.3.3:
Vurdering af hvornår proceskortlægning disciplinen blev afviklet

Resultater – Proceskortlægning

= Initielt: Der proceskortlægges tidligt i forløbet

=
=

Løbende: Der proceskortlægges løbende i forløbet

Gennemsnit

44%

13%
66
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Hvor mange projektressourcer var/er alloke-
ret til opgaven med at proceskortlægge?

4 personer

3 personer

2 personer

1 person

>4 personer 38%

13%

13%

25%

13%

Husk at have formål for øje
Kigger vi på, hvad virksomhederne anvender proceskortlægningen til, ser vi i Graf 2.3.5, at hele 75% anven-
der proceskortlægningen til at dokumentere interne forretningsgange (både nuværende og fremtidige) og 
som indhold til træningsmateriale.

Graf 2.3.4:
Oversigt over allokering af ressourcer til proceskortlægningen

Hvad anvendte/anvender I proces-
tegningerne til (mulighed for at vælge flere)?

Indhold til træningsmaterialet 75%

Dokumentere interne forretningsgange  (to-be)

Dokumentere interne forretningsgange (as-is) 

75%

Dokumentere IT processer (to-be)

75%

Andet

Dokumentere kunderejser (as-is)

Dokumentere kunderejser (to-be)

75%

Dokumentere IT processer (as-is)

13%

44%

56%

69%

Graf 2.3.4:
Oversigt over allokering af ressourcer til proceskortlægningen
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En af udfordringerne vi har bemærket i vores under-
søgelse er, at der ikke er dokumenteret nuværende 
forretningsgange inden man går i gang med imple-
menteringen af Salesforce. Derfor starter mange 
virksomheder fra bunden med en proceskortlæg-
ning, som vi kan se fra vores undersøgelse, er en 
længerevarende og ressourcetung opgave: ”der var 
meget lidt intern dokumentation tilgængelig før 
start, så vi skulle starte fra bunden af og bygge. Det 

tog markant længere tid end forventet”. En anden 
udfordring er: ”En central stakeholder havde dele-
geret deltagelse i projektet til en ekstern konsulent 
med meget ringe viden om as-is processer og vores 
organisation. Det skabte utrolig meget støj og spildt 
arbejde, da de processer, som allerede var afstemt 
i projektet, viste sig ikke at være afstemt i resten af 
organisationen” kommenterer en anden Salesforce 
ansvarlig.

Resultater – Proceskortlægning

Proceskortlægningen er drevet af forretningen, for forretningen 
Det er interessant at se på, hvordan information omkring forretningsprocesserne indhentes, da vi kan se, at 
det har en sammenhæng med, hvad proceskortlægningen anvendes til.

Vi kan se på ovenstående Graf 2.3.6, at den foretrukne metode til indhentning af viden eksisterende og 
ønskede forretningsprocesser indhentes via Løbende dialog med forretningen 81%.  Herefter indsamles der 
data gennem 1-1 snak med udvalgte forretningsrepræsentanter 56%, Benyttelse af eksisterende dokumen-
terede forretningsgange 50%, og Workshop med udvalgte forretningsrepræsentanter (50%). Det betyder, at 
proceskortlægning er en disciplin, hvis formål er at afdække forretningsgangene med afsæt i netop forret-

Hvordan indhentede/indhenter I data?
(mulighed for at vælge flere)

Løbende dialog med forretningen 81%

Workshop med udvalgte
forretningsrepræsentanter 56%

Benyttelse af eksisterende
dokumenterede forretningsgange

Andet

Focusgruppe interview

Surveys

50%

Workshop med udvalgte
forretningsrepræsentanter

13%

19%

25%

50%

Graf 2.3.6:
Oversigt over metoder til indsamling af data
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ningen, og ikke med afsæt i hverken IT- eller kunderejsen. Dette understøtter vigtigheden af, at proceskort-
lægningen er drevet af forretningen, for forretningen. Surveys, fokusgruppeinterviews og andre metoder til 
at indsamle data anvendes i mindre omfang end de dialog-baserede metoder i Graf 2.3.7.

Gevinstrealisering af proceskortlægning
Var respondenterne tilfredse med deres proceskortlægning? Nedenstående graf giver et blandet billede. 
Middelværdien er på 62, hvilket betyder, at respondenterne vurderer deres gevinst som relativ god, men en 
fordeling omkring midten. Kun 25% har vurderet gevinsten ved proceskortlægning som værende rigtig god 
(8-10) og kun 6% har oplevet en markant lav gevinst (0-2).

I hvor høj grad mener du, at
proceskortlægning blev prioriteret?

I høj grad

Neutral

I minde grad

I meget lille grad

I meget høj grad 44%

25%

13%

13%

6%

Graf 2.3.7:
Oversigt over prioritetsgraden af proceskortlægningen

Overordnet, vurder gevinsten af jeres pro-
ceskortlægning i forhold til dens anveldelse

Rigtig god - den tilførte værdi 
var høj

Lav - vi skulle have gjort
mere/bedre 6% 60 25%

Graf 2.3.8: 
Vurdering af hvor høj værdi, proceskortlægningen tilførte virksomheden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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I undersøgelsen ser vi, at proceskortlægningen har 
flere formål. Det bruges til kortlægning af forret-
ningsgange, træningsmateriale og dokumentering 
af IT-processer. Derudover bliver en række udfor-
dringer også tydelige gennem respondenternes 
kommentarer. Det handler primært om timing og 

manglende ressourcer fra forretningen. Dem, der 
har angivet en høj gevinst af deres proceskortlæg-
ning, tydeliggør også vigtigheden heraf. De har nem-
lig prioriteret kortlægning tidligt i forløbet og gjort 
det med >4 ressourcer. Hvad synes respondenterne 
ellers har fungeret godt?

Best practice
Det er et omfattende arbejde at tegne forretnings-
processer, der kan bruges dels i udviklingsarbejdet 
og dels til at få forankret Salesforce hos brugerne. 
Vores best practice afsnit vil derfor kommentere på 
en række principper, som vi læner os op ad. 

Vi kan se på ovenstående Graf 2.3.6, at den fore-
trukne metode til indhentning af viden eksisteren-

de og ønskede forretningsprocesser indhentes via 
Løbende dialog med forretningen 81%.  Herefter 
indsamles der data gennem 1-1 snak med udvalgte 
forretningsrepræsentanter 56%, Benyttelse af eksi-
sterende dokumenterede forretningsgange 50%, og 
Workshop med udvalgte forretningsrepræsentanter 
50%.

Prioriter proceskortlægningen så tidligt som muligt – 
og med de rette ressourcer 
Herunder har vi angivet en række punkter, som kan 
læses og overvejes, inden I begynder på proceskortlægningen:

1. Prioriter proceskortlægningen så tidligt som 
muligt – og gerne før I begynder jeres Salesforce 
rejse. Vores undersøgelse og egen erfaring viser, at 
gevinstrealiseringen af Salesforce er højere, når 
proceskortlægningen sker tidligt i projektet, og med 
de rette kompetencer. Det skal være folk med  
forståelse for både Salesforce og virksomhedens 
forretningsområder.

2. Overvej at inddrage en Business Analyst rolle i 
proceskortlægningen, for at få de rette kompeten 
cer og viden til at forstå og skitsere de rigtige ar-
bejdsgange.

3. Sørg for at skabe et komplet overblik over jeres 
arbejdsgange, samt hvordan disse er forbundet  
indbyrdes. Dette kan gøres gennem forskellige

værktøjer, som f.eks. Visio eller andre proces/ 
flowchart programmer. Det kan også gøres på et 
whiteboard, som efterfølgende rentegnes.

4. Tegn ønskede to-be-processer med udgangspunkt 
i jeres strategi for at skabe den bedste
Salesforce-løsning for jeres medarbejdere. 
To-be-procesflows fungerer som input og blue-print 
hos udviklings-afdelingen.

5. Brug proceskortlægning til at imødekomme med-
arbejdere og ledere, som ikke kan forholde sig til et 
agilt setup – både ved første lancering og udrulning 
af ny funktionalitet. Det er vigtigt at klæde både 
medarbejderne og lederne på til den agile rejse, 
som en Salesforce implementering oftest er.

Resultater – Proceskortlægning

”Visualiseringer i form af mock ups”

”Høj grad af involvering og input fra forretningen. 
Stor fokus på vigtigheden af opgaven fra
forretningen”,

”Løbende test og inddragelse med og af speciali-
ster, så man kan rete antagelser om AS-IS til den 
reelle proces”

"At arbejde på tværs af forretnings- og it/tekniske 
ressourcer og kompetencer”
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En klar proces for kortlægning af forretningsprocesser
Hos ChangePeople følger vi nedenstående proces, når vi laver proceskortlægning:

 1. I samarbejde med forretningen tegnes AS-IS processerne for et givet område. Sørg for at kunden,  
 medarbejdere internt og systemerne er præsenteret i kortlægningen af processen

 2. Med udgangspunkt i AS-IS identificeres
  a. Pains – hvor er der det største ressourcetræk, hvor er der håndholdte arbejdsgange, hvor  
  er der flaskehalse og hvor taber vi typisk opgaven på gulvet
  b. Automatiseringer – hvor i processen kan vi automatisere arbejdsgange
  c. Gentagelser – hvor i processen gentager vi arbejdet, og kan vi undgå det
  d. Overflødige trin – hvor kan vi strække processen ud og gøre den mere lean
  e. Målepunkter og milepæle – hvor i processen har vi brug for, at der træffes beslutninger og  
  måles på data

 3. Med viden om de eksisterende arbejdsgange og forretningens pains, er vi nu klar til at tegne nye  
 processer, hvor vi sætter Salesforce i spil.

 4. Procesarbejdet indarbejdes i undervisningen, så brugeren let kan se den gamle og den nye måde  
 at arbejde på.
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Hvordan kan en proceskortlægning se ud
Til højre ses et eksempel på en proceskortlægning, som kan bruges til inspiration. Vi anbefaler, at outputtet 
fra proceskortlægningen anvendes i forandringskommunikationen, hvor I har mulighed for at understøt-
te jeres Why og WIIFM (What’s in it for me) ved at bruge forståelsen af både de eksisterende og ønskede 
interne forretningsgange. I træningen er det endnu mere essentielt at anvende proceskortlægningen, fordi 
medarbejderen og lederen skal opnå et relativt hurtigt kompetenceløft. Dette kan skabes ved at visualisere, 
hvad I går fra – de eksisterende forretningsgange – til hvad I opnår – de nye forretningsgange. Dette oplever 
vi giver en hurtig forståelse inden brugerne trænes i selve funktionaliteten af Salesforce.

