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FORANDRINGSLEDELSE – 

FAKTA, TIPS OG TRICKS c 



4 

Formål 

At få inspiration til at håndtere 

forandringer - både dem I er i og 

dem, der kommer 
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Det perfekte billede af en forandringsproces 

• ”Captain of industry” 

• Kigger ud mod horisonten 

• Laver langtidsholdbare forudsigelser 

• Finder ud af hvordan vi kommer derhen 

• Guider skibet hele vejen  
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3 forskellige persepktiver på forandringer  

Implementering er at installere en 

forandring 

Implementering er at installere en 

forandring og sikre stabilitet i den 

nye tilstand  

Implementering er at skabe 

forandringen og opbygge kapacitet i 

organisationen til at kunne udvikle 

sig selv videre derfra 
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Perspektiver… 
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To perspektiver på forandringsprocesser 

Fokus 

• Os som eksperter 

• Planlægning mod et mål 

• Struktur og/eller arbejdsprocesser 

• Find årsagen 

• Problemløsning  

• Brændende platform og vision 

Fokus 

• Dem som eksperter 

• Arbejder mod et mål 

• Mennesker 

• Mange forståelser 

• Koordination af mening 

• Relationer og magt 

• Motivation  

Planlagte Emergent  

John Paul Kotter (født 1947) er en tidligere 

professor på Harvard Business School, en 

anerkendt forfatter, og nu ‘Chief Innovation 

Officer at Kotter International’. Han anses for at 

være en autoritet inden for ledelse og forandring. 

Ralph Douglas Stacey (født 1942) er Professor I 

ledelse på Hertfordshire Business School i UK, 

Han er bedst kendt for sine udgivelser om 

ledelse i kompleksitet og komplekse 

responderende organisationer. 
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Forandringens natur – et stilbillede på jer – gulvøvelse   

1. Jeg foretrækker stabilitet – jeg foretrækker 

forandringer  

2. Jeg foretrækker at lede forandringer – jeg 

foretrækker at følge med  

3. Jeg følger altid med og gør hvad der er 

kommunikeret – jeg foretrækker at gøre det med 

mit eget twist 
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Forskning siger, at dette er årsagerne til,  

at ledere lykkes med forandringer 

1. Klar retning – medarbejderne kender strategien bag 

forandringerne  

2. Kompetent styring og ledelse  

4. Medarbejderinvolvering – mening og ejerskab  

3. Tilpas ‘forandringstryk’ – fokus på forankring  

5. Rette kompetencer og oplæring  
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Dynamikken i forandringsprocesser 

Den rigtige tilgang Den forkerte tilgang 

Udført 

godt 

Udført 

dårligt 

J. Stewart Black. It Starts with One 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tisvildehegnok.dk/saa-er-det-snart-sommerferie/sol/&ei=_9tZVfiuE8mbsgGbrIGoDQ&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNFPbhv404X3g1FPc2oLUgEMDxnEYQ&ust=1432038780105081
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tisvildehegnok.dk/saa-er-det-snart-sommerferie/sol/&ei=_9tZVfiuE8mbsgGbrIGoDQ&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNFPbhv404X3g1FPc2oLUgEMDxnEYQ&ust=1432038780105081
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Det kan man forvente, når man skal i gang med 

forandringerne 

30 pct.  

50 pct. 

20 

pct. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjsP73ldLQAhXEXiwKHY61AQ4QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/explore/happy-smiley-face/&psig=AFQjCNEHbctsR_oNqzcIeLReEYeWfnV2ew&ust=1480653413772192
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRvNekltLQAhUI2SwKHZp2AmAQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/garciavergel/stickers/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNEonUNDqd7_GI7UxGax7KPrHEmKZA&ust=1480653502793351
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Kulturelle evolution har overtaget den evolutionære  

Agrikulturelle 

revolution 

Industrielle  

revolution 

40 mio år 4000 år 
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Hjernen har IKKE udviklet sig de sidste 200.000 år 

Agrikulturelle  

revolution 

Industrielle 

revolution 

40 mio år 4000 år 
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Oplevelsen af den kulturelle forandring 

Ny strategi  

Ny organisation  

Ny forhold 

Ny kontekst  

Nye relationer 

Nye forventninger 
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2 systemer  

“Lykke er determineret af 

faktorer som helbred, familie, 

forhold og mere end noget 

oplevelsen af, at du har kontrol 

over hvordan du bruger din tid” 

System 1, hurtigt  

Mest ”den gamle” hjerne 

• Limbiske system  

• Flygt, kæmp, frys  

Genkendelse  

Automatiseret bearbejdelse 

Drevet af trussel, risiko og  

belønning 

Beslutninger bygget på erfaringer 

System 2, langsomt 

Mest ”den nye” hjerne 

• Prefrontal cortex 

Pause og plan  

Kognition 

Bevidst bearbejdelse 

Drevet af mening og mål 

Beslutninger bygget på fakta  



19 

Aben i jakkesættet 

System 1 

Intuitivt 

Hurtigt 

Automatisk 

Økonomisk  

Varmt 

Online 

System 2 

Analytisk 

Langsomt 

Bevidst  

Forsøger og lærer  

Cool 

Offline 
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Hjernens organisatoriske princip  

Uengageret 

modstand 

Engageret 

involveret  

Oplevet  

trussel  

eller 

belønning 

Fra Evian Gordon  
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Hurtige reaktioner på forandringer - fem domæner af social 

overlevelse  

Adopted from David Rock 

Status  omhandler social position og plads i gruppen  

Certainty vedrører muligheden for at kunne forudsige fremtiden  

Autonomy Har jeg indflydelse og kontrol over begivenhederne 

Relatedness  jeg føler mig sikrest sammen med andre 

Fairness oplevelsen af retfærdighed/uretfærdighed i forandringen 

S C A R F 

Høj dopamin  

oplevet belønning 

Engagement 

Høj noradrenalin 

oplevet trussel 

Disengagement 
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Hvad vægter du i en forandring?  

S 
Står jeg til at miste eller opnå noget ved denne forandring? Er min position  

i gruppen truet?  

C 
Den pågældendes behov for sikkerhed og gennemskuelighed. Kan jeg regne 

med at der også er brug for mig i fremtiden? Har jeg et job efter forandringen?  

A 
Har jeg mulighed for at kunne påvirke begivenhederne eller er jeg ”gidsel”  

i forandringen? Bliver jeg involveret og spurgt eller ”kørt over”? 

R 
Bliver fornemmelsen for ”os” forandret? Kan jeg spejle mig i mine omgivelser 

– eller opleves de for ”forskellige”?  

F https://www.youtube.com/watch?v=-dMoK48QGL8  

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=-dMoK48QGL8
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=-dMoK48QGL8
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=-dMoK48QGL8
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=-dMoK48QGL8
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Forskelle i informationsniveau  

Påvirkning af 

forandring 
Tid til at forberede 

Topledelse 

Direktion 

Mellemledere 

Medarbejdere 
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“I Don’t Get 

It” 

Tre modstandsniveauer i forandringer 

“I Don’t Like It” 

“I Don’t Like 

You” 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiphPWA9f7OAhXLcBoKHT5IDAcQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=HQGofQ-gZc8&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNGL4gFp6Qqe7kpX7BF2XcQLeujk_Q&ust=1473394647738504
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUtea29f7OAhXLPRoKHdD_Cy0QjRwIBw&url=http://www.forbes.com/sites/nextavenue/2013/11/15/what-to-do-when-your-adult-children-dont-like-you/&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNFRsG-zAS2woBJ3eKZgZ6ZZyQ2EyA&ust=1473394736887069
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Tre modstandsniveauer 

Håndtering: 

 Vær rationel 

 Giv adgang til 

informationer 

 Argumenter baseres på 

fakta og data 

 Involver i planlægnings- og 

analysearbejde 

 Giv svar på hvorfor – 

tydeliggør det overordnede 

formål 

 Tillad følelser 

 Opsøg dialogen om risici, 

tab og stress 

 Vis interesse for 

bekymringer 

 Vær empatisk 

 Løbende “check-in” 

 Hvad handler det i 

virkeligheden om? 

 Genforhandle gamle 

personlige historier 

 Opsøg og afklar mis-

forståelser (adfærd ift. 

intentioner) 

 Enighed om professionel 

opførsel 

 Veje skilles? 

Reaktion: 

Type: 

”Jeg forstår det ikke…!” 

Fortåelse 

 

”Jeg kan ikke li’ det…!” 

Emotionel  

”Jeg kan ikke lide dig/ jeg 
stoler ikke på dig…!” 

Tillid 

Rick Maurer: Beyond the wall of resistance 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiphPWA9f7OAhXLcBoKHT5IDAcQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=HQGofQ-gZc8&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNGL4gFp6Qqe7kpX7BF2XcQLeujk_Q&ust=1473394647738504
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUtea29f7OAhXLPRoKHdD_Cy0QjRwIBw&url=http://www.forbes.com/sites/nextavenue/2013/11/15/what-to-do-when-your-adult-children-dont-like-you/&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNFRsG-zAS2woBJ3eKZgZ6ZZyQ2EyA&ust=1473394736887069
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Det dobbelte bogholderi  - et kendt værktøj til forandringer  

NU 

• Anerkende det gode i det 

nuværende set-up og det  

der har gjort os gode  

• Indsigt og diagnose på 

udfordringer og hvor vi skal 

hen 

Rolle og position  

Forretningsmodel 

Struktur og processer 

Kultur og lederskab  

Forandringens “Brændende 

platform” – HVORFOR?  

Forandringens vision: “Ønskede 

fremtidsscenarie” 

3 1 2 4 

”FORANDRINGENS PRIS” 

Forstå modtager og send på begge kanaler 

FREMTID 

• Hvad karakteriserer os i den 

tætte fremtid?  

• Hvad er vores styrker, 

ambition, kultur og 

markedsposition?  
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Spørgsmål til overvejelse 

Tema Spørgsmål til ledergruppen 

”LEDELSE”  • Hvor godt et I klædt på til at rammesætte og styre en diskussion om de(n) pågældende forandring?  

• Hvad prioriterer vi som allervigtigst i denne ledergruppe? Hvor er den pågældende forandring ift. dette? 

• Hvordan håndterer vi irrelevante diskussioner på vores møder?  

• Åbner vi op for emner der er lukket ned?  

• Hvad er de dagsordner vi kommunikerer om?  

“SIZE THE PRIZE” • Hvilken effekt skal forandringen have?  

• Hvem involverer vi og hvordan?  

• Hvad er vores kerneopgave og hvordan sikrer vi denne gennem forandringernes hverdag? 

• Hvordan sikrer vