
AnotherStep Udviklingsunivers
Genvejen til High Performance team

Skab et fælles ledelsessprog.  
Styrk kultur og motivation.



Kære ledergruppe

Hvordan arbejder I for at 
skabe en platform for 
udvikling, motivation og 
High Performance Teams?



Fra gruppe til High Performance lederteam?

Virksomhedstilrettet In House ”AnotherStep Univers”

AnotherStep Universet er for virksomheder, der ønsker:

•	 At fremme en kultur, der er præget af gensidig tillid.

•	 En motiveret og inspirerende ledelse, der samarbejder mod 
fælles mål. 

•	 Motiverede medarbejdere og øget produktivitet.

•	 En kultur, der opfordrer til individuel udvikling, og en plat-
form, der understøtter mulighederne for dette.

•	 At fastholde og styrke individuelle kompetencer. 

•	 At fokusere på målrettet talentudvikling.

•	 At fremme dialog og samarbejde, der er præget af gensidig 
tillid og respekt.

•	 At styrke fælles kultur og værdier. 

•	 At stille konstruktive krav til hinanden på basis af fælles 
ledelsessprog.

•	 At synliggøre resultater og fejre succeser.

Få tilbud på jeres eget udviklingsunivers gennem AnotherStep.



Hvad er jeres udbytte?

Kompetenceudvikling gennem AnotherStep sammensættes 
specifikt til jeres lederteam. 

AnotherStep universet giver jer:

•	 En platform til udvikling af High Performance Team.

•	 Inspiration og værktøjer til jeres fælles refleksion og udvikling.

•	 Et skræddersyet udviklingsforløb, der skabes med udgangs- 
punkt i jeres udviklingsmål.

•	 En personlig coach, som styrker den individuelle udvikling til 
gavn for fællesskabet.

•	 Træning i at forventningsafstemme og stille krav til hinanden 
på en konstruktiv måde.

•	 Træning i at gøre indsatser målbare og give feedback.

•	 Et struktureret forløb, som sikrer nye teammedlemmer størst 
mulig effektivitet.

•	 Muligheden for at definere fælles mål og sætte rammer for 
succeskriterierne.

•	 Adgang til et udviklingsunivers med mere end 
50 ledelsesemner.

Det gavner både kultur og bundlinje!



Hvorfor dyrke udviklingen af lederteamet? 

Fordi det både skaber motiverede medarbejdere og en  
bedre bundlinje!

Undersøgelser har påvist, at effekten ved teambaseret sam-
arbejde og fokus på motivation, engagement og performance 
typisk vil øge produktiviteten med op til 30% inden for 12-18  
måneder. 

High Performance Teams giver gennemsnitligt 34% højere 
afkast på aktiverne og 26% højere afkast på investeringer 
(ROI).

En teambaseret organisation vil generelt bruge væsentligt 
færre timer på projekter og opgaver. 

Endeligt vil der også være en positiv effekt på medarbejder-
omsætningen og større mulighed for tiltrækning og fasthold-
else af nøglemedarbejdere og talenter. 

Skab et lederteam, der sammen:

•	 Udvikler sig mod en fælles, bevidst kultur. 

•	 Inspirerer og motiverer alle medarbejdere.

•	 Skaber resultater!

Hvad skal være jeres mål i AnotherStep Universet?



Sådan får I mest ud af AnotherStep

Først vælger I de 4 temaer, der er vigtigst for lederteamet at 
fokusere og udvikle på.

Når I har valgt jeres temaer og skal i gang, foregår det således:

•	 I planlægger og datosætter workshops for ét tema af gangen.

•	 I gennemfører læringstesten og får bevis på 
gennemførelsen.

•	 I deltager på netværksmødet og får yderligere sparring og 
støtte fra andre ledere i samme situation.

•	 I bruger AnotherStep til forberedelse af jeres teammøder.

•	 I har altid en digital inspirationsven i AnotherStep.