Klassiske begynderfejl
Afslutningsvis, har vi lavet en liste med faldgruber, som Salesforce ansvarlige bør styre udenom:

Processerne kortlægges ikke i samarbejde med forretningen

Processerne tegnes sent i processen, og der tegnes ikke altid AS-IS og TO-BE

Processerne tager ikke udgangspunkt i brugerens eller kundens oplevelse. Den bliver  
derimod rettet mod back-end og teknik

Processerne bliver ikke brugt til at finde quick-wins, som kan forbedre brugernes
oplevelse fra første dag 

Processerne genanvendes ikke som end del af undervisningen, for derigennem at 
placere ny funktionalitet ift. gammel AS-IS og det nye TO-BE 

Resultater – Proceskortlægning
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Governance
Resultater – Change initiativer

Hvem skal gøre hvad og hvordan
Governance skal forstås som de arbejdsgange, struk-
turer, kommunikationskanaler og roller, som projek-
tet definerer ved overgangen til drift. De kan forma-
liseres mere eller mindre, men det handler om at 
opsætte de rammer som Salesforce skal føres videre 
under. Det er en change opgave, fordi information 
skal flyde på nye måder mellem forretningen og 
Salesforce teamet. En stor gruppe stakeholders skal 
derfor informeres og adfærd skal efterleves. I vores 
undersøgelse, har vi konkret spurgt ind til hvordan 
danske virksomheder har opsat deres governance 
model. Vi har afgrænset os til disse tre områder: 
Brugersupport, Indrapportering af fejl og Ønsker til 
forbedringer. Læs videre og bliv klogere på:

Hvordan bygges danske
Salesforce governance modeller

Den oplevede effekt af
kortlægningerne

Hvad mener respondenterne 
udfordrer og fungerer

"Der har været
topledelse sponsor-

ship og støte"

Resultater – Governance
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Formel governance – men der mangler ressourcer
Helt overordnet kan vi konkludere, at vores respondenter hælder klart mod en formel governance. På en 
skala mellem 0 og 10, hvor 0 indikerer en uformel og ad hoc-lignende governance og 10 en veldefineret 
model, så har 35% svaret 8 eller derover i Graf 2.4.1. Middelværdien på 65 tydeliggør, at majoriteten hæl-
der til den formelle side. 

Kigger vi på, hvor mange ressourcer vores respondenter bruger på de 3 områder, kan vi se følgende i Graf 
2.4.2: 50% af respondenterne bruger 3 personer eller flere på at yde support, 37% bruger 3 personer eller 
flere på at håndtere forbedringsforslag og kun 31% bruger 3 personer eller flere til at fixe fejl. 

Vurder formaliteten af jeres governance
model?

Formelt: Der arbejdes ud fra 
en veldefineret model. Dialog 
mellem IT og forretningen er 

frekvent og sat i struktur.

Uformelt: Der arbejdes  
pragmatisk og ad hoc. Dialog 
mellem IT og forretningen er 
løbene og ikke sat i struktur.

6% 65 35%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ressourceallokering til Governance

Graf 2.4.2: Oversigt over antallet af ressourcer, der allokeres til governance modellen

= >4 personer= 4 personer= 3 personer= 2 personer= 1 person

Håndtere forbedringsforslagYde bruger support Fixe bugs

31%

31%

0% 0%

38%

31%

0%

19%

38%

13%

38%

25% 25%

6% 6%

Graf 2.4.1:
Vurdering af hvor formelt virksomheder arbejde med deres governance model
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Sammenligner vi respondenternes svar på tværs af de 3 områder, kan vi se en højere ressourcemæssig prio-
ritering af support sammenlignet med håndtering af forbedringsforslag og fejl. Er det så tilstrækkeligt? Nej, 
det mener vores respondenter ikke. Der mangler flere hænder. 

En række respondenter kommenterer her på udfordringen ved governance arbejdet:

Med andre ord vurderes opgaven med at operationalisere govenance-modellen som større end antallet af 
de tilgængelige ressourcer. 

Et mix af kanaler anvendes 
Ud over denne indsigt, er det interessant at vide konkret, hvordan danske virksomheder har bygget deres 
governance. Det har vi derfor spurgt ind til i undersøgelsen. Lad os starte med support af brugerne. I Graf 
2.4.3 ses hvilke supportkanaler som hyppigst anvendes. Resultatet er, at næsten alle  (88%), understøtter 
deres brugere med quick guides, og at 75% anvender superbrugere. I den lave ende bruger få respondenter 
myTrailhead 6% og Vidensartikler i Salesforce 13%. 

Resultater – Governance

”At skaffe kompetente Salesforce udviklere”

”Opkvalificering af medarbejdere”

”Ressource til at håndtere [governance] modellen”

”Management involvering og ressourcer”

Graf 2.4.3:
Oversigt over hvilke support kanaler der anvendes

Hvordan får jeres brugere hjælp til Salesforce 
(support kanal) - eller hvad er planen?

Trailhead

Quick guides (word, ppt, Gifs) 88%

Superbrugere

Telefonisk/mail Help desk

75%

Video tutorials

56%

myTrailhead

Vidensartikler i Salesforce

Nærmeste leder

44%

6%

In-app guidance i Salesforce

13%

25%

25%

31%
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Dykker vi længere ned i superbruger-initiativet ser vi, at respondenterne mener, at de udgør en central del 
af deres governance. Hele 38% har enten svaret 8, 9, eller 10 til spørgsmålet om, hvor central en rolle deres 
superbrugerne har i deres governance. De er med andre ord ikke blot udpeget, men spiller en aktiv rolle.

Hvordan modtager og håndterer
Salesforce teamet forbedringsforslag fra 
brugerne - eller hvad er planen?

Anden formel proces 44%

Kigger vi på, hvordan vores respondenter modtager og arbejder med forbedringsforslag, så er svarene 
ikke helt så entydige. I Graf 2.4.5 ser vi, at 44% bruger en anden proces end vores svarmuligheder, og 38% 
bruger mail, men dernæst er fordelingen af svar relativt jævn blandt de andre. Vi må konkludere, at danske 
virksomheder indhenter denne viden på forskellige måder.

Mail 38%

De kommer fra forskellige 
kanaler (igen formel proces) 25%

Intern Service Desk

Vurder jeres superbrugeres rolle i 
governance-modellen

Suggestion box i Salesforce

Central: Superbruger spiller 
en central rolle i governancen

Udefineret: Superbrugerne 
spiller en begrænset rolle i 
governancen

13%

25%

64

Chat funktion
(teams, skype, Notes, etc)

25%

38%

13%

19%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Graf 2.4.5: 
Oversigt over kanaler, som anvendes til indsamling af forbedringsforslag fra brugere 

Telefonisk

Graf 2.4.4:
Vurdering af hvor central superbrugernes rolle var i virksomhedernes governance model
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I vores optik er det svære ikke at skaffe denne viden, 
men hvordan den prioriteres og bearbejdes jævn-
før governance-modellen. En række respondenter 
kommenterer også på dette i undersøgelsen. Én 
skriver ”Det var udfordrende at prioritere mellem de 
enkelte divisioner og deres behov”, en anden tilføjer 
”Det var svært at sikre opbakning/support til forslå-
et governance” og en tredje supplerer med ”Der var 
ingen ledere der tog ansvar”. Den definerede gover-
nance skal med andre ord forankres I organisationen 
på samme måde som Salesforce skal forankres i 
forretningen. Det kræver opbakning og ressource 
allokering. I et sidste citat bakker en af responden-
terne dette op ved at skrive ”Efter alignment med 
stakeholders gik tingene godt”.

Afslutningsvis spurgte vi i undersøgelsen ind til, 
hvordan danske virksomheder modtager og hånd-
terer fejl. Her var svaret mere entydigt. I Graf 2.4.6 
ses det at 88% bruger en Intern Service Desk. Hvis 
vi antager, at det er en eksisterende kanal, så er det 
fordelagtigt, fordi brugerne hermed er bekendt med 
proceduren, samt hvad de kan forvente. 

Gevinstrealisering af governance
Hvordan er tilfredsheden blandt respondenterne i forhold til deres governance? Det bad vi dem forholde 
sig til, og resultatet er sigende. 44% svarede enten 8, 9, eller 10 og tilkendegav derfor, at de mener, at deres 
governance tilfører høj værdi. Den gennemsnitlige respondent er med andre ord godt tilfreds med deres 
”rammer” for bruger-support, håndtering af forbedringsforslag og bug fixing. 

Resultater – Governance

Hvordan modtager og håndterer Salesforce 
teamet system bugs - eller hvad er planen?

Intern Service Desk 88%

Mail 38%

Chat funktion (teams, skype, 
Notes, etc) 31%

Anden formel kanal

Suggestion box i Salesforce

25%

De kommer fra forskellige kanaler 
(igen formel proces)

19%

13%

13%

Graf 2.4.6:
Oversigt over kanaler, som anvendes til indsamling af bugs fra brugere 

Telefonisk
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Så hvad er det, der fungerer?
En række respondenter fremhæver blandt andet: 

”Tæt samarbejde med Salesforce arkitekt og nøgle-
brugere”,

”Stor brugerinvolvering i feedback og vores super-
brugere”,

”Struktureret approach med user stories i Sales-
force (Seperat custom object)”,

”Der har været topledelse sponsorship og støte”

Undersøgelsen viser, at danske virksomheder sam-
mensætter forskellige typer af governance modeller 
til understøttelsen af deres Salesforce platform. Dog 
kan vi se, at majoriteten af respondenter modtager 
forbedringsønsker via mail, systemfejl via Service 
Desk og supporterer brugerne vha. quick guides og 
superbrugere. Ser vi på udfordringerne, efterspørges 
flere ressourcer, og at governance modellen kræver 
afstemning og opbakning blandt en bred gruppe 
af stakeholders. Dertil er der stor enighed om, at 
Salesforce løsningen skal udvikles i tæt samarbejde 
mellem forretningen og IT.

