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LEDEREN

Som leder er du en af de vigtigste 
grundstammer i virksomheden. Det 
er dig, der driver forandringer og går 
forrest, når organisationen skal ud-
vikles. Det er dig, der sørger for, at 
strategien bliver omsat til handling 
i hverdagen, og det er dig, der står 
for opfølgning og den daglige kom-
munikation med medarbejderne. Du 
skal lede, motivere og udvikle dine 
medarbejdere for at sikre, at de kon-
stant er i stand til at yde det bedste 
for virksomheden.

Deloittes seneste globale HR-un-
dersøgelse viser imidlertid, at le-
delse og lederudvikling er blandt de 
tre største udfordringer for virksom-
hederne. Ifølge undersøgelsen er 
virksomhederne frustrerede over, at 
de i mange år har forsøgt at udvikle 
lederne, men at resultaterne ikke sy-
nes at komme. Lederskabet er ikke 
udviklet til at håndtere de mange 
forandringer og nye generationer på 
arbejdspladsen og pipelinen af nye 
ledere er ikke robust.

I dette nummer af ledelse i Udvikling 
stiller vi derfor skarpt på din egen 
rolle som leder. Når vi har valgt at 
sætte fokus på din egen rolle, så er 
det egentlig ikke, fordi udviklingen af 
dig som leder er et mål i sig selv. Det 
handler i højere grad om at styrke 
din lederrolle, så du kan motivere 

og lede dine medarbejdere til gavn for virksomhedens 
bundlinje. Det starter med god ledelse. Derfor er det vig-
tigt engang i mellem at stoppe op og se indad på egen 
rolle. Som leder kan man nemlig nemt blive så fokuseret 
på at udvikle virksomheden og medarbejderne, at man 
glemmer sig selv. 

Du bliver i dette nummer præsenteret for seks temaar-
tikler. De er vidt forskellige, men de har alle til formål 
at inspirere dig og give dig input, konkrete værktøjer og 
gode råd i arbejdet med at styrke din egen lederrolle, så 
du bliver klædt bedst mulig på til at håndtere dine dag-
lige ledelsesopgaver.

I HR-chefen, der udkom i april, var temaet ”Det starter 
med god ledelse", hvor vi gav HR-cheferne forskellige 
bud på, hvordan de kan spille en afgørende rolle i at 
klæde lederne på til deres opgaver. Så i dette nummer 
bliver temaet fulgt til dørs, når vi dykker endnu dybere 
ned i temaet og ser på helt konkrete metoder til at styrke 
din lederrolle.

Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, 
DANSK HR

Husk også at kigge indad
engang imellem
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Versatil ledelse: Sådan styrker du dit 
lederskab på fire dimensioner Versatil 
ledelse handler om at kunne lede alsidigt og i overens-
stemmelse med omverdenens og medarbejdernes skif-
tende behov.  Artiklen præsenterer en ledelsesmodel 
og et feedbackredskab, der hjælper med at håndtere 
kompleksiteten i ledergerningen og udvikle det person-
lige lederskab. 

Ledelse med afsæt i lederen IBM Vi har sat 
to ledere og en HR-chef fra Milestone i stævne til en 
snak om lederudviklingsprogrammet ’Milestone Leaders-
hip Academy’, og om hvilken effekt det har haft på dem i 
deres daglige virke som ledere.

Dårlig ledelse forbliver et arbejdsvilkår 
Hvis vi skal være succesfulde som ledere, skal vi flytte 
vores taksonomi for de ledelsesmæssige indlæringsmål. 
Vi skal kunne kombinere de affektive, psykomotoriske og 
kognitive taksonomier, således at den ledelsesmæssige 
ageren bliver autentisk og helstøbt.   

The world is in desperate need of 
uncomfortable leaders – become one, 
please! I call effective leaders uncomfortable leaders, 
because they thrive on pushing themselves out of their 
comfort zone on a daily basis. They pursue discomfort 
and uncomfortable things whenever that is important, 
which it is every workday for any leader.

Ledelse i en brydningstid Forandringer stiller 
store krav til organisationer, og det er afgørende, at 
ledelseslaget viser vejen. Det erfarede Eniro Danmarks 
HR-chef, da hun sammen med resten af virksomhe-
den tog hul på en større digital transformation af Eniro 
Danmark.

De svære samtaler  De færreste medarbejdere 
kommer igennem et arbejdsliv uden i perioder at mistri-
ves eller at underpræstere. Vi stiller skarpt på ledelse 
i disse faser med udgangspunkt i opgavemødet, hvor 
lederen mødes med sine medarbejdere og diskuterer 
opgaver og rolleopfyldelse.
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Fotograf: Kenneth Grøning



„Jeg ved positivt at minimum tre ledere i løbet af 
de første fem måneder er blevet hjulpet af psyko-
logsamtalerne. Det er givet godt ud. Redder jeg 
bare én serviceleder om året fra at blive syg, er 
økonomien i projektet positiv.“ 
Jens Nielsen, Regionsdirektør, Forenede Service

„Vi har reduceret antallet af stress-sygemeldinger 
til nul, hvilket minimum sparer os en million kroner 
om året.“  
Jesper Torpe , HR chef, Årstiderne Arkitekter

„I løbet af de 4-5 måneder vi har brugt løsningen, 
har vi ikke haft nogen tilfælde af stress, hvor vi i 
perioden op til oplevede tre medarbejdere med 
stress.“ 
Chr. Leif Hansen,  Adm. dir., Cunningham Lindsey

Fem enkle spørgsmål kan redde din  
medarbejder fra stress-sygemeldingen

Ny app knækker stress-kurven
Med Howdy app‘en besvarer medarbejderen hver 14. dag 

fem enkle spørgsmål om trivsel og arbejdsglæde. 

Er der tegn på mistrivsel, ringer en af vores erhvervspsykolo-

ger til medarbejderen inden for 2 arbejdsdage. Psykologen 

rådgiver medarbejderen om, hvordan situationen kan hånd-

teres. Selve besvarelsen og samtaler er helt anonyme. 

Virksomheden får hver måned en samlet anonymiseret  

rapport, der giver overblik over virksomhedens samlede 

trivselsniveau og behovet for målrettet indsats. 

App’en er danskudviklet, videnskabeligt testet globalt og  

fås både på dansk, svensk og engelsk. 

Ring tlf. 70 33 04 04 og hør, hvordan du kan teste løsningen.

Hør hvilke erfaringer HR-chefer, CEO‘er og 
4.000 brugere har gjort med Howdy app‘en: 

falck.dk/healthcare/howdy
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Ledelse med afsæt i LEDEREN

Nikolaj Henum
VirkKom
Fotograf: Kenneth Grøning

Det er ikke at overdrive, hvis man kal-
der Milestone for en iværksættersucces 
ud over det sædvanlige. Virksomheden 
er stiftet af to ingeniører tilbage i 1998 
med det formål at udbyde en åben 
softwareplatform inden for sikkerheds- 
udstyr. Og til trods for at virksomheden 
i løbet af sin forholdsvis korte levetid 
har gennemgået både en sprængt it- og  
bolig-boble efterfulgt af en finansiel 
krise, fornemmer man i høj grad, at Mile-
stone er en sund og velfungerende virk-
somhed i dag med næsten 600 med- 
arbejdere fordelt på 23 lande – hvilket 
nok også er en af årsagerne til, at virk-
somheden i 2014 blev opkøbt af Canon. 

Der er selvfølgelig mange grunde til, at 
det går godt for Milestone, og at virk-
somheden år efter år leverer et godt 
resultat. For eksempel er medarbejder-

staben blevet øget med cirka 30 procent årligt – og planerne er nu, at 
virksomheden i begyndelsen af 2018 skal ramme 1000 medarbejdere. 
Men en af de medvirkende årsager til succesen skal findes i form af et 
internt lederudviklingsprogram, ’Milestone Leadership Academy’ eller 
'MLA', der nu kører på syvende år.

Vi har sat to ledere og en HR-chef fra Milestone i stævne til en snak om 
lederudviklingsprogrammet, og om hvilken effekt det har haft på dem i 
deres daglige virke som ledere.

