
Performance Leadership skaber ny kultur og 
commitment til fælles værdisæt

Arctic Group oplevede globaliseringen banke på og indså, at fundamentale forandringer 
måtte til for, at de kunne leve op til de udfordringer markedet nu kræver. De skulle bevæge 
sig væk fra en silotænkning og en selvfed tilgang til konkurrence hen mod en performance 

kultur båret af commitment til det fælles værdisæt og en stræben efter kompetence-
udvikling både af ledere og medarbejdere.

- Vi kæmpede med en organisation, hvor to 
enheder konkurrerede mod hinanden. Det var en 
usund konkurrence, hvor medarbejdere og ledere 
forsøgte at afsløre hinandens svagheder fremfor at 
trække på hinandens styrker. En tilstand der blandt 
andet påvirkede effektiviteten i procesgangene. 
Vi havde derfor behov for en gennemgående trans-
formation, hvor vi, på alle led i organisationen 
samarbejder.
Sådan tegner Adm. Direktør i Arctic Group, 
Peter Freiesleben, scenariet op, som virksomheden 
befandt sig i frem til 2008. De oplevede, at de 
interne konflikter var hæmmende for en effektivi-
sering og en trimmet organisation. I bestræbelserne 
på at opsøge nye markeder og stå stærkt udadtil 
måtte de først få ro på de interne udfordringer.

Vejen til en ny kultur
Ledelsen satte sig for at tage fat på de grundlæg-
gende elementer i virksomheden: Værdierne. Efter 5 
år kan de se tilbage på en rejse, der har omhandlet 
værdiafklaring, kompetenceudvikling og struk-
turændringer; alt sammen noget der rører ved 
organisationens kultur. En kultur der i dag sigter 
mod høj performance og personligt engagement.

Arctic Group havde behov for at samle organisa-
tionen og skabe en oplevelse af fælleshed. De 

eksisterende værdier blev en fælles ramme hen 
mod dette. Samtidig er tanken, at værdierne skal 
fungere som et slags pejleværktøj for den ønskede 
adfærd i organisationen, og dermed gøre det muligt 
at måle den enkeltes performance på baggrund af 
dem.

- Vi havde først behov for at afstemme vores 
værdier og sikre, at alle medarbejdere kan tilslutte 
sig dem. Vi etablerede et samarbejde med Lone 
Storgaard Duerlund, som hjalp os med at opsætte 
og facilitere et forløb. Denne proces indebar en 
diskussion af hvilken adfærd, der kommer til udtryk 
på baggrund af de forskellige værdier, forklarer HR 
chef Anja Tjørnelund Andreassen fra Arctic Group.

Handlingsplaner for kompetenceudvikling
I arbejdet med værdierne blev de til tider uhåndtér-
bare begreber gjort operationelle ved at koble en 
række aktiviteter til de forskellige værdier.

- Det gav os mulighed for at undersøge hvilke kom-
petencer, der skal til for at efterleve værdierne i 
arbejdslivet. Hver enkelt medarbejder har fået 
udviklet en handlingsplan for sin kompetenceud-
vikling, der skal sikre, at vi i højere grad bevæger 
os imod en kultur, der efterlever værdierne og 
de øvrige krav, markedet forlanger, siger Anja og 
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fortsætter:
- På samme måde havde vi et forløb med alle 
ledere, hvor vi udformede et værdisæt, hvori vi 
beskriver, hvad det indebærer at være leder i Arctic 
Group. Derefter gav hver enkelt leder håndslag på, 
at det er den måde, vi driver ledelse, forklarer Anja.

360 graders analyse
Arctic Group valgte også at gennemføre en 360 
graders analyse af alle ledere.

- Formålet med en 360 graders analyse er at tegne 
et nuanceret billede af oplevet lederadfærd, der gør 
lederen i stand til at identificere styrker og 
udviklingsbehov. Resultater fra 360 graders 
evalueringer kan aldrig stå alene, og de er derfor 
altid efterfulgt af tilbagemeldinger med fokus på 
gensidig dialog og nysgerrighed omkring de for-
skellige respondenters tilbagemeldinger, forklarer 
Lone Storgaard Duerlund og fortsætter:

- Direktionen hos Arctic Group har med entusiasme 
og vedholdenhed taget del i tilbagemeldingerne 
og den organisatoriske forankring, hvilket har stor 
betydning for deres succes.

I forlængelse af 360 graders analysen udviklede 
Arctic Group sammen med Lone en lederkompe-
tenceprofil, som har givet mulighed for at foretage 
en GAB-analyse. Den tegner et billede af, hvilke 
områder den enkelte leder har behov for at udvikle 
for at lede på det niveau, den ny virkelighed kalder 
på. Endelig har alle ledere fået sin egen handlings-
plan, hvor nogle har fået tildelt enten en coach eller 
en erhvervspsykolog til at arbejde med nogle dybe-
religgende områder i sin ledelsesstil.

Ledelse er at vise vejen
Peter Freiesleben trækker to områder frem, som 
han anser som de vigtigste nøgler til en succesfuld 
udvikling og implementering af den nye Perfor-
mance Leadership kultur.

- Det har tilført utrolig meget værdi, at have ek-
sterne ressourcer med i processen, som kan kaste 
nyt perspektiv på organisationen. Der har ikke 
været tale om et overfladisk quick fix, men seriøse 
værktøjer, som giver langtidsholdbare resultater. 
Derudover ser jeg det som afgørende, at ledel-
sen er villige til at være i bevægelse og gå foran i 
processen. For at lykkes med Performance Lead-
ership skal lederne kunne forvalte balancen mellem 
på den ene side at være en specialistleder, der 
kender til de faglige detaljer og på den anden side 
være en leder, der skaber de optimale udviklings-
rammer for sine medarbejdere og opsætte klare 
forventninger til den enkelte, konkluderer Peter 
Freiesleben.
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“Det har tilført utrolig meget værdi, at have 
eksterne ressourcer med i processen, som 
kan kaste nyt perspektiv på organisationen. 

Der har ikke været tale om et overfladisk 
quick fix, men seriøse værktøjer, som giver 

langtidsholdbare resultater.”
Peter Freiesleben, Adm. Direktør Arctic Group
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