Overordnet, vurdér gevinsten af jeres 
governance model i forhold til håndtering 
af support, bugs og forbedringsønsker

Rigtig god: den tilførte værdi 
var høj

Lav - vi skulle have gjort
mere/bedre 6% 68 44%

Graf 2.4.7:
Vurdering af hvor høj værdi, virksomhedernes governance model tilførte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Best Practice

I ChangePeople har vi en klar holdning til det at op-
sætte Salesforce governance modeller. Vi arbejder 
med tre primære fokuspunkter:

       Prioriter superbrugerrollen – og frekvent
kommunikation

       Tilpas governance i forhold til organisationen og 
tilgængelige ressourcer

       Brug Salesforce som kanal, så meget som mulig

Først og fremmest, mener vi, at superbrugere skal 
være en hel central del af Salesforce governance
modeller. De har som udgangspunkt to formål:

1. Være filter ind mod driften (besvare spørgsmål
og fange/verificere/videresende kvalificerede for-
bedringsønsker) 

2. Sikre lokal forankring gennem ambassadørskab 
og videreformidling af systemændringer/tiltag

Uden superbrugere drukner slutbrugerne i unød-
vendig information og lokale ambassadører opstår 
ved tilfældighed i stedet for at være et strategisk 
værktøj. 

Præcis hvordan governance modellen skal sammen-
sættes, afhænger i vores øjne selvfølgelig af mange 
variabler såsom: eksisterende løsninger, antallet 
af ressourcer, tidligere erfaringer, organisationens 
kultur etc. Vores anbefaling er at tage dette seriøst 
og ikke implementere en one-size-fits-all model. 
Tag hensyn til de forhold jeres virksomhed opererer 
under. Dog arbejder vi med et bærende princip: Få 
så meget ind i Salesforce som muligt.

Hver gang vores brugere påvirkes til at gå ud ad 
Salesforce, fremmes og en anti-Salesforce adfærd, 
som ubevidst og negativt vil påvirke ibrugtagningen 
af løsningen. Et par eksempler på løsninger kunne 
være:

       Kommunikér ikke med dine superbrugere via 
email – brug Chattergrupper

       Opsaml ikke forbedringsforslag via telefon/møde 
– brug en indbygget funktion i Salesforce f.eks. 
Salesforce Suggestion box (eller lignende)

       Minimer brugen af intranetsider som materiale 
bibliotek – udnyt Salesforce vidensartikler eller links 
derfra 

Lad det være inspiration til nye tiltag i jeres
governance model.

Resultater – Governance
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Resultater – Lederonboarding



65

©

Lederonboarding
Resultater – Change initiativer

Lederne er nøglen til adoption – men 
det er en svær nød at knække 
Lederonboarding handler om at mobilisere ledelses-
lagene, så de 1) forstår at anvende Salesforce data 
til at drive deres forretning, og 2) at medarbejderne 
føler sig motiverede fordi deres leder bakker op 
om løsningen. Lederne har en høj ”make-or-break” 
faktor i Salesforce implementeringer, og skal derfor 
prioriteres tidligt. Det gør ChangePeople gennem 
workshops om sponsorrollen/modstand, tilblivelse 
af modus operandi, individuel ledercoaching samt 
opbygning af drift-dashboards, der er tilpasset 
ledernes behov for gennemsigtighed. Vi hjælper 
lederne med at flytte sig i samme retning som foran-
dringen. I vores undersøgelse har vi konkret spurgt 
ind til, hvordan danske virksomheder prioriterer det-
te område, samt hvilke tiltag de gør sig. Læs videre 
og bliv klogere på:

Hvilke konkrete lederonboar-
ding-initiativer prioriteres 

Den oplevede effekt af initiativerne

Hvad onboarding-ansvarlige me-
ner udfordrer og fungerer

"Vi har fået lederne med nu - og har fortsat fokus 
på at få deres vidensniveau højnet, så de kan

understøte  forandringen"
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Begrænset prioritering i forhold til vigtigheden 
Vigtigheden af ledernes opbakning og onboarding gennemsyrer respondenternes kommentarer i alle un-
dersøgelsens 8 kategorier. Vi har i de forrige afsnit fremhævet eksempler. Her er endnu flere.

Ser vi overordnet på lederonboarding-indsatsen 
blandt vores respondenter, prioriteres det lavt i 
forhold til, hvor vigtigt respondenterne mener, det 
er. Kun 46% har tilkendegivet, at de prioriterer det i 
høj grad eller I meget høj grad. Omvendt har en stor 
gruppe på 31% markeret, at de gjorde det I mindre 
grad.

Denne middelmådige prioritering afspejles også i 
antallet af ressourcer, som tilknyttes. Ved at krydse 
data omkring antal ressourcer dedikeret og bru-
gergruppernes størrelse, ser vi i Graf 2.5.2, at der 
gennemsnitligt kun afsættes mellem 1-2 ressour-
cer til onboarding af ledelsen i virksomheder med 
0-1000 brugere. Angiveligt vil hver ressource skulle 
håndtere/coache mange ledere, hvilket bør smitte 
af på kvaliteten. En respondent kommenterer på 
dette: ”Indimellem er vi for langt fra Salgsledelsen. 
Det (lederonboarding) kunne der godt bruges flere 
ressourcer på. Men det skal komme oppefra.”

”Vi fik onboardet lederne for sent”

Resultater – Lederonboarding

”Sikre niveauet på den lokale træning, samt at få involveret den øverste ledelse”

”Lederne havde modstand da Salesforce ikke skaber værdi og
involverer manuelle indtastninger der tager tid”

”At nå ud til hver enkelt medarbejder. Det kræver meget fokus fra lederne.
Derfor er det meget vigtigt at få lederne med.”

”Tæt samarbejde med Salesforce arkitekt og nøglebrugere”

I hvor høj grad mener du, at
lederonboarding blev prioriteret?

I mindre grad

Neutral

I meget høj grad

I høj grad 31%

31%

23%

15%

Graf 2.5.1:
Oversigt over prioriteten af lederonboarding i de virksomheder,

som respondenterne repræsenterer
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Træningsfokus er dashboards og rapportering
– til at guide daglig drift
Kigger vi konkret på, hvorledes lederne er onboar-
det, ser vi at få ledere har modtaget træning i selve 
sponsor-rollen. Altså træning i, hvordan man som 
leder kan drive forandring lokalt, samt hvordan man 
støtter sine medarbejdere i de nye arbejdsprocesser. 
På skalaen mellem Intet og Meget sponsortræning, 
er middelværdien 41, og næsten hver fjerde respon-
dent har givet scoren 0, 1, og 2, som læner sig op ad 
Intet.

Trods dette, kan vi se i graf 2.5.3, at størstedelen 
46% af respondenterne tilkendegiver, at de kun 
fik træning i Dashboards og rapportering samt et 
mindre coaching-forløb om data anvendelse. Kun 
38% fik samme system træning, som deres medar-
bejdere. Derudover viser graf 2.5.5, at træningen 
hovedsagelig var begrænset til enten mindre end 1 
dag (38%) eller 1-2 dage (38%).  

Vurder omfanget af ledernes
sponsor-rolle træning

Stort: Lederne fik omfattende 
træning i rollen som sponsor

Intet: Lederne fik ingen
træning i rollen som sponsor 23% 41 8%

Graf 2.5.3: 
Vurdering af hvor omfattet træningen i sponsor-rollen var i implementeringen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

”Lederne havde modstand da Salesforce ikke skaber værdi og
involverer manuelle indtastninger der tager tid”

”At nå ud til hver enkelt medarbejder. Det kræver meget fokus fra lederne.
Derfor er det meget vigtigt at få lederne med.”
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3600
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51000

= Ratio mellem antal brugere og antal ressourcer
= Ressourcer til lederonboarding

1000- 2000
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500-1000
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Graf 2.5.2:
Oversigt over sammenhængen mellem størrelse på brugergruppe og antallet af ressour-

cer allokeret til at varetage lederonboarding

1,33

>2000
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Hvordan onboardede/onboarder i lederne?

Graf 2.5.4:
Oversigt over hvor meget og hvad lederne fik træning i

De fik træning i dashboard og rapportering 
samt et mindre coaching forløb om an-
vendelse af Salesforce data i deres del af 
forretningen

De fik samme træning som slutbrugerne 
plus træning i dashboard og rapportering 
samt et coaching forløb om anvendelse 
af Salesforce data i deres del af forret-
ningen

De fik kun træning i dashboard og
rapportering

De fik samme træning som slutbrugerne

46%

23%

15%

15%

Resultater – Lederonboarding

Hvor mange dages træning modtog lederne?

Mindre end 1 dag

1 dag

3-4 dage

1-2 dage 38%

38%

15%

8%

Graf 2.5.5: 
Oversigt over antal dages træning af ledere

Fokus har tydeligvis været på Dashboards og Rapporter. Det giver anledning til at se, hvilken rolle disse spil-
ler i danske virksomheder og hvem, der bruger dem. Det bliver i graf 2.5.6 tydeligt, at Dashboards bruges 
mest til daglig drift (75%), Forecasting (69%), 1-1 samtaler (69%) og teams/afdelingsmøder (63%).De retter 
sig derfor mere mod linjeledelsen og i mindre grad mod topledelsen. Graf 2.5.7 underbygger denne
antagelse. 
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På hvilke niveauer arbejder I med
dashboards i dagligdagen
(mulighed for at vælge flere)

Linjeledelse

Senior ledelse

Topledelsen

Andre

Medarbejdere 81%

81%

75%

31%

6%

Graf 2.5.7: 
Oversigt over hvilke niveauer i organisationen, som anvender dashboards i dagligdagen

Hvilken rolle spiller Salesforce
dashboards/rapporter i organisationen?

Til at guide daglig drift 75%

Forecasting 69%

I 1-1 samtaler (leder-medar-
bejder & leder-leder) 69%

I teams/afdelingsmøder

I forbindelse med rapporterings-
kalenderen (måneds, kvatal og 
årsrapportering

63%

Som led i rapportering til 
direktionen

44%

31%

44%

Graf 2.5.6:
Oversigt over formålet med dashboard & rapporter i organisationen

Der er igen general måde - 
det er op til den enkelte leder
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Dilemma: Topledelsen skal bane vejen
– men Salesforce viser ikke dataen, som de skal bruge
Observationen omkring de drift-orienterede Dash-
boards underbygger en tese om, at danske virksom-
heder primært bruger Salesforce til at hjælpe linje-
ledelsen. Det bakkes op af en række respondenters 
udsagn. En skriver: ”Vi startede tidligt med at invol-
vere ledelsen. Mellemlederniveau havde god adop-
tion.”. En anden kommenterer: ”Øverste ledelse gik 
ikke selv forrest med at bruge systemet efter trænin-
gen”. En tredje tilføjer: ”Topledelsen brugte ikke SF 
data og fortsatte med egne ark og data fra ERP.” 

