
 

 

    

 

Se på din virksomhed ude fra med quick scanning 
 

Quick scanning er en proces som beriger dig med mere viden og indsigt, som 
kan styrke din ledelsesmæssige dialog med bestyrelse og ledergruppe 

 

Intro: 
At se på sin virksomhed ude fra, er en disciplin, som man forventer en direktør mestrer. Det har mange 
navne: helikopter view, tænke ud af boksen, træde et skridt tilbage osv. Men det er svært som menneske at 
bevæge sig mentalt uden for den virkelighed, man er en del af. Hver dag skal man samtidigt forholde sig til 
driftsmæssige udfordringer som prisstigninger, tiltrækning af medarbejdere og andre ressourcer, 
optimeringer – listen er lang. Derfor søger mange direktører naturligt eksternt input og sparring. 

Human 360 tilbyder en række værktøjer og metoder til at få en anden og større indsigt og selvindsigt i egen 
virksomheds ledelsesmæssige og strategiske udfordringer og beriger netop i denne disciplin at se på sin 
virksomhed ude fra.  

 

Quick Scanning er et fantastisk godt redskab til en hurtig overordnet scanning af situationen inden for 
virksomhedens potentiale, ledelseskraften, strategiforståelsen og organisationens formåen. Det er en analyse, 
som resulterer i en rapport, som kan være med til at kvalificere den videre dialog med bestyrelse eller 
ledergruppe, samt give bevidsthed om emner, som kræver mere fokus og fordybning. 

Effekt og udbytte: 

Quick Scanning giver dig: 

• Konkretisering af ideer og potentiale, som derved bliver skarpere  
• Større indsigt og selvindsigt på, hvordan du generelt styrker resultater og udvikler 

virksomheden.  
• Et katalog af uudnyttet potentiale og ideer, som støtter og motiverer til nye tiltag.  
• En konkretisering, som styrker og kvalificerer dialogen med bestyrelsen og ledergruppen  
• Et rum for ideudveksling og objektiv, risikofri sparring  



 

 

Sådan gør vi 

 
Vi gennemfører scanningen af din virksomhed på 4 
over0dnede områder. Virksomhedens potentiale og 
formåen er et udtryk for, hvordan I udnytter 
potentialet i forhold til kompetencer og værdi i 
markedet. Ledelseskraften er ledernes håndtering af 
ledelsesopgaven. Strategi forståelse er et udtryk for, 
hvor klar strategien er ude i organisationen. Endelig 
den sociale kapital, som er et udtryk for, hvordan 
organisationen er i forhold til at løse de nøgleopgaver, 
som er essentielle for virksomhedens strategi og 
udvikling. 

 

 
 

Forløbet er en blanding af en spørgeundersøgelse, som er 100% anonym, understøttende interview af alle 
deltagerne og en konklusionsrapport 

 
 
 
 
 
 
 

Investeringen for hele forløbet er kr. 25.000, - eksklusiv moms og transport. 
 
Vi står naturligvis til rådighed med andre værktøjer og redskaber til fordybelse og selvindsigt, samt koncepter 
til udvikling af det strategiske lederskab i din virksomhed. Men forløbet her, er helt uforpligtigende og kan 
bruges som et stand-alone redskab til dig i dit videre arbejde med din ledergruppe og din organisation om 
eksekvering af strategier og planer for forretnings- og organisationsudvikling. 
 
Kontakt en af os for en nærmere dialog:  
Ole Knokgård 	+45	2044 2322 ✉ ok@human360.dk    Kim Hansen +45 2132 8972 ✉ kh@human360.dk  
 

Virksomhedens 
potentiale og 

formåen
Ledelseskraften

Strategi 
forståelse Social kapital

Spørgeundersøgelse 

20 spørgsmål til 2 -3 ledere og 8 
– 10 nøglemedarbejdere 

Interview 1 dag i virksomheden 

Uddybende interview af 8 – 10 
personer 

Konklusions rapport 

Resultatet af 
spørgeundersøgelse, input fra 

interview samt forslag til 
fokusområder 

Gennemgang af rapport og 
sparring til dig 

Et par timer, hvor vi gennemgår 
rapport og forslag 