Hver gang I har teammøde med facilitatoren, vil et tema være i 
centrum, og I får mulighed for at reflektere over temaet. Både i 
forhold til jeres egen kultur og til selve organisationens kultur.

AnotherStep indlæringsniveau vs. normalt indlæringsniveau



Hvilke 4 temaer er vigtigst for jeres lederteam?

AGIL Ledelse 
Anerkendelse
Assertiv kommunikation 
At lede uden at være chef 
Besværlige mennesker 
Delegering
Den psykologiske kontrakt 
Den svære samtale
Det eksekverende lederskab 
Det motiverende arbejdsmiljø 
Effektiv mødestyring 
Facilitering
Feedback 
Forandringsledelse 
Forhandlingsteknik 
Global ledelse
Gør ”Vision” forståeligt 
High Performance teams 
Kommunikation 
Konflikthåndtering 
KPI/det bevidste valg 
Kultur
Leadership Coaching
Ledelse i en foranderlig verden 
Ledelse på tværs af generationer 
Ledelseskraft
Ledelsespsykologi og krisehåndtering 
Ledelsesstile i en kompleks verden 
Lederskab på distancen
Læring og udvikling i arbejdslivet

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

Se flere temaer på næste side >

Feedback? Delegering?

Ledelseskraft? Kultur?



Hvilke 4 temaer er vigtigst for jeres lederteam?

Medarbejdersamtalen 
Motivation
Målinger og evalueringer 
Målstyring
Neuro-leadership 
Nudging som motivator 
Outplacement
Passion i ledelse 
Performanceledelse 
Personlighedstyper 
Personligt Lederskab 
Positiv psykologi 
Projektledelse 
Præsentationsteknik 
Refleksiv kommunikation 
Rekruttering 
Resultatskultur
Rollen som mellemleder 
Samarbejde i teams 
Selvledelse 
Situationsbestemt ledelse 
Skab ejerskab
Social kapital 
Strategiproces 
Stresshåndtering 
Sæt det rigtige hold 
Taktisk planlægning 
Tidsrøvere
Tillid
Worklife balance

TEMA

TEMA

TEMA

TEMA

Motivation? Selvledelse?

Tidsrøvere? Tillid?



Alt dette får lederteamet i AnotherStep universet

For at sikre et bedst muligt fundament, starter forløbet med:

•	 Udarbejdelse af valideret Enneagramtest
•	 Identificering af jeres Teamprofil
•	 Feedback på og coaching omkring profiler

De 4 valgte temaer understøttes blandt andet ved hjælp af 
følgende: 

•	 Aktuelle artikler
•	 Bogresuméer – af aktuelle bøger fra anerkendte forfattere
•	 Dilemmavideoer
•	 Summary af personlige styrker og udfordringer
•	 Ledelseshåndbog
•	 Dialogkort
•	 Netværksmøder
•	 Personlig coaching og sparring
•	 Certificeringsbevis
•	 4 teammøder med facilitator fra Konsulenthuset PS4

KOMPETENCE-
UDVIKLING

SUMMARY

VÆRKTØJ

VIDEOARTIKEL

TEMA-
HÅNDBOG

BOGRESUMÉ

DIALOGKORTPERSONLIGHEDS-
TEST



Hvad er jeres kompetenceudvikling værd?

At investere i jeres lederteam er en investering i virksom-
hedens fremtid. Kompetenceudvikling af lederteamet  
påvirker hele organisationen og bidrager til øget  
motivation og effektivitet. 

Med AnotherStep Universet får I:

•	 Sikkerhed for jeres fælles
kompetenceudvikling.

•	 4 temaer, 4 netværksmøder 
og 4 teammøder.

•	 Adgang til AnotherStep Universet 
med mere end 50 ledelsestemaer.

•	 En valideret Enneagramtest til alle 
medlemmer i teamet.

•	 4 coachsessioner med den 
 personlige udviklingstræner.