Angiveligt opnås højere glæde og adoption af 
Dashboards blandt mellemlederne fordi værktøjet 
understøtter dem i deres daglige drift. Over tid vil de 
selvsagt opnå en bedre adoption. 

Men – igen – samtlige respondenter udtrykker be-
hovet for topledelsens engagement og supportering 
af Salesforce som platform. Det tydeliggør således 
et dilemma. Topledelsens indsats er altafgørende, 
men danske virksomheder onboarder dem i data/
værktøjer, som ikke passer til deres niveau. Noget 
tyder på, at dem, der arbejder med lederonboarding 
skal have for øje, hvad formålet med Dashboards er 
på hvert ledelsesniveau (ift. rapporteringsbehovet). 
Vær i den forbindelse opmærksom på, hvilke andre 
rapporteringsformer der er, og hvilken værdi jeres 
Salesforce Dashboards giver i relation til disse. Det 
er i samspillet mellem disse at WIIFM-budskaberne 
til topledelsen findes. 

Gevinstrealisering af lederonboarding
Hvor tilfredse var respondenterne med deres
lederonboarding? I graf 2.5.8 ser vi en middelværdi 
på 52 uden stor koncentration i skalaens ender.
Det betyder, at respondenterne vurderer gevinsten, 
som hverken god eller dårlig – men midt imellem. 
Der er tydeligvis en række udfordringer, som
påvirker gevinsten, og denne undersøgelse har
afdækket følgende:

1. Mangel på træningsressourcer til lederonboarding
2. Skabe engagement hos Topledelsen vha. Sales-
force indsigter
3. For sent arrangeret onboarding

Undersøgelsen viser med andre ord, at danske
virksomheder i mindre grad prioriterer initiativer 
som skal onboarde ledelsen i Salesforce.
Vi kan se at fokus primært er på Dashboards og
Rapportering, men at uddannelsen varer enten
mindre end 1 dag eller mellem 1-2 dage. Heri ligger 
der et mindre coaching-forløb med fokus på data 
i eget forretningsområde. Ud over det, er lederne 
overladt til sig selv.

Resultater – Lederonboarding



71

©

 Princip 1: Uddan lederne i det at være Salesforce sponsor
 Princip 2. Byg Dashboards i tæt samarbejde med ledelsen 
 Princip 3: Uddan og coach alle ledere i Dashboards samt Rapporteringsværktøjet
 (klar modus operandi)
 Princip 4: Vær til stede for lederne i driften og guide dem løbende
 Princip 5: Nedsæt et superbruger-forum for ledere, så de kan hjælpe hinanden og sammen stille  
 krav til rapportering og dashboards

Best Practice
I ChangePeople prioriterer vi lederonboarding utro-
lig højt. Det gør vi, fordi ledere helt naturligt defi-
nerer rammerne for deres medarbejderes hverdag 
(vores fremtidige brugere). Deres opbakning eller 

afvisning af Salesforce vil direkte påvirke opfattelsen 
af platformen og dens tilførte værdi. Derfor onboar-
der vi ledere ud fra en række principper:

Sponsor er ikke bare en titel
Det er en rolle og et engagement, som man skal 
tage på sig – og ”nogen” skal selvfølgelig fortælle 
hvordan. Vi anbefaler i forbindelse med ny lancering 

af Salesforce, at alle ledere for fremtidige brugere 
kommer på sponsor workshop. Her er formålet at de 
skal: 

 - Gøres bekendt og bekvemt med det overordnede WHY
 - Introduceres til deres WIIFM
 - Informeres om uddannelsesforløbet og deres rolle
 - Hjælpes til hvordan de skal reagere på modstand fra medarbejdere
 - Igangsættes i forhold til handlingsplan i og efter go-live perioden

Man kan ikke forvente, at lederne automatisk og 
ukritisk bakker op om Salesforce. Derfor skal le-
deronboarding prioriteres. Hvis ikke ressourcerne 
rækker til fysiske workshops, kan samme indhold 

også formidles i en Lederpakke. Tænk på det som en 
”Sådan-Gør-Du-Dine-Medarbejdere-Glade-For-Sales-
force” håndbog.

Overordnet, vurder gevinsten af jeres
lederonboarding indsats i forhold til
at sikre ledelsesmæssige opbakning
og ibrugtaning

Rigtig god - den tilførte værdi 
var høj

Lav - vi skulle have gjort
mere/bedre 0% 52 15%

Graf 2.5.8:
Vurdering af hvor meget værdi lederonboarding indsatsen gav virksomhederne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Resultater – Lederonboarding

Salesforce giver indsigt
– men det skal læres
Samme præmis om træning – for slutbrugerne – gør 
sig også gældende for lederne. Øvelse gør mester, 
og i særdeleshed fordi data som ledelsesværktøj 
stadig er nyt for mange mellemledere i danske 
virksomheder. Derfor skal lederonboardingindehol-
de en kombination af systemtræning og større eller 

mindre coaching forløb, hvor fokus er på anvendelse 
af Dashboards. Nogen ledere griber bolden med det 
samme. Andre har brug for assistance – og det er 
disse, vi skal identificere og hjælpe. Salesforce er et 
stærkt ledelsesværktøj. Så hvis ikke lederen
anvender det, hvorfor skulle medarbejderen så?

Gør data relevant og brugbart via involvering
Som det fremgår af undersøgelsen, trænes lederne 
primært i Dashboards og Rapporter. Denne priori-
tet er vi enige i. Deres fokus er nemlig data-output, 
som gerne skulle kunne guide, forbedre, tydeliggøre 
og forecaste forretningsspecifikke områder. Det er 
vores klare anbefaling, at Dashboards og Rapporter 
skal bygges sammen med ledelsen.

Change managerens opgave er derfor at tydeliggøre, 
hvilke indsigter Salesforce kan give, og i tæt sam-
arbejde med udvalgte ledere bygge rapporter som 
er værdifulde (på hvert niveau). Kunsten bliver at 
isolere det væsentligste og visualisere det grafisk. 
Lederne må ikke drukne i bar-charts eller
donut-Grafer – men i stedet blive inspireret til at se 
mere, når de har set lyset i det første.  
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Det er vigtigt at involvere forretningen i opsætning af Dashboards
Helt overordnet kan vi konkludere, at de virksomheder, som vores respondenter arbejder for, prioriterer 
semi-meget involvering af forretningsledelsen til opsætning af Dashboards. Det ser vi i Graf 2.6.1, hvor 
middelværdien er 61. Der ses dog en splittelse i svarene, for 44% har tilkendegivet meget involvering, mens 
19% har tilsluttet sig ingen involvering. Det samme billede ser vi gældende for timingen. I Graf 2.6.2 ser vi 
en identisk fordeling af svar, hvilket bevidner, at danske virksomheder løbende arbejder med opsætning af 
Dashboards. 

Vurdér jeres involvering af forretningen
i forhold til opsætning af Dashboards og
KPIer i Salescorce

Meget involvering:
Dashboards skal udformes 

med meget involvering af 
forretningsledelsen

Ingen involvering: 
Dashboards skal udformes 
uden involvering af
forretningsledelsen

19% 61 44%

Graf 2.6.1:
Vurdering af forretningens involveringsgrad i forhold til dashboards i de virksomheder

Dashboards
Resultater – Change initiativer

Hvem ser og måler på hvilke data
Salesforce Dashboards bruges til at udstille forret-
ningsspecifikke KPI’er på en visuel og overskuelig 
måde, og bruges derfor ofte som ledelsesværktøj. 
Forretningsspecifikke KPI’er er målbare præstati-
onsmålinger, som kan anvendes til at monitorere, 
analysere og optimere styringen af kundeforholdene, 
herunder alle relevante salgs- og service processer. 
Præcis hvordan danske virksomheder arbejder med 
Dashboards, har også været et fokus i vores undersø-
gelse. Læs videre og bliv klogere på:

Hvordan danske kunder anvender 
Salesforce dashboard og hvilke 
typer data de viser

Den oplevede effekt af dashboards

Hvad respondenterne mener 
udfordrer og fungerer

"Salesforce giver os en
global adgang til

'one source of truth'
og gør data gennemsigtig

i organisationen"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Resultater – Dashboards
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Dashboard bygges til linjeledelsen
Som vi kan se i Graf 2.6.3, anvendes dashboards/rapporter hovedsageligt til at guide daglig drift (75%), 
forecasting (69%), i 1-1 samtaler (69%) og i teams/afdelingsmøder (63%). I disse henseender får lederne 
indsigt i eksempelvis afdelingens aktivitet, samt indblik i den enkelte medarbejders performance.

Vurdér jeres timing af hvornår
Dashboards og KPI'er blev opsat i Salesforce

Vigtige Dashboards/KPIer 
blev/bliver løbende opsat i 

Salesforce

Vigtige Dashboards/KPIer 
blev/bliver fra dag 1 opsat i 
Salesforce

19% 61 44%

Graf 2.6.2:
Vurdering af hvornår dashboards blev sat op i de virksomheder

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hvilken rolle spiller Salesforce
dashboards/rapporter i organisationen?

Til at guide daglig drift 75%

Forecasting 69%

I 1-1 samtaler (leder-medar-
bejder & leder-leder) 69%

I teams/afdelingsmøder

I forbindelse med rapporterings-
kalenderen (måneds, kvatal og 
årsrapportering

63%

Som led i rapportering til 
direktionen

44%

31%

44%

Graf 2.6.3:
Oversigt over formål med dashboard & rapporter i organisationen

Der er igen general måde - 
det er op til den enkelte leder
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Ser vi på hvilke niveauer, der primært arbejder med Dashboards, er det hovedsageligt på medarbejderni-
veau (81%), linjeledelsesniveau (81%) og senior ledelsesniveau (mellemledere) (75%). Graf 2.6.4 hvor det 
fremgår, underbygger hermed indsigten i Graf 2.6.3 om, at Dashboards fortrinsvist bygges til linjeledelsen 
– med fokus på styring af daglig drift. 