"Programmet er udviklet tilbage i 2009 af Milestones CEO, Lars 
Thinggaard, og en ekstern ledelseskonsulent, Michael Madsen Sjö. 
Dengang var der cirka 200 medarbejdere i Milestone, og det er, når 
man når et sådant antal, at der begynder at være behov for at strøm-
line ledelsesprocesserne – særligt når man har et ønske om at drive 
værdibaseret ledelse. Det gjorde man så, og det har været en stor 
succes. Siden opstarten har vi kørt mere end 20 hold gennem MLA, 
som består af to moduler – og i dag har 70 procent af vores ledere 
gennemført begge modulerne. Og planen for 2016 ligger allerede klar. 
Vi vil køre syv teams igennem forløbet, og hvert team består af seks 
eller syv ledere," fortæller Claudia Lillebjerg Simonsen, der er Vice 

Claudia Lillebjerg Simonsen 
Vice President og HR-chef i Milestone
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President og HR-chef i Milestone, hvor 
hele ansvaret for afviklingen af program-
met også er placeret.

Afsæt i forretningen
Søren E. Jensen, der er technology di-
rector i Milestone, var en af de første, 
der gennemførte MLA, og det har givet 
ham et stort udbytte – særligt fordi han 
er leder i en afdeling med en forholdsvis 
stor medarbejdergennemstrømning. 

"Selv om det ligger et par år tilbage, i 
forhold til hvornår jeg blev færdig, så 
bruger jeg stadig mange af de værk-
tøjer, som jeg fik i forbindelse med min 
MLA. Jeg er i en afdeling, hvor med- 
arbejderstaben skifter meget – eftersom 
det er en form for en udviklingsafdeling. 
Vi plejer at sammenligne os lidt med en 
motorvejstilkørsel. Vi udvikler et produkt, 
og når det er klart, bliver produktet givet 
videre til driften, hvortil nogle medarbej-
dere følger med. Min afdeling bliver efter- 
følgende fyldt op med nye ressourcer  
allokeret til et nyt projekt. Lige nu har jeg 
ledelsesansvar for 7 medarbejdere, og 
når året er omme, så vil jeg igen have 
ansvaret for 22 medarbejdere," siger 
Søren Jensen og understreger des-
uden, at netop denne konstellation gør, 
at han har behov for nogle stærke ledel-
sesværktøjer, der tager afsæt i virksom-
heden og dens værdier:

"Jeg synes, at en af de helt store fordele 
ved vores program er, at det tager afsæt 
i den enkelte leders personlighed samt 
vores forretning, og at medarbejderne på 
den måde oplever, at der er en vis form 
for ensartethed i den måde, som man 
driver ledelse på hos Milestone. Selvføl-
gelig er mennesker forskellige, men pro-
grammet giver et solidt fundament, som 
man kan tage afsæt i som leder."

Kristian Kristoffersen er leder og ansvar-
lig for services og salg – herunder til 
EMEA-landene.  Han startede sin karriere 
i Milestone i forbindelse med et studie-
projekt. Han er i dag blandt andet dag-
lig leder for 16 medarbejdere, herunder 
8 studerende, og han er også meget 
begejstret for programmet, som han 
for ganske nyligt har gennemført andet 
modul af. 

"Jeg er leder for mange studerende, der er tilknyttet Milestone i en 
begrænset periode, og har dermed også en forholdsvis stor gennem-
strømning af medarbejdere i min afdeling. Der er mange udenlandske 
studerende fra CBS, som er her i en kortere periode – alle sammen 
med forskellig kulturel og sproglig baggrund, og det kan jo i sig selv 
godt give nogle udfordringer rent ledelsesmæssigt. Derfor har det været 
meget udbytterigt for mig at være på MLA. Det har givet mig nogle rigtig 
gode praktiske værktøjer, som jeg anvender i mit daglige virke," fortæller 
Kristian Kristoffersen og tilføjer:

"Faktisk er det sådan, at jeg efter mit forløb på MLA fik en helt anden op-
fattelse af, hvordan en god leder skal agere i forhold til medarbejderne."

To elementer er bærende
Når man ser på MLA er det tydeligt, at der især er to elementer, som 
kurset kredser om. Nemlig henholdsvis det personlige element og virk-
somhedens værdier. 

"Ledelse i dag handler i høj grad om at kende sig selv og sine egne 
styrker og svagheder. Og netop det gør, at vi har valgt at lade de syv 
moduler på MLA blive delt op i to overordnede områder. Første halvdel 
– det vil sige de første tre moduler – handler om, hvordan man er som 
person – man får her lov til – lidt populært sagt – at lære sig selv bedre 
at kende. Når man har gennemført dette modul, kan man begynde på 
anden halvdel, der med afsæt i ens personlighed tager udgangspunkt i 
de værdier og værktøjer, som vi har i Milestone," fortæller Claudia Lille- 
bjerg Simonsen og tilføjer: 

"Og netop denne opbygning er hele styrken i vores ledelsesakademi. 
Det er ikke en pølsefabrik. Der tages hensyn til og afsæt i den enkeltes 
personlighed og dennes aktuelle udfordringer."

