
...om lederudvikling

Forandringskompagniet har som den eneste virksomhed i Danmark specialiseret 

sig i 360 graders lederevalueringer, der får lederes øjne op for deres styrker og 

svagheder – og får dem til at tage ejerskab for deres egen udvikling. En udvikling, 

som betyder, at virksomheden kan komme i mål med det, den skal.

Affyringsrampe for 

succesfuld 
lederudvikling

Af Ulla Oppermann Blankholm, 
Blankholm Kommunikation

Som leder er du den, der bliver fulgt 
– den der fører an på vejen til virksom-
hedens mål. Du træffer solide beslut-
ninger, giver feedback til medarbej-
derne og jonglerer med budgetter. Du 
kender dine styrker og svagheder som 
leder – eller gør du? For hvad mener 
medarbejderne og de andre ledere 
egentlig om din ledelsesstil? 

Forandringskompagniet er den eneste 
virksomhed i Danmark, der har spe-
cialiseret sig i 360 graders ledereva-
lueringer, der giver et billede af lede-
ren, som han eller hun i virkeligheden 

er. Evalueringen tager blandt andet 
udgangspunkt i en spørgeskemaun-
dersøgelse blandt medarbejdere og 
andre ledere, og direktør for Foran-
dringskompagniet Charlotte Schnoor 
mener, at evalueringens styrke ligger 
i, at den giver et eksakt billede af vir-
keligheden.

”Der ligger en meget dyb erkendelse i 
at se, hvor der er forskel på, hvordan 
man oplever sig selv som leder, og 
hvordan andre gør det. De huller eller 
gaps, der er mellem de to opfattelser, 
er dem, lederen skal arbejde med. Du 

”Lederne er grundlaget for virksomhedens 
succes, og hvis de ikke fungerer, så gør virk-

somheden heller ikke.” 
Charlotte Schnoor, direktør, Forandringskompagniet

Der er mange, der arbejder med lederevaluerin-
ger, men der er ingen ud over Forandringskom-
pagniet, der har specialiseret sig 100 procent i 

360 graders lederevalueringer
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er som leder nødt til at forholde dig til 
virkeligheden og finde ud af, hvad du 
skal gøre for at udvikle de kompeten-
cer, hvor du scorer lavt,” siger Char-
lotte Schnoor.

I evalueringsforløbet skal man des-
uden svare på, hvad god ledelse er 
hos den pågældende virksomhed, og 
det betyder, at man får forventnings-
afstemt, hvilke ledelseskompetencer 
man gerne vil se i dagligdagen.

”Det er der rigtig mange virksomheder, 
der ikke får gjort. Når der bliver skabt 
en højere grad af forventningsafstem-
ning, så betyder det, at lederne opnår 
større sikkerhed og mening med, hvad 
det er, de skal. De kan dermed have 

skal virksomheden overveje en 360 graders 
evaluering?

 
Hvis virksomheden har fastlagt et værdisæt, kan man 
bruge evalueringen som en kultur-accelerator. Mange 
gange tror virksomheden, at den lever op til værdi-
grundlaget, men det er baseret på en formodning. 
Evalueringen sætter fokus på den kulturændring, man 
gerne vil sætte i gang, og de huller, der er mellem,   
hvordan det ser ud nu – og hvor man skal hen. Eva-
lueringen kan også hjælpe til med at fastlægge et 
værdisæt.

Hvis man har en ledergruppe, der ikke formår at 
udnytte den synergi, der gerne skulle være i gruppen. 
Måske er der nogle samarbejdsproblemer, som gør, at 
alle ikke formår at løfte sig. Evalueringen finder frem til, 
hvad det er for en rolle, ledergruppen skal udfylde – og 
hvordan man udnytter forskelligheden i gruppen.

Hvis virksomheden beslutter sig for at udvikle sine 
ledere, hvis de står over for nogle markedsmæssige 
udfordringer – eller hvis det er længe siden, der er sket 
en udvikling i ledergruppen.

Læs mere på www.forandringskompagniet.dk

Hvornår

fokus på det, der bliver forventet og op-
når derfor en langt større succesrate. 
Den enkelte leder får at se, hvor han 
eller hun er lige nu og får desuden en 
affyringsrampe for den udvikling, der 
skal til, hvis man vil blive en succesfuld 
leder,” uddyber Charlotte Schnoor.

Lederne skal fungere
Det betyder, at de i langt højere grad bli-
ver rollemodeller for den kultur, som er 
nødvendig for at nå virksomhedens mål. 

”Lederne er grundlaget for virksomhe-
dens succes, og hvis de ikke fungerer, 
så gør virksomheden heller ikke.”

En 360 graders lederevaluering be-
står af fire faser og løber typisk over 

tre måneder. Den første fase er den 
indledende fase, hvor man arbejder 
med ledergruppen og HR-afdelingen 
og finder frem til, hvad det er, der skal 
måles på. Fase to består af spørge-
skemaundersøgelsen, som bliver ef-
terfulgt af fase tre, hvor hver leder får 
en individuel feedback. Til sidst kom-
mer opfølgningsfasen, hvor man for 
eksempel gennem workshops arbej-
der med de såkaldte gapanalyser på 
organisationsplan.

Det kan være grænseoverskridende 
for en leder at skulle modtage den re-
elle sandhed om ens lederevner, og 
derfor mener Charlotte Schnoor, at det 
er vigtigt, det er et eksternt firma, der 
tager sig af lederevalueringen.