Dashboards er med til at synliggøre den løbende succes
Vi kan yderligere se i vores undersøgelse, at flere 
virksomheder synes, at det er vigtigt at udarbejde 
og anvende dashboard og KPI’er til at tydeliggøre 
projektets succes undervejs i implementeringen. En 
respondent skriver: ”Salesforce giver os en global 
adgang til ’one source of truth’ og gør data gennem-
sigtig i organisationen. Veldefinerede nøgle KPI'er er 
med til at understøtte projektets succes, som gøres 
tydeligt og tilgængeligt i et dashboard” – citat af 
Global CRM Manager i en større dansk virksomhed i 
den finansielle sektor.

Dette stemmer overens med behovet for dashboard 
og KPI’er, som vi har konkluderet anvendes primært 
til daglig drift. Desto længere væk fra den daglige 
drift man kommer, desto mindre bliver behovet 

for Dashboard også. Det kan vi se, har en effekt på 
adoptionen af Salesforce, som er markant højere fra 
mellemlederniveau og ned, end hos topledelsen. 
Topledelsen har en tilbøjelighed til at anvende andre 
datakilder end Salesforce dashboards. En Salesforce 
ansvarlig kommenterer: ”Topledelsen brugte ikke 
Salesforce data fra de byggede dashboards, men 
fortsatte med at bruge egne Excel-ark og data fra 
vores ERP-system”. En anden Salesforce ansvarlig 
i en større dansk virksomhed kommenterer: ”Det, 
der er lykkes godt ved implementering af Salesforce, 
er, at vi har skabt et vidensnetværk blandt [linje- og 
mellem] lederne, som mødes jævnligt for at dele 
indsigter og best practice fra hver deres forretnings-
område”.

Resultater – Dashboards

På hvilke niveauer arbejder I med
dashboards i dagligdagen?
(mulighed for at vælge flere)

Linjeledelse

Senior ledelse

Topledelsen

Andre

Medarbejdere 81%

81%

75%

31%

6%

Graf 2.6.4: 
Oversigt over hvilke niveauer i organisationen, der anvender dashboards i dagligdagen
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Graf 2.6.5 viser, at opbygning af forretningsspecifik-
ke dashboards og KPI’er gennemsnitlig bliver prio-
riteret i høj/meget høj grad (51%). Vi kan dog se fra 
de mange kommentarer, at det kan være en svær 
disciplin at bygge relevante dashboards og KPI’er. En 
global CRM-manager kommenterer bl.a. at: ”ingen i 
Salgsorganisation kan selv arbejde med rapporter og 
dashboards i Salesforce bl.a. på grund af manglen-
de træning i Salesforce og forståelse for Salesforce 
data. Det har været en udfordring at få salg til at 
blive 100% engageret i at styre salg fra Salesforce, 

netop på grund af manglende indsigter gennem 
dashboards”.  En anden ting respondenterne mener 
udfordrer, er en manglende forståelse for dashbo-
ards funktionaliteten generelt, samt konkret indsigt 
i Salesforce datastruktur. Det gør, at der er behov for 
assistance, som en global CRM-manager kommen-
terer på her: ”Vi havde en konsulent på udefra med 
erfaring i at bygge dashboards. Det var rart at have 
kyndig vejledning af en, som kendte til Salesforce 
dashoard funktionalitet og havde erfaring med at 
udvælge data til brug i dashboards”.

I hvor høj grad mener du , at opbygning af 
forretningsspecifikke dashboards/KPI i
Salesforce blev prioriteret?

Neutral

I meget høj grad

I mindre grad

I meget lille grad

I høj grad 38%

31%

13%

13%

6%

Graf 2.6.5:
Oversigt over hvor højt forretningsspecifikke dashboards blev prioriteret i respondenternes virksomheder
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Gevinstrealisering af dashboards 
Var respondenterne tilfredse med deres brug af dashboards? Til dels I Graf 2.6.5 ser vi en middelværdi på 
62, hvilket indikerer, at respondenterne mener, at de har opnået en mindre god gevinst. Kun 13% har ople-
vet en markant lav gevinst.

Overordnet, vurdér gevinsten af jeres
Dashboards/KPIer i forhold til at drive
performance bedre vha. Salesforce?

Rigtig god - den tilførte værdi 
var høj

Lav - vi skulle have gjort
mere/bedre 13% 62 31%

Graf 2.6.5: 
Vurdering af hvor høj værdi, dashboards tilfører repræsentanternes virksomheder

Vi kan derfor opsummere, at majoriteten af respon-
denterne mener opbygning af Dashboards blev 
prioriteret. Dernæst kan vi konkludere, at de ho-
vedsageligt bliver brugt af linje-/mellemledelsen til 
styring af daglig drift eller lignende. Dette forklarer 
højst sandsynligt, hvorfor respondenterne oplever 

lavere Salesforce adoption blandt topledelsen – for-
di de bruger andre datakilder end Salesforce. Afslut-
ningsvis mente respondenterne, at involveringen af 
forretningen var vigtig i forbindelse med opsætnin-
gen af værdifulde Dashboards.

Best Practice
Overordnet skal du være opmærksom på formålet 
med at udarbejde dashboards. Er det for at hjælpe 
brugerne med at få overblik og gennemsigtighed, 
eller er det kontrol og performancemålinger? 
Hos ChangePeople sammensætter vi Salesforce 
Dashboards med udgangspunkt i disse 6 elementer:

1. Organisationens overordnede KPI’er
2. Forretningsenhedernes forskellige behov for
gennemsigtighed til data
3. Hvem skal se hvilken data
4. Brugerens behov for at have overblik over egne 
opgaver den kommende tid (fremadskuende)
5. Brugerens behov for at se egne leverancer den 
seneste tid
6. Forretningens behov for at monitorere om organi-
sationen har den forventet adfærd i Salesforce

Det er et omfattende arbejde at udarbejde dashboards, der skaber værdi for brugere, linjeledelse og tople-
delse. Vores best practice afsnit vil derfor kommentere på en række principper, som vi læner os op ad. 

Resultater – Dashboards
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Princip 1: Målrette dashboards specifikke funktioner/forretningsenheder
Desto større din organisation er, desto mere af-
gørende bliver det, at du udarbejder dashboards, 
der er relevante for modtageren. Alle KPI’er for en 
hel organisation er sjældent interessant for alle 
brugere, og det bliver svært at sætte fokus på det 
relevante. Derfor er første øvelse at forstå, om alle 
brugere på tværs af geografi, funktion og placering 
i organisationen, har samme mål. Typisk måles Salg 

på bl.a. omsætning, antal møder, antal nye kunder, 
mv. Service måles bl.a. på antal sager håndteret, 
Average Handling Time, First Time Resolution, mv. 
Marketing måles bl.a. på antal leads, kampagner mv. 
og linjeledelse ønsker at se data pr. medarbejder og 
topledelse pr. region eller team. Hvis din organisa-
tion også har differentieret målsætninger, skal der 
flere målrettede dashboards til.

Princip 2: Begrænsningens kunst - Dashboard hvor data og grafer er 
relevante 
Der er flere måder at sikre, at dashboards er rele-
vante. En af de bedste er at opbygge dine dashbo-
ards dynamisk. Det betyder i praksis, at du som bru-
ger, kun ser det data der relaterer sig til de kunder, 
som du er ansvarlig for. Dvs. som medarbejder ser 
du data på dine kunder, som linjeleder ser du data 
for alle kunder, der er knyttet til dine medarbejdere 
- osv. opad i organisationen. Det gør data og dashbo-
ards relevante. 

I forhold til grafik, er der en begrænsning på op til 
25 grafer per dashboard. Du skal spørge dig selv og 
forretningen, om det er realistisk at forholde sig til 
så meget data. Prøv at begrænse antallet af grafer 
og gør dem relevante. Mind brugerne om, at de 
kan se detaljerne bag graferne og dermed få mere 
information ved at klikke på grafen. Alt behøver ikke 
være opsat i dashboards.

Princip 3: Udarbejdes i samspil med modtager, så data er relevant for 
de fleste brugere
Hvem har større kendskab til forretningen end de 
mennesker, der drifter den? Når du skal i gang med 
at bygge dashboards, så gør det sammen med for-
retningen. Måske ved de ikke helt, hvordan data kan 
trækkes ud af Salesforce, men de ved, hvilke behov 
de har for gennemsigtighed. Derfor er samspillet 

centralt. Vær klar på, at det kan være en iterativ pro-
ces at lave de bedste dashboards. Ofte kommer der 
ændringsønsker efter, at de er frigivet. Det er kun 
positivt, at der kommer feedback. Husk også, at når 
der bliver lanceret ny funktionalitet, skal det tænkes 
ind i alle typer dashboard.

Klassiske begynderfejl
Afslutningsvis, har vi lavet en liste med faldgruber, som Salesforce ansvarlige bør styre udenom:

Få opbygget et rollehierarki ellers kan I ikke lave dynamiske dashboards

Der er en begrænsning på 10 dynamiske dashboards, så anvend dem klogt

Byg ikke Dashboards uden samspil med organisationerne og brugerne

Udelad ikke en forklaring på hvordan de enkelte Dashboards forventes at blive brugt

Hvert dashboard kan have 25 komponenter, som f.eks. grafer. Du behøver ikke bruge dem 
alle. Begræns dig og gør data relevant
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"Salesforce er og skal være hjørnestenen i 
vores planlægning og eksekvering af

professionel, relevant og value-adding 
kommercielle interaktioner med kunder på 

tværs af touchpoints"

Succeskriterier
og adoption

Resultater – Gevinstrealisering

Summen af change initiativerne er 
med til at ændre adfærd
Gevinstrealisering kræver, at du fokuserer på de 
mennesker, der skal ændre adfærd. Det gøres bl.a. 
gennem de 6 foregående kategorier, som alle spiller 
en væsentlig rolle til at opnå en positiv gevinstre-
alisering og adoption af Salesforce. Vi har ud fra 
hver af de 6 foregående kategorier afsluttet med at 
belyse respondenternes opfattelse af gevinstrealise-
ringen. I dette afsnit dykker vi ned i gevinstrealise-
ring som helhed – og hvordan det hænger sammen 
med adoption. Derfor kan du se dette afsnit som en 
opsummering og konklusion på rapporten, hvor vi 
kommer ind på følgende:

Adoption af Salesforce over tid

Bevæggrunde for valget af Salesforce

Hvordan adoption måles

Hvilke overordnet udfordringer, der 
er i forbindelse med adoption

Resultater – Succeskriterier og adoption
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Adoption handler om at se, hvordan brugerne har 
taget løsningen til sig. Det er en størrelse, som 
konstant ændrer sig i takt med, at bl.a. nye medar-
bejdere onboardes i løsningen eller ny funktionali-
tet udvikles og lanceres. Det er med andre ord en 
dynamisk måleenhed. Derfor er det interessant at 
se, hvordan adoption bevæger sig over tid, som ses 
på nedenstående Graf 2.7.1. Her er angivet en in-
deksering af skalasvar på y-aksen, som viser hvor høj 
score, respondenterne har givet i forhold til spørgs-

målet om adoption, hvor 0 er meget lav og 100 er 
meget høj adoption. Dykker vi ned i vores under-
søgelse, er der en tendens: adoption er lavest lige 
efter Go-Live, hvorefter den stiger efter 1-2 år efter 
Go-Live. Det kunne angiveligt skyldes målrettet for-
andringstiltag, og at medarbejdere og ledere bliver 
mere trygge i at anvende Salesforce. Vi kan yderlige-
re se, at adoption falder igen efter 3-4 år, inden den 
øges markant. Dette skyldes bl.a. en revitalisering af 
Salesforce, som en CRM-manager kommenterer: 

Vi kan derfor konkludere, at det kræver et vedva-
rende fokus på gevinstrealiseringen, som opnås 
gennem adoption, fra første udrulning til løbende 
udvikling og drift. Hold derfor opmærksomheden på 

den forandring, som implementeringen af Salesforce 
er med til at skabe i jeres organisation i hele løs-
ningens levetid – og ikke kun op til Go-Live, som de 
fleste virksomheder ofte kun har fokus på.

”Samarbejde på tværs. Bedre Kundeoverblik. 
FTE-reduktion. Digitalisering/automatisering af 
manuelle arbejdsgange. Vi var nødt til at gen-
besøge disse elementer efter noget tid med Sales-
force. Og vi kommer nok til at gøre det igen”. 

20

40

60

80

100

0-1 år

Graf 2.7.1:
Visning af hvordan adoption svinger over tid i de virksomheder, som vores respondenter repræsenterer

6-8 år >8 år4-6 år2-4 år1-2 år

Salesforce brugeradoption
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Succeskriterier
Hvis Salesforce er svaret, hvad er så spørgsmålet? 
Udover adoption, og hvordan den bevæger sig over 
tid, er det interessant at se på de bevæggrunde, 
som virksomheder vælger Salesforce ud fra. Det 
bad vi respondenterne forholde sig til. Ud fra vores 
undersøgelse kan vi i Graf 2.7.2 se, at de væsentlig-
ste årsager til respondenternes virksomheder valgte 
Salesforce, relaterer sig til:

1. at få et bedre kundeoverblik 47%
2. at skabe transparens omkring kundedialog og 
aktiviteter 40%
3. at skabe en optimeret salgsproces 30%
4. at skabe en optimeret sagshåndtering med for-
bedret ressourceallokering 30%

Vi ser dog også en spredning i andre formål og hvor Salesforce giver mest værdi.

Resultater – Succeskriterier og adoption

Kundetilfredshed

Sagshåndtering

Transparens omkring
kundedialog og aktiviteter

Salg

40%

Process automatisering

Kundeoverblik

30%

30%

16%

47%

14%

På hvilke områder skaber jeres Salesforce
løsning mest værdi (vælg 3)?

ERP/SAP integration

Lead generering

16%

14%

Marketing automation 12%

26%

Vidensdeling 9%

Data sikkerhed 7%

Forecasting

Ved ikke

7%

2%

Graf 2.7.2:
Oversigt over de områder, som respondenterne mener Salesforce skaber mest værdi for

Samarbejde på tværs af 
virksomheden
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Sådan måles forankring
De fleste virksomheder anvender primært standard Salesforce rapporter til måling af adoptionen.  Det er 
vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvilke tiltag man vil gøre sig for at måle adoption undervejs i hele Sales-
force’s levetid. I Graf 2.7.3 ser vi fordelingen af adoption måleredskaber blandt respondenterne.

Ser vi på hvad respondenterne kommenterer, tegner 
det samme billede sig. Flere kommenterer her på 
hvad de ønsker og forventer, Salesforce skal vareta-
ge. Som f.eks. denne Salesforce ansvarlige, der kom-
menterer: ”Salesforce er og skal være hjørnestenen 
i vores planlægning og eksekvering af professionel, 
relevant og value-adding kommercielle interaktioner 
med kunder på tværs af touchpoints”.

En anden kommenterer, at Salesforce skal hjælpe 
dem med at: ”Varetage den løbende kundepleje, 
sikre overblik over kundeportefølje, tage imod nye 

kunder, styre salgsmuligheder, møder, sager og op-
gaver. Salesforce er rådgivers omdrejningspunkt for 
alle kunderelaterede aktiviteter”. 

Det interessante er, at kun få respondenter rent 
faktisk giver udtryk for, at de har nogle konkrete, 
målbare målsætninger. Et eksempel på dette er en 
Salesforce ansvarlig som kommenterer: ”Onboarding 
og træning: 85% af brugerne trænet indenfor en 
given tidsramme fra Go-live. 78% af brugerne aktive 
i systemet indenfor løbene 2 uger. Tilfredshedsscore 
over 3 ud af 5”.

Hvordan måler I om Salesforce er godt
forankret?

Graf 2.7.3:
Oversigt over hvordan Salesforce-adoption måles i respondenternes virksomheder

Customiserede adoption rap-
porter i Salesforce - på centrale 
områder

21%

Survey til alle brugere ifm 
undervisning o.lign. 17%

14%Survey til alle brugere om
deres oplevelse med Salesfor-
ce (ADKAR)

7%Assessments og test f.eks. 
MyTrailhead

Ved ikke 21%

Standard Login Rapport i 
Salesforce 34%

Individuel evaluering 34%

Forretningsorienterede KPIer 34%
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Forventninger til hvornår organisationen er i fuld effekt
Vores undersøgelse viser, at det i gennemsnit tager 1-2 år fra projekt initiering til, at Salesforce er i drift i 
Graf 2.7.4. Det er umiddelbart en længere tidshorisont end de fleste virksomheder forventer. 

Afhængig af forskellige variabler såsom virksom-
hedens størrelse og forandringens kompleksitet, vil 
virksomheder hurtigere eller langsommere overgå til 
“business as usual”. En variabel i det regnestykke er 
også antal change management ressourcer.

Vi kan se i Graf 2.7.5, at de fleste virksomheder har 
knyttet change ressourcer til deres Salesforce
projekt. I Graf 2.7.5 ser vin at 66% har enten tilknyt-
tet 1 eller 2 ressourcer, og at 23% har 3 eller flere. 

Resultater – Succeskriterier og adoption

Graf 2.7.4:
Oversigt over hvor lang tid det tog virksomheder at gå fra implementering til drift

2 år 14%

1 uge 14%

7%1 måned

Vores løsning er ikke i drift 14%

3 måneder 17%

6 måneder 17%

1 år 17%

Hvis jeres Salesforce løsning er i drift,
hvor lang tid gik der før løsningen og de nye
processer var "business as usual"?
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Modstand - hvilken gruppe udgjorde/udgør 
mest modstand imod Salesforce?

Andre

Linjeledelse

Seniorledelse

Medarbejdere 42%

12%

9%

5%

Topledelse 0%

Det kan være en svær balance at finde det helt
rigtige antal, da modstand opstår af forskellige år-
sager. Vores undersøgelse viser, at modstand hoved-

sageligt kommer fra medarbejderne (62%) sammen-
lignet med linjeledelsen (14%), senior ledelsen (7%), 
topledelsen (0%) og Andre (17%).

Graf 2.7.5:
Oversigt over antallet af allokerede change management ressourcer til Salesforce projekter

Ingen 7%

Ved ikke 3%

3%4 personer

3 personer 10%

>4 personer 10%

2 personer 28%

1 person 38%

Hvor mange change management
ressource var/er allokeret til projektet/driften?

Graf 2.7.6:
Oversigt over hvordan modstand imod Salesforce fordeler sig blandt niveauerne i organisationen
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Typiske udfordringer ifm. gevinstrealisering og adoption 

Nu har vi set på gevinstrealisering og adoption, 
hvordan det svinger over tid, hvilke områder Sa-
lesforce skal styrke, og hvordan adoption måles. 
Men hvad anser respondenterne som de største 
hindringer for god adoption? Som Graf 2.7.6 illustre-
rer, kunne respondenterne vælge mellem 6 mod-
standskategorier - med mulighed for at specificere 
underkategorier. Respondenterne blev opfordret til 
at vælge 2. 

Modstandskategorier med størst tilslutning er:

- Alt omkring ledelsen (26%) sponsorering,
ibrugtagning, prioritering, forståelse, etc.

- Alt omkring systemet (26%) processer, 
integrationer, funktioner, UX, bugs, data, etc.

- Alt omkring implementering/lancering af ny
funktionalitet (26%) udrulningsmodel, tid, træning, 
test, kommunikation, involvering af brugerne, etc.

Resultater – Succeskriterier og adoption

Graf 2.7.6:
Oversigt over de områder som respondenterne mener udfordrede adoption mest

Alt omkring projekteringen

21%

Alt omkring drift

16%

7%

Alt omkring brugerne

26%Alt omkring systemet

26%Alt omkring ledelsen

26%
Alt omkring implementering/
lancering af ny funktionalitet

Hvilke områder mener du udgjorde/udgør
de største udfordinger for god adoption?
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Nedenfor kan du læse hvad de 6 modstandskategorier dækker over, samt hvilke to underkategorier der 
havde størst tilslutning i hver af de 6.

Alt omkring projektering 

Alt omkring drift 

Alt omkring brugerne 

Alt omkring systemet 

Alt omkring ledelsen  

Alt omkring implementering/lancering af ny funktionalitet

dækker over processer, integrationer, funktioner, UX, bugs, data, etc. I denne kategori udgjorde følgen-
de to områder de største udfordringer:

  Centrale integrationer virker ikke/mangler
  Centrale funktioner skaber ikke værdi

dækker over sponsorering, ibrugtagning, prioritering, forståelse, etc. I denne kategori udgjorde følgen 
de to områder de største udfordringer:

  Ikke ibrugtagning i egen organisation
  Ledelsen bruger ikke selv systemet og dets data i daglig drift

dækker over udrulningsmodel, tid, træning, test, kommunikation, involvering af brugerne, etc. I denne 
kategori udgjorde følgende to områder de største udfordringer:

  Udrulning/lancering sker uhensigtsmæssig (tidspunkt, omfang, eksekvering)
  Fravær af test (UAT/systemtest)

dækker træning, support, løbende dialog, forkert dataregistrering, etc. I denne kategori udgjorde føl-
gende to områder de største udfordringer:

  Brugerne oplever, at der er for meget dobbeltregistrering
  Brugerne ser Salesforce som overvågning– og ledelsesværktøj

dækker over projektmodel, planlægning, budgettering, ressource allokering, change management 
team, etc. I denne kategori udgjorde følgende to områder de største udfordringer:

  Mangel på rigtige IT/Salesforce ressourcer 
  Mangel på change management ressourcer

dækker over governance model, support, bugfixing, roadmap, dialog med forretningen.
I denne kategori udgjorde følgende to områder de største udfordringer:

  Fravær af roadmap og strategi 
  Mangel på rigtige IT/Salesforce ressourcer
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Ovenstående uddybning af de største udfordrin-
ger ved hver overordnet modstandskategorier kan 
bruges som en række obs-punkter ved egen imple-
mentering og/eller drift af Salesforce. Det angiver 
en række udfordringer, som man skal være opmærk-
som på. 

Dykker vi ned i kommentarerne relateret til ud-
fordringerne ved succeskriterier og adoption, ser 
vi eksempler på respondenter, der uddyber deres 
udfordringer: 

I forhold til projekteringen, kommenterer en Sales-
force ansvarlig sådan her: ”Vi er generelt præget af 
hit-and-run syndrome: alt udrulles gennem projekter 
med manglende fokus på efterfølgende follow-up. 
Organisationen omkring CRM er meget spinkel, og 
det er ikke et prioriteret område ude i vores datter-
selskaber. Med en user turnover på 25%, er der be-
hov for struktur omkring processer og onboarding”. 

I forhold til brugerinvolvering, kommenterer en an-
den Salesforce ansvarlig på deres udfordring sådan 
her: ”Sikre at brugere finder værdi i løsninger til dem 
og sikre at processer og registreringer finder sted 
som tiltænkt”. Derudover er det nødvendigt at have 
brugerne for øje, som en Salesforce ansvarlig kom-
menterer: ”Vores releases er nogle gange for små 
til at de skaber nok attention hos brugerne i en travl 
hverdag”. 

Slutteligt, kan vi se at dét at have change mana-
gement ressourcer i sit team er vigtigt, som en 
CRM-Manager kommenterer: ”Jo bedre systemet er 
tænkt og bygget både med proces og UX, jo lettere 
tager brugeren imod det. Samtidig med at forank-
ring tager lang tid, og at skulle gå fra et system til et 
anden, hvor alle er nye i brug af Salesforce tager tid, 
og det er nødvendigt med et change management 
team, der kan håndtere denne vigtige del af et pro-
jekt. Ellers kommer gevinsterne ikke”.

Resultater – Succeskriterier og adoption
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Gevinstrealisering
Taget udfordringerne i betragtning, hvor godt mener respondenterne så egentligt, at de er lykkes med Sa-
lesforce som helhed – fra udvikling til implementering og drift? Vi bad respondenterne vurdere dette på en 
skala fra 1-10.

Hvor godt mener respondenterne
at de er lykkedes med:

0 0

10

20

10%

30

20%

40
30%

50
40%

60 50%

70

61 66 61
69 6969

48%

10%

42%

13%

52%

3%

42%

0%

29%

13%

Udvikle en Salesforce 
løsning, der har stor 
brugeropbakning/
ibrugtagning

Udvikle en Salesforce 
løsning, der forbedrer 
ønskede processer

Implementere en Sales-
force løsning inden for 
den afsatte tidsramme

Drifte en Salesforce 
løsning, som løbende 
udvikles positivt

Drifte en Salesforce 
løsning med de rette 
kompetencer internt

Graf 2.7.7:
Hvilke områder mener du udgjorde/udgør de største udfordringer for god adoption

= Gennemsnit = 80 eller over i %= 20 eller under i %

Graf 2.7.7 har en skala, der bevæger sig fra 0 (ikke 
godt) til 10 (rigtig godt), og indeholder responden-
ternes middelværdi for de 5 udvalgte områder. Over-
ordnet er middelværdien over 61 for alle områder, 
hvilket er positivt. Der er altså ikke en kategori, som 

falder igennem, omvendt er der heller ikke en ka-
tegori, som vurderes markant højere end de andre. 
Den højeste score er for selve drifte Salesforce. Her 
er middelværdien 69, og den laveste score relaterer 
sig til adoption og implementering 61.

60%
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Dykker vi ned i kommentarerne, ser vi at flere re-
spondenter mener, at de lykkes med adoption efter,  
de har fokuseret på brugernes konkrete behov og 

forståelse. Herunder har vi angivet nogle eksempler 
på de kommentarer:

Afslutningsvis er det interessant at se, hvor Salesfor-
ce-modne respondenterne mener, deres virksom-
hed er. I Graf 2.7.8, tegner der sig et billede af en 
varierende modenhed. Størstedelen (48%) oplever 
til stor glæde, at deres virksomhed er meget moden. 
Dog er det interessant at se, hele 38% forholder sig 

neutralt, samt at 14% har angivet, at deres virksom-
hed i mindre grad eller meget lille grad er blevet 
moden i forhold til at anvende Salesforce. Det giver 
blot anledning til at forsætte det gode arbejde med 
change management og adoption.

”Med Salesforce arbejder vi i en datadrevet retning, hvor test og indsigter skaber udgangspunktet for 
udvikling”

”Da der endelig kom gang i change management og alle fik en forståelse af, hvad der var behov for 
hos medarbejderne, altså spørge dem så vi bedst muligt kunne supportere deres behov”

”En gruppe piloter arbejdede i Salesforce før videre udrulning. Deres samarbejde og vidende-
ling var til meget stor hjælp ved den videre udrulning”

Graf 2.7.8:
Respondenternes vurdering af hvor Salesforce-moden de mener deres virksomhed er

I hvor høj grad mener du, at din
organisation er/er blevet moden i forhold til 
at anvende Salesforce?

Neutral

I mindre grad

I meget lille grad

I høj grad 48%

38%

7%

7%

Hvad mener respondenterne, der skal til for at opnå
vellykket adoption?
Hovedbudskabet på vores undersøgelse kan op-
summeres med nedenstående graf 2.7.9. Den viser 
en middelværdi på 57, hvilket er et udtryk for, at 
respondenterne i gennemsnit har en varieret opfat-
telse af hvor god adoption, deres virksomhed har 

opnået. Få respondenter har enten scoret meget 
lavt eller meget højt på spørgsmålet om adoption. Vi 
kan derfor se en fordeling af svar centreret omkring 
midten. Respondenterne er derfor enige om, at 
adoptionen af Salesforce kunne være bedre.

Resultater – Succeskriterier og adoption



Overordnet, vurdér gevinsten af jeres
arbejde med at øge ibrugtagningen 
(adoption)

Graf 2.7.9:
Respondenternes vurdering af forandringstiltagene og deres effekt på øget adoption
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Rigtig god - den tilførte værdi 
var høj

Lav - vi skulle have gjort mere/
bedre 10% 57 17%

Det er interessant at se, hvordan sammenhængen er 
mellem de respondenter, der scorer højest på adop-
tionspørgsmålet, og hvad de har svaret i de 6 øvrige 
kategorier. Overordnet set, kan vi se i undersøgel-
sen, at de har scoret mellem 86 og 90, som er meget 
højt, ud fra hvor godt de mener, at de er lykkes med 
udvikling, implementering og drift af Salesforce 
i Graf 2.7.7. Respondenterne er derfor med til at 
trække gennemsnittet markant op fra de øvrige be-
svarelser. Dette gælder for implementering af Sales 
Cloud, Service Cloud og Financiel Service Cloud, som 
er ligeligt fordelt på baggrund af størrelse på bruger-
gruppen og antallet af år med Salesforce, samt har 
en geografisk spredning.

Fælles for de respondenter, som har scoret højest på 
spørgsmålet om adoption er også, at de alle har det
samme formål med Salesforce: at effektivisere deres 
forretningsgange relateret til salg. Det interessante 
er også:

- at lederne i de virksomheder, som respondenterne 
repræsenterer, modtog 1-2 dages fysisk klasse 
rumstræning med hands-on øvelser i uddannelses-
miljø (sandkasse), 
- som også var samme træning som slutbrugerne 
plus træning i dashboard og rapportering 
- et coaching forløb om anvendelse af Salesforce 
data i deres del af forretningen (her henvises til   
afsnittet om lederonboarding). 
- Afslutningsvis, svarede alle respondenterne I høj 
grad eller I meget høj grad på alle spørgsmål ved  
rørende prioritering ud fra hver kategori.

Med andre ord: det er en nødvendighed at sikre 
at alle forandringstiltagende brugertræning, for-
andringskommunikation, proceskortlægning, le-
deronboarding, governance og dashboards bliver 
prioriteret for at opnå vellykket adoption og dermed 
gevinstrealisering. Derfor: ifølge disse responder 
skal du, som minimum: 

- Allokere minimum 3 eller flere ressourcer, som er 
ansvarlig for selve forandringstiltagene og 
som har til opgave at måle graden af adoption lø-
bende 
- Have formuleret et WIIFM for alle grupper, og kom-
munikere det jævnligt i interaktionen med
forretningen
- Have formuleret et WHY for alle grupper, og kom-
munikere det jævnligt i interaktionen med
forretningen
- Prioritere brugertræning, forandringskommunikati-
on og lederonboarding højt
- Involvere forretningen meget i proceskortlægnin-
gen, setup af governance modellen og
udvikling af dashboards

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Best Practice

En adoption måling fastslår hvor i jeres organisation, 
I oplever udfordringer med jeres Salesforce-imple-
mentering – helt nede på afdelingsniveau. Målingen 
af jeres adoption består af to detaljerede rapporter; 
den indledende rapport etablerer jeres udgangs-

punkt og målretter jeres forandringstiltag mod de 
rette afdelinger. Den efterfølgende rapport evalu-
erer effekten af initiativerne for at sikre, at I kom-
mer godt i mål. Vi anbefaler, at processen gentages 
løbende.

