
DRIFTSNET 
ERFA-netværk vest 

Den 6. februar 2017 i Aarhus 



-   Velkommen og præsentation af dagens tema 

-   Inspirationsoplæg: Forandringsledelse 

- Workshop om forandringsledelse 

- Pause 

- Case fra ERFA-netværket: HAB 

- Inspirationsoplæg: Modstand forandring 

- Tak for i dag og på gensyng på gensyn  

- mod forandringen 

 

Program og intro 



Hvem er Modus+ og konsulenten 

CHRISTIAN PÅ ARBEJDE 
Indgående kendskab til udvikling af 
mennesker og organisation. Insisterer altid 
på at konsulentarbejdet skal resultere i reel 
værdiskabelse for kunderne 
 
 
CBL@modusplus.dk 
Telefon: 22263238 

...OG HJEMME 
• 41 år 
• Far til 3 
• Mountainbikeentutiast 
• Fodboldentutiast 
 

 

I Modus+ er vi optaget af hverdagen.  

Det er i hverdagen, de små og store forandringer skal tackles, når I skal udleve organisationens 

strategi.  

Den travle hverdag er også rammen, når vores gamle vaner skal ændres til fordel for nye. 

Det er i hverdagen, vi mangler tiden til at implementere alle de gode tiltag, der gør forskellen. 

I Modus+ hjælper vi med at skræddersy måder at forbedre jeres hverdag og samarbejde på. 

mailto:CBL@modusplus.dk


Forandringsledelse – to tilgange 



To perspektiver på en forandringsproces 

Fokus 

• Os som eksperter 

• Planlægning mod mål 

• Struktur og/el. arbejdsgange 

• Finde årsagen 

• Problemløsning 

• Funktioner/magt 

• Brændende platform og vision 

Fokus 

• Dem som eksperter 

• Arbejde mod et formål 

• Mennesker 

• Mange forståelser 

• Koordinering af mening 

• Relationer 

• Motivation  

Proces 

Identificere problemet, analysere 

årsagen, finde de bedst mulige 

løsninger og så gennemføre 

problemløsningen mod et 

forudbestemt mål. 

Proces 

Gennem dialogisk udforskning skabes 

nye forståelser og nye 

handlemuligheder.  

Kollektiv udvælgelse og fortolkning for 

at opnå fælles forståelse. 

Planlagt Emergent  



Stacey ”aktiviteter” 

Fokus 

• Identificér betydende personer 

• Identificér de fremherskende 

mønstre i organisationen (kultur) og 

hos betydende personer 

• Kommunikér ofte og meget 

• Vær opmærksom på de ord, du 

bruger 

• Sikre debatter om tvivl og 

usikkerheder 

• Skab dialog om vigtighed 

• For dig, for mig 

• For projektet 

• Insistér på handling – hver gang 

• Skab hypotesedrevne analyser 

Emergent  

• En organisation er mennesker og 

sociale processer over tid – kaldet 

komplekse responsive processer.  

• Mennesker gør ting pr. rutine OG 

formulerer (deres egne) planer – 

problemet er den indbyrdes 

afhængighed 

• Innovation, konflikt og forandring 

opstår gennem menneskers udveksling 

af planer 

• Forandring er i sin essens, at folk taler 

om ting/begivenheder på en ny måde 

• Mennesker er gensidigt afhængige af 

hinanden – dog ikke lige meget 



Forankring 

Typiske faldgruber – og kogebogen ifølge John P. Kotter 

• Der mangler en stærk, styrende koalition 

• Der mangler ledelsesopbakning 

• Der er for stor selvtilfredshed 

• Forandringens nødvendighed er ikke 

tydelig 

• Visionens magt undervurderes 

• Visionen kommunikeres utilstrækkeligt 

• Forhindringer får lov at blokere for 

visionen 

• Der skabes ikke kortsigtede gevinster 

• Sejren fejres, før slaget er vundet 

• Forandringen forankres ikke i kulturen 

Sæt scenen  
og beslut,  
hvad der  
skal ske 

1. Skab en brændende platform 

2. Sammensæt en styrende koalition 

3. Udvikling af forandringsvision og strategi 

4. Kommuniker forandringsvisionen 

Få det til 
at ske 

5. Sæt andre i stand til at handle 

6. Generer hurtige succeser 

 

