
Personlig kompetenceudvikling 
baner vejen for strategiske mål.

Mange virksomheder har allerede fokus på ledernes faglige ledelseskompetencer. 
Og med god grund. Færre har dog øjnene åbne for, at det kan give gode resultater at 

udvikle de personlige kompetencer sideløbende med de faglige. 
Det har man gode erfaringer med hos TV2/SPORTEN.

Hos TV2/SPORTEN har man gennem de sidste 
halvandet år arbejdet fokuseret med udvikling af 
personlige kompetencer hos deres ledere. 
Med konsulentbistand fra Duerlund Organisation 
& Ledelse har TV2/SPORTEN benyttet sig af det 
licenserede værktøj: 360 graders Feedback. Med 
dette værktøj kan lederen få indsigt i, hvilke leder-
kompetencer, hun mestrer på højt niveau, og hvilke 
lederkompetencer, hun fortsat skal arbejde med at 
udvikle. 

Kobling med organisationens mål
TV2/SPORTENs redaktører, som deltog i forløbet, er 
alle faglige ledere uden personaleansvar. Souschef 
John Jäger forklarer motivationen for at gå i gang:

”Vores udgangspunkt var, at vi havde en flok dyg-
tige redaktører ansat. Deres faglige kompetencer 
var helt i top, men de var samtidig meget unge – 
enten af alder – eller i deres jobfunktion. Derfor var 
der et behov for at gøre dem klogere på de alle de 
andre kompetencer, man bliver nødt til at have, når 
det handler om mennesker og ledelse.”

Forløbet satte ikke fokus på den personlige kompe-
tenceudvikling alene. Koblingen til organisationens 
strategi er centralt, vurderer chefkonsulent Lone 
Storgaard Duerlund fra Duerlund Organisation & 

Ledelse: 
”Det er koblingen mellem individ og organisation, 
som er helt fantastisk her. Den enkelte leder 
oplever, at der er fokus på hans personlige kompe-
tenceudviklingsproces, samtidig med, at virksom-
heden oplever en udviklingsproces, som under-
støtter deres forretningsmæssige udfordringer”. Til 
denne proces var 360 graders Feedback central.

360 graders Feedback 
I praksis foregår 360 graders Feedback ved, at 
der udvælges personer i respondentgrupper, 
som skal give lederen score på konkrete punkter. 
Lederen scorer også sig selv. Tilbagemeldingen 
på lederfeedbacken gennemføres med respekt, er 
fremadrettet og anerkendende. Den enkelte leder 
forventes ikke at mestre alle disciplinerne i ledelse 
endnu, men får tydelighed på, hvor udviklings-
områderne er. 

Lone Storgaard Duerlund forklarer:
”Kernen i 360 graders Feedback er, at lederens 
lederadfærd vurderes fra mange forskellige posi-
tioner. Det rummer som regel altid nogle overras-
kelser for lederen selv. Det er ikke altid, at lederens 
eget selvbillede deles af kollegerne.”

Den erfaring deles af John Jäger:

Værktøj i denne 
case:

360 grader feedback



”Alle bliver klogere på sig selv, og hvordan de op-
fattes.  Vi har lavet det her for at gøre alle bedre og 
for at se hinanden fra nye vinkler. Alle redaktører er 
blevet markant bedre til det, de før var dårlige til.”

Dog er det vigtigt, at resultaterne bakkes op af 
dialog:
”Resultater fra 360 graders evalueringer kan 
aldrig stå alene, og de er derfor altid efterfulgt af 
en omfattende tilbagemelding med fokus på gen-
sidig dialog og nysgerrighed omkring de forskellige 
respondenters tilbagemeldinger,” forklarer Lone 
Storgaard Duerlund.

Feedback danner baggrund for handlingsplan
En 360 graders Feedback danner baggrund for at 
kunne lægge en individuel handlingsplan for leder-
en. Lone Storgaard Duerlund anbefaler, at lederen 
selv vælger 2-3 udviklingsområder, som vil være 
hensigtsmæssige for både organisationen og leder-
en selv at udvikle sine kompetencer inden for. Når 
udviklingsområderne 
er valgt, er de næste 
skridt at fastlægge 
ændringsstrategier og 
udarbejde en konkret 
handlingsplan.

”Hellere markant 
forbedring på et par 
områder end ubetydelig 
forbedring på mange, ” 
mener Lone Storgaard 
Duerlund. “Afvejningen af, hvor der skal sættes ind, 
skal også vurderes i forhold til organisationens be-
hov, og bør derfor altid afstemmes med den nærm-
este leder”. 

På TV2/SPORTEN har de haft mange overvejelser i 
forbindelse med tilrettelæggelse af handlingsplan-
erne. John Jäger forklarer:

”I sidste ende er det lederen selv, der er ansvarlig 
for at ville egen udvikling. Men det er vigtigt også at 

se på organisationens behov. Det giver jo ikke 
mening at blive bedre til at arbejde strategisk, hvis 
det ikke er det, som organisationen og jobfunk-
tionen har behov for her og nu.”

Ud over at tage strategiske hensyn, giver det god 
mening at vurdere, hvor den enkelte har mest at 
hente.  John Jäger fortsætter: ”Jeg snakker meget 
med redaktørerne om, at man skal holde invest-
eringen op mod potentialet. Det er ikke altid OK at 
investere 10 timer i at blive 1% bedre. Det er meget 
bedre at investere 10 timer i et område, hvor man 
hurtigt kan blive 10% bedre. ”

Fokus på personlige kompetencer giver resultater
Hos TV2/SPORTEN har forløbene givet gode resul-
tater:

”Helt overordnet har det været en fed proces. Vi har 
alle sammen fået et klarere billede af, hvad redak-
tørerne hver især har brug for af fagligt udviklende 

kurser og 
arbejdsopgaver. Samtidig 
er det lykkedes at få mere 
fokus på koncernens 
strategi. Vi har igennem 
processen lært, at strate-
gi faktisk har en konkret 
konsekvens, som vi med 
den her proces er blevet 
udviklet til at være med 
til at understøtte”, siger 
John Jäger.

Hos redaktørerne på TV2/SPORTEN har man gået 
igennem processen to gange:

”At vi tog forløbet en gang til, mere end fordoblede 
værdien. Her blev vi inddraget endnu mere i proces-
sen. Redaktørerne tog mere ejerskab, og vi fik også 
udarbejdet nogle endnu mere kvalificerede kompet-
enceprofiler anden gang. Vi kunne bedre se, hvor vi 
skulle forbedre os”, slutter John Jäger.
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“Alle bliver klogere på sig selv, og 
hvordan de opfattes.  Vi har lavet det 
her for at gøre alle bedre og for at se 

hinanden fra nye vinkler. Alle redaktører 
er blevet markant bedre til det, de før var 

dårlige til.”

John Jäger, TV2/Sporten