For Kristian Kristoffersen var det meget udbytterigt at kunne tage afsæt 
i en aktuel problemstilling, da han gennemførte første halvdel af kurset. 

Søren E. Jensen
Technology director i Milestone
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"Når man starter kurset op, handler det 
om først og fremmest om at opbygge 
en høj grad af fortrolighed blandt delta-
gerne, og når den er på plads, kan man 
byde ind med en aktuel problemstilling. 
Det gjorde jeg, og det handlede om, at 
jeg inden længe havde planlagt en ’svær' 
samtale med en af mine medarbejdere. 
I den forbindelse blev jeg coachet rig-
tig godt, i forhold til hvordan jeg skulle 
håndtere samtalen, og udfaldet blev, at 
den efterfølgende forløb langt bedre, 
end den ville havde gjort, hvis ikke jeg 
havde gennemført dette rollespil forin-
den," fortæller Kristian Kristofersen og 
tilføjer, at kurset også har givet ham 
nogle relationer, som han efterfølgende 
gør brug af.

"Jeg deltog i kurset med en af mine kol-
legaer, og hende spiser jeg frokost med 
cirka en gang i kvartalet. Så følger vi lige 
op på, hvordan det går, og vi sparrer 
med hinanden omkring forskellige em-
ner. Det giver mig rigtig meget i mit dag-
lige arbejde som leder," fortæller han. 

Kan ikke sætte to streger under 
De fleste virksomheder har det bedst 
med at kunne lave en kalkule over, hvor-
vidt et indsatsområde også giver det 
fornødne afkast. Men det er ikke altid 
lige let, når det gælder lederudvikling, 
og heller ikke noget, man direkte måler 
på hos Milestone.

"Ledelse er ikke noget man kan sætte 
to streger under – og slet ikke værdiba-
seret ledelse, som jo tager afsæt i den 
enkelte leder og virksomhedens værdi-
sæt. Men det afgørende er, at de ledere, 
der har været på kurset, føler, at det har 
løftet dem kompetencemæssigt, og at 
de er blevet styrket i deres rolle. Vi må-
ler ikke direkte på selve kurset, men har 
naturligvis en række målinger i forhold til 
vores trivselsundersøgelse, der giver en 
indikation af, at det har en effekt," siger 
Claudia Lillebjerg Simonsen. Og Søren 
E. Jensen supplerer:

"Der er heller ikke nogen afsluttende 
eksamen, og det er heller ikke vigtigt i 
denne kontekst. Det handler mere om at 
snakke sammen og gennemføre diverse 
rollespil for at gøre øvelsen konkret i 
modsætning til noget, man kan læse i 
en bog.  Men som med alt mulig andet, 

så handler dette lederudviklingsprogram i høj grad også om, hvad du 
selv byder ind med. Og netop det synes jeg, at underviserne er gode 
til at sørge for, at deltagerne gør."

Høj grad af diversitet
Når man er i 23 lande, er det ifølge HR-chefen afgørende, at man tager 
afsæt i den kultur, hvor man skal være leder i.

"Vi er i rigtig mange lande, og det er selvfølgelig afgørende, at le-
deren tager afsæt i den kultur og de medarbejdere, vedkommende 
skal være leder for. Det nytter jo ikke, at Søren for eksempel brager 
ind med en dansk ledelsesstil i Kina. Det ville aldrig blive en succes. 
Men når vi som virksomhed driver værdibaseret ledelse, så skal vi give 
vores medarbejdere værktøjer, som de kan navigere efter ud fra de-
res personlighed og kulturen hos de medarbejdere, de skal lede. Og 
i den forbindelse har vi også udviklet et såkaldt kompas, som vi tager 
afsæt i – hvor de fire verdenshjørner er erstattet med ’passion’, ’people 
growth’, ’empathy’ og ’empowerment’.    

Kristian Kristoffersen
Leder og ansvarlig for services og 
salg – herunder til EMEA-landene