7. Giv ikke op!  

 

8. Skab en ny kultur 



Forandringens drivkræfter 

Forandringens nødvendighed 

“Den brændende platform” 

Forandringens vision 

“Ønskværdig fremtidig tilstand” 

http://www.janmarijnissen.nl/images/_41353099_6fireonline.jpg


Gruppearbejde og opsamling 



Modstand mod forandringen 

”Det er ikke modstanden mod forandringen, 
der forhindrer forandringen. Det er den 

måde modstanden håndteres på…” 
Rick Maurer: Beyond the wall of resistance 

 

“Kun 20 til 30 procent af alle om-
organiseringsprojekter lykkes…” 

Hal Lancaster: Reengineering Authors Reconsider Reengineering 

 



Modstand mod forandringen 

Hvordan ser modstand ud?  

Forvirring – så (igen) hvorfor gør vi 
det her? 

 

Øjeblikkelig kritik – hvad end det er 
– er jeg imod det! 

 

Benægtelse –  hvad for en 
ændring? 

 

Ondsindet efterlevelse –  vi smiler 
og siger ja, men gør kun et 
minimum… 

 

Sabotage – vi sender det 
åbne/tydelige signal 

 

Let accept – vi går i gang med det 
samme… 

 

Afledning –  vigtigt emne! Lad os 
tale om noget andet! 

 

Tavshed - ! 

 

I-dit-ansigt kritik  –  nu skal jeg 
kr……. fortælle dig noget! 

 

Modstand er uforudsigeligt 

Der er ‘altid’ forskellige interesser 

på spil. Modstand er ‘altid’ potentielt 

tilstede. 

50 % vil være neutrale og 

afventende. 

30 % bakker op og arbejder med. 

Almindeligt, at 20% arbejder imod 

forandringer. 

 

Modstand er energi:  

Holde fast, mens verden bevæger 

sig 

 

Engagement i det nuværende 

 

Vinde magtkampen = Tabe energien 

 

 

 

 

 

Modstand er beskyttelse 

 

Beskyttelse af mig 

Ex: Bliver jeg fyret? 

 

Beskyttelse af noget værdifuldt 

Ex: Hvad vil der ske med de ting, 

jeg godt kan lide ved dette job? 

 

Beskyttelse af balance 

Ex: Hvad skal jeg gøre for at kunne 

følge med i denne forandring? 

 



Rick Maurer: Beyond the wall of resistance 

3 niveauer af modstand 

1. Manglende forståelse (fakta, 

data, ideen) 

 

• Manglende information. 

• Uenighed om selve ideen. 

• Hele ideen/grundlaget 

kommunikeres ikke. 

 

”Jeg forstår det 
ikke…!” 

2. Emotionel reaktion mod 

forandringen 

 

• Tab af magt, kontrol, status. 

• Tabe ansigt eller respekt. 

• Ideen virker inkompetent. 

• Angst for isolation eller forladthed. 

• Orker ikke mere (for meget 

forandring). 

 

”Jeg kan ikke lide 
det…!” 

3. Manglende tillid til lederen 

 

• Den personlige historie. 

• Dét, du repræsenterer (kulturelt, etnisk, 

køns- eller magtforskelle). 

• Signifikant uenighed om værdigrundlag 

 

”Jeg kan ikke lide 
dig…!” 