Løbende måling af adoption

En adoption måling er med til at sikre, at I forstår 
hvilke områder af jeres Salesforce løsning, giver jer 
udfordringer. Det sikrer dermed, at I ikke arbejder 
ud fra gisninger eller fornemmelser, og ikke baserer 
jeres beslutninger på organisatoriske rygter, men 
derimod observationer på fakta og feedback leve-
ret direkte fra brugerne. Det er med andre ord alt 

afgørende, at I ved præcis, hvor I skal fokusere og 
lave jeres forandringstiltag ud fra. Med en adoption 
måling, kan I nemlig lave en tydelig og målbar plan 
for, hvor I skal sætte ind – og I kan passende anven-
de denne rapport til at dykke ned i de forandringstil-
tag, som I har fundet ud af, kan være løsningen til at 
højne adoptionen.

Hvorfor anvende adoption måling?

Den første adoption måling sker på baggrund af data 
gennem rapporter. Fordelen ved at anvende denne 
adoption måling er, at det er med til at kortlægge 
hvordan hver bruger, profil og afdeling bruger den 
funktionalitet, som er leveret gennem Salesforce. 

Her er kun fokus på data – og vi lærer ikke noget 
om, hvorfor et bestemt område har lav adoption. 
Der kan man ty til næste adoption måling for at 
forstå dette.

Type I – anvendelse af rapporter

Denne adoption måling er baseret på en spørge-
skemaundersøgelse, som tager afsæt i en række 
forskellige brugere, profiler og afdelinger. Med 
udgangspunkt i ADKAR skabes der en forståelse 
af Salesforce, træning, kommunikation, ledelse og 
superbruger støtte og egne færdigheder, som kan 

være årsag til lav adoption. Her skal du være op-
mærksom på, at oplysninger indsamles fra bruger-
ne, hvilket betyder, at du er nødt til at forstyrre dem 
i deres daglige arbejde. Derudover er den indsamle-
de information baseret på følelser – og ikke fakta.

Type II – CRA selvevaluering

To typer af adoption målinger

Vi vil herunder uddybe ovenstående konklusion på hvad der skal til for at sikre vellykket adoption med
vores best practice.

Resultater – Succeskriterier og adoption
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Herunder er angivet et eksempel på adoption måling:

Graf 2.7.10:
Eksempel på adoption måling med afsæt i Salesforce dashboard – både før (baseline) og efter (2. CRA)

Rapporten bygges på baggrund af jeres svar på dyb-
degående spørgeskemaer, som tilpasses netop jeres 
organisation. Her kan brugerne give udtryk for deres 
egen forståelse, kompetencesæt og motivation for 

systemet, samt give feedback på ledelsens opbak-
ning til implementeringen. Analysen fastsætter, hvor 
implementeringen kræver ekstra energi og opsætter 
ligeledes succeskriterier for adoptionen.

Hvordan arbejder vi hos ChangePeople med adoption?
For at vende tilbage til, hvordan spørgeskemaet og 
de 6 foregående kategorier er strikket sammen, så 
tog det afsæt i vores forandringsmodel. Modellen 
er vist til højre i graf 2.7.11. Vores forandringsmodel 
er baseret på ADKAR rammeværket og er justeret 
gennem mange Salesforce implementeringer, som 
vi har været med til. Den tager sit afsæt i en iterativ 
implementeringsproces, som betyder, at man kan 
gå frem eller tilbage i de forskellige aktiviteter, af-
hængig af behovet. Modellen kan bruges ved første 
implementering til løbende at sikre god adoption. Er 
du nysgerrig på at vide mere om hvordan vi anven-
der vores forandringsmodel, er du velkommen til at 
tage kontakt til os.

Graf 2.7.11:
ChangePeople’s forandringsmodel
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Do’s and Don’ts 
– en praktisk tjekliste
Vi har samlet do’s and don’ts fra rapporten, som du kan bruge som tjekliste.

= Do's
= Don'ts

Do's and Don'ts
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Brugertræning Ejerskabet skal deles ud Ikke lave adoption målinger og 
reagere på dem

Ambitionsniveau ses i afsat træ-
ningstid

Fjerne træning-/opfølgningsres-
sourcer fra driften af Salesforce

Differentier træningen afhæn-
gigt af kompleksitet og størrelse 
af udrulningen

Træne med fokus på den tekniske 
løsning og ikke forventet bruge-
radfærd

Forandringskommunikation Adressér og involvere lederne 
fra dag 1

Betragt Salesforce som en teknisk 
implementering

Forstå brugerne, deres behov og 
WIIFM

Formidle budskaberne én gang og 
forvent at de bliver husket

Få sat Salesforce på agendaen i 
tide

Undgå dialog med ledere og bruge-
re i processen

Proceskortlægning

Genanvend AS-IS processer I 
træningen for at forklare den 
forandring brugeren står over 
for

Tegn processerne som del af træ-
ningen

Tegn processerne så tidligt som 
muligt

Undgå at inddrage forretningen 
når processer tegnes

Brug proceskortlægning til at 
imødekomme medarbejdere og 
ledere

Processerne bliver ikke brugt til at 
finde quick-wins, som kan forbedre 
brugernes oplevelse fra første dag

Governance Prioriter superbrugerrollen – og 
frekvent kommunikation

Forvent at organisationen selv 
finder en måde at håndtere fejl og 
mangler på

Tilpas governance i forhold til 
organisationen og tilgængelige 
ressourcer

Brug alternative kanaler til at 
hjælpe

Brug Salesforce som kanal, så 
meget som muligt

Uklare roller og ansvar for super-
brugerne

Lederonboarding

Nedsæt et superbruger-forum 
for ledere, så de kan hjælpe hin-
anden og sammen stille krav til 
rapportering og dashboards

Antag at lederne har lyst til at 
være med på rejsen og forstår 
deres rolle og ansvar

Byg Dashboards i tæt samarbej-
de med ledelsen

Antag at lederne forstår hvordan 
de læser rapporter og dashboards

Uddan lederne i det at være Sa-
lesforce sponsor Antag at lederne er motiveret

Dashboards
Involver forretningen når dashbo-
ards udvikles

Byg dashboards uden involvering 
fra forretningen

Sørg for træning i at hvordan dash-
boards læses – ikke alle forstår 
det.

Antag at dashboards er statiske og 
ikke løbende skal opdateres med 
nye fokusområder

Beslut hvem skal se hvilken data 
(rollehierarki)

Giv alle ledere adgang til at bygge 
rapporter og dashboards uden en 
governance eller styring
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ChangePeople er et konsulenthus med speciale i 
Change Management ifm. Salesforce implemen-
teringer. Vores team består af specialiserede kon-
sulenter, som alle har en uddannelses- og arbejds-
relateret baggrund indenfor IT-implementering, 
projektering og forandringsledelse. Herudover er 
vores konsulenter certificeret i Salesforce.
Vi bygger bro mellem forretning og IT for at skabe 
en solid organisatorisk forankring af netop Salesfor-
ce. ChangePeople blev grundlagt i 2016 med visio-

nen om at hjælpe virksomheder til at opnå endnu 
højere adoption af Salesforce – til gavn for både virk-
somheden og dets medarbejdere. ChangePeople har 
lige siden opstarten hjulpet en lang række nordiske 
kunder med at opnå en vellykket adoption af Sales-
force. Det er sket op baggrund af vores Salesforce 
ekspertise kombineret med målrettet forandringsle-
delsesmetoder samt brancheerfaring. 

”I ChangePeople stræber vi efter at skabe vellyk-
ket forankringer af Salesforce – til gavn for vores 
kunder og deres Salesforce brugere. Som Sales-
force Partner har vi et stærkt fokus på at støte
vores kunder på deres Salesforce rejse,så de kan 
realisere den forventede gevinst. Vi bidrager med 
en solid værktøjkasse og praktisk erfaring.”

Gennem et tæt samarbejde med Salesforce, og 
mange års kollektiv erfaring, har vi opnået en dyb 
forståelse for, at hver eneste Salesforce imple-
mentering er forskellig. Vi ved, hvad det kræver af 
målrettet indsats for at opnå den ønskede gevinstre-
alisering – og på den rejse arbejder vi altid sammen 
med kunden. Vi ser udfordringerne i øjnene, løser 

problemerne og er modige – i fællesskab. Det gør vi 
bedst ved at spille en aktiv rolle i vores kunders pro-
jektteam, så vi kan kombinere vores ekspertise med 
kundens unikke in-house viden. I den konstellation 
kan vi både arbejde styrende ud fra best practice, og 
støttende, når vi spiller jer endnu bedre.

Om os

Tuborgvej 5, 2900 Hellerup
Tlf: +45 61 62 20 60

Mail: info@changepeople.dk
www.ChangePeople.dk

Kontaktoplysninger

Om os
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Afslutning
Vi håber, at du har fået forståelse for hvordan Sales-
force implementeres under danske forhold – og at vi 
har indfriet vores ambition om at identificere om-
råder, som både udfordrer og forbedrer gevinstre-
aliseringen af Salesforce. Vores ønske er, at du som 
læser af denne rapport, har fået stof til eftertanke 
i dit daglige arbejde – og at du er blevet inspireret 
til måske at gøre tingene lidt anderledes, så du kan 
være med til at skabe de bedste betingelser for dig 
og din virksomhed med brugen af Salesforce. 
Hvis du kan lide rapporten, vil vi sætte pris på at 

du spreder budskabet til dine kollegaer og øvrige 
personer i dit netværk, som også kan finde rappor-
ten nyttig. Vi er altid klar på at tage en uforpligtende 
samtale omkring jeres Salesforce udfordringer – og 
give kyndig sparring til hvordan jeres udfordring kan 
gribes an. Vores team af dygtige change konsulenter 
kan hjælpe jer med at omsætte udfordringerne til 
konkrete initiativer, som kan eksekveres i samarbej-
de med jeres Salesforce ansvarlige.

Tak for din tid.
Anna, Christian, Erik, Kasper, Lea og Stephanie

ChangePeople founder & Sr. Change Consultant,
Anna Pelvig
Tlf. +45 61 62 20 60
info@changepeople.dk 

Følg os på linkedin:
linkedin.com/company/changepeopleaps 
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