”Fordi vi er en ekstern samarbejdspartner, skaber vi tryghed, og det gør, at vi kan komme meget tæt på den en-
kelte leder og skabe grobunden for lederens udvikling,” siger direktør i Forandringskompagniet Charlotte Schnoor

>>
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Lederevalueringen 
har skabt åbenhed

Grønlands energiforsyningsselskab ville have en synlig 

ledelse og en strategi for lederudviklingen i virksomhe-

den og fik foretaget en 360 graders lederevaluering af 

topledelsen. Resultatet er en holdningsændring – og 

nu skal mellemlederne gennem det samme forløb.

”Det er svært at opnå fortrolighed, hvis 
man tager sig af det internt. Lederen 
vil være bange for, om anonymiteten 
bliver opretholdt, hvis det foregår in-
ternt, og det vil ikke skabe den samme 
erkendelse hos lederen. Lederen skal 
føle sig tryg og turde få vendt og drejet 
de her ting,” siger Charlotte Schnoor 
og understreger, at det rent metode-
mæssigt i forhold til spørgeskemaet 
også er altafgørende, at man har en 
professionel virksomhed til at hånd-
tere en lederevaluering.

Grønlands energiforsyningsselskab, 
Nukissiorfiit, er en virksomhed med 
mange dygtige teknikere, men ledelse 
blev tidligere ikke prioriteret højt nok. 
Det ville chefgruppen gøre noget ved 
og satte sig for at arbejde med en le-
delsesstrategi for virksomheden, der 
allerede havde fastlagt en række vær-
dier.

Birtha Bianco er HR-chef i Nukissior-
fiit, og hun havde tidligere med gode 
resultater stiftet bekendtskab med 
Forandringskompagniet og hørt om 
360 graders lederevalueringer. 

”Vi ville have en synlig ledelse og ville 
i det hele taget have fokus på leder-
udvikling,” fortæller Birtha Bianco, der 
kontaktede Forandringskompagniet, 
der foretog lederevalueringen.

”Vi har fået øjnene op for, hvilke ledel-
sesværdier vi skal dyrke noget mere, 
og vi kom frem til, at vi virkelig skal 
fokusere på vores interne og eks-
terne kommunikation og relationerne 
til hinanden og medarbejderne. Vi er 
en teknisk virksomhed, der er meget 
fokuseret på mål og resultater, og det 
kan de fleste forholde sig til, men vi 

Alle typer virksomheder kan have gavn af en 360 graders evaluering – 
lige fra mindre virksomheder på 30-40 medarbejdere til store multina-

tionale virksomheder

HR-chef Birtha Bianco har det godt med, at eva-
lueringen er blevet ved med at være en personlig 

rapport, som er den enkelte leders redskab i 
forbindelse med egen lederudvikling

>>

...om lederudvikling

HR guide  •  PID–Personalechefer I Danmark  •  www.pid.dk  



...om lederudvikling

Uden erkendelse – ingen forandring!

glemmer nogle gange at kommunike-
re det ud,” siger Birtha Bianco, der er 
en del af chefteamet – som chefgrup-
pen skiftede navn til efter evaluerin-
gen – fordi man vil arbejde sammen 
som et team lederne imellem.

Anden åbenhed
”Der er kommet en anden åbenhed på 
vores møder; vi er blevet mere ærlige, 
og der er skabt en tillid, der gør, at vi 
kommer meget mere omkring de em-
ner, vi behandler. Tidligere traf vi hur-
tige beslutninger, men der er vi blevet 
bedre til at tænke efter. Vi trækker lige 
vejret og analyserer os frem til det, vi 
gør. Vi ser andre muligheder, og det 

gør også, at vi leder vores medarbej-
dere på en anden måde end tidligere. 
Vi er blevet opmærksomme på, at 
man kan lede på en anden måde,” si-
ger HR-chefen.

Det var vigtigt for energiforsynings-
selskabet, at det var en ekstern virk-
somhed, der tog sig af evalueringen, 
fordi det er en meget personlig ting for 
lederne. 

”For at bevare validitet og det person-
lige har det været vigtigt for os, at op-
gaven blev varetaget af eksterne. Hvis 
jeg selv havde foretaget undersøgel-
sen, ville jeg pludselig sidde med nog-

le informationer om de andre ledere, 
som også er mine kollegaer. Det ville 
kunne lave nogle skævvridninger, så 
det har været vigtigt i forhold til at be-
vare det professionelle og objektivite-
ten,” siger Birtha Bianco, der sammen 
med resten af ledelsesteamet mente, 
det var vigtigt, at den øverste ledelse 
gik forrest med lederevalueringen.

”Hvis vi ikke gør det, er der ingen an-
dre, der gør det,” siger hun.

Fordi resultatet af virksomhedens 360 
graders lederevaluering har været så 
positiv, skal mellemlederne i Nukis-
siorfiit evalueres i april næste år.

”Vi har fået øjnene op for, hvilke ledelsesværdier vi 
skal dyrke noget mere...”  

Birtha Bianco, HR-chef, Nukissiorfiit

Forandringskompagniets 360 graders lederevalu-
ering skaber erkendelse og forandring gennem:

 
• En målrettet lederevalueringsproces, som tager ud- 
  gangspunkt i jeres strategi, mål og værdier

• Et faktabaseret lederevalueringsforløb, som skaber  
  en dyb personlig bevidsthed hos lederen

• Et udviklingsforløb, der sikrer, at alle ledere udvikler  
  sig i takt med organisationens og egne behov

• Fokus på udvikling af lederadfærd hos både topled- 
  else (rollemodeller) og mellemledere (kulturbærere) i  
  din organisation

• En fælles referenceramme for god ledelse i din orga- 
  nisation skabt ud fra modellen 360º Lederskab®

Når erkendelsen er etableret, hjælper vi med forandringen 
gennem lederudviklingsforløb, som udvikles på basis af je-
res behov.

Læs mere på www.forandringskompagniet.dk eller kontakt 
direktør Charlotte Schnoor på telefon +45 22 86 02 13
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