Håndtering af den kognitive  

og rationelle modstand 

At sikre tilgang til samme information om de tilfældige hændelser  (udfordringer, trends, finansielle 
betingelser) som observeres og gør indtryk, og den erkendelse af behov for at handle, som udvikles 
på baggrund heraf 

 

 

At sikre fælles betingelser for at kunne skabe mening heraf – også tidsmæssigt 

 

 

At give mulighed for at drage alle involverede ind i analyser og planlægning i de indledende 3 faser på 
cirklen. Alles stemme høres, hidtidige historier afsluttes og nye skabes i fællesskab – på et kognitivt 
niveau 

 

 

Åbne dialoger som skaber fælles klar kontekst og kommunikation om baggrund, hensigt og perspektiv 
på både kort og lang sigt 

 



Håndtering af den følelsesmæssige modstand 

At skabe et forum, hvor det er tilladt at udtrykke tvivl, usikkerhed, angst 

 

 

At gå aktivt i dialog om forandringens betingelser for personligt at opleve trussel om tab, frygt, stress; 
alle følelser, som ”ligger i maven” 

 

 

At gå i dialog, og løbende lytte på bekymringerne med ægte interesse – møde de berørte, der hvor de 
er – følelsesmæssigt på deres ”boldbane” 

 

 

”Det mest afvæbnende af alt er lydhørhed” (Peter Høeg) 

 

 

Involver i planlægning af fremtidige rammer og muligheder, processer og metoder. 

 



Håndtering af den person-rettede modstand 

At genforhandle gamle inter-personlige historier; er der misforståelser, vrede, oplevelser af at blive 
såret… 

 

 

At undersøge ”støjen” i relationen og adfærden; ”Når du … hvad handler det så om?” 

 

 

At undersøge og udrede forbindelser med personen - tidligere tab, problemer, nedskæringer, … 

 

Om muligt, at lave en kontrakt om professionel adfærd og gensidig ærlighed 

 

 

At overveje (eventuelt i fællesskab), hvorvidt vejene skal skilles – og hvordan!  

 



Tilfældige hændelser 

Erkendelse 

Begyndende handlinger Implementering 

Integration 

Aftagende aktiviteter 

Rick Maurer: Beyond the wall of resistance 

Tilfældige hændelser 
 

Aktørerne har meget lidt 

opmærksomhed omkring 

behovet for forandring.  

 

De kan ikke se alvoren eller 

muligheden. 

Erkendelse 
 

Aktørerne erkender, at der er 

et problem eller en mulighed. 

Erkendelsen er det mest 

kritiske stadie i 

forandringsprocessen.  

 

Hvis alle kan begynde at se 

det samme billede af 

situationen, kan det blive 

muligt at samstemme 

personerne til at bevæge sig 

rundt i cirklen sammen. 

Begyndende handlinger 
 

Aktørernes energi og lyst til at 

’gøre noget’ omkring 

forandringen bygger sig 

potentielt op.  

 

Det er vigtigt at få brugt denne 

energi konstruktivt ved at 

inddrage omkring beslutninger. 

Implementering 
 

På dette stadie bliver 

forandrings-ideen rullet ud i 

organisationen.  

 

Aktørerne har behov for at 

afstemme forventninger om, 

hvilke planer der er lagt, hvilke 

succeskriterier de indebærer, 

og at der er ressourcerne til 

det. 

Integration 
 

På dette stadie er forandringen 

blev en del af den måde, 

aktørerne gør deres 

’hverdags-arbejde’ på.  

 

Forandringen er ikke længere 

en ’special event’. 

Aftagende aktiviteter 
 

Intet varer evigt og på dette 

stadie skal den nye ide slippes 

til fordel for nye hændelser, 

der kalder på nye forandringer.  

 

Aktørerne kan have en 

tendens til at hænge fast i den 

gamle forandring for længe. 

Det er væsentligt at evaluere 

forandringen. 

Forandringens cyklus – er vi i samme båd?  



Diskussion og opsamling 



Tak for i dag! 

 

 

Næste netværksmøde 

Mandag d. 24. april, kl 13-16 i BL Aarhus 

Tema: Benchmarking 