•	 Netværksdeltagelse.

Når jeres lederteam fungerer optimalt, 
kan det ses på bundlinjen! 

Kontakt os, og hør mere om mulighederne på 
info@anotherstep.dk  |  70 27 85 85



AnotherStep 
– Jeres udviklingsunivers

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Teamudvikling/
netværk 
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Enneagramtest

Personlig 
sparring

Team-
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sparring
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sparring
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sparring
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møder

Team-
møder



AnotherStep er en del af PS4 A/S
Konsulenthuset PS4 A/S er jeres Full Service Partner gennem følgende 4 afdelinger:

Styrk din kompetencer gennem dit rådgivende netværk

Vejen til effektiv vækst

Vi bevidstgør til gavn for resultater

Rekruttering med både hjerne og hjerte

Jeres samarbejde med PS4 A/S bygger på en kombination af 
hjerne og hjerte koblet til handling. Vi tror på, at de bedste 
resultater opnås ved at skabe indsigt i og forståelse for det 

hele menneskes betydning for organisatorisk og forretnings- 
mæssig udvikling og vækst – samt omsætning af dette til 

konkrete handlinger.

Kurser – foredrag – konsulentydelser



Referencer 

3 M (Danmark, Sverige og Norge)
Agro Forum
Alliance Personale Løsninger
ARKEN – Museum for Moderne Kunst
Aventis Pharma A/S
Baresso
Boehringer-Ingelheim
BoFinans
Carl’s jr.
Danbolig
Danisco
Danenergi A/S
Danmarks Nationalbank
Danmarks Radio
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Røde Kors
Dansk Supermarked
Danske Entreprenører
Danske Sælgere
De Danske Landboforeninger
Delcom A/S
Demko A/S
DONG
DryTech
DSB
Dyrups
Ekspence Reductions Analyst
Eli Lilly Danmark
Ericsson
Ernst & Young
Exhausto
Ferrosan A/S
Fiat Finansiering
Fischer og Lorenz A/S
Finansministeriet

Flextronix
Folkeuniversitetet i Ålborg
Forsvaret
Frøsherred Sparekasse
Føroya Tele A/S (Faroese Telecom)
Genmab A/S
GEA
GlobalConnect
Grundfos
Herning Kommune
HK
Højskole for Erhvervsaktive
IBM
Intertek Semko AB
IT & Telestyrelsen
IT Universitetet
Junkbusters
KAD – Kvindeligt Arbejderforbund
Kirppu
KMD A/S
Kolding Erhvervsråd
Landbrug & fødevarer
LK A/S
LO/FIU
Løvens Kemiske
Moment A/S
Navision A/S
New Wave
Nokia Networks A/S
Nordea
Novo Nordisk
NozoZymes
Nuka A/S (Grønland)
Nycomed A/S
Næstved Kommune

OK Benzin
Odense værkstederne
OUH (Region Syd – Odense Sygehus)
PC│SCHEMATIC
PFA
Philips
PBN Medicals
PODA A/S
Pharmacia A/S
Post Danmark – Hovedkontoret
Q8
Region Sjælland
SAS
SAS Institute
Schering-Plough A/S
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Statens Lufthavnsvæsen
Statens Serum Institut
Statoil
Strålfors A/S
Syddansk Universitet
TDC / TeleDanmark
Teknisk Landsforbund
Teknisk Skole i Odense
Teknologisk Institut – DTI
Temp-Team
Tryg Forsikring
Tryg PensionToms
Taastrup Kommune Distrikt Psykiatri
Vestsjællands Erhvervsråd
Vestforbrændingen
Zeiss
Ørestadsselskabet



Skal vi tage en uforpligtende snak om mulighederne for jeres lederteam?

70 27 85 85info@anotherstep.dkBorgergade 20, 3. sal
1300 København K.

Læs mere om AnotherStep universet her:

www.anotherstep.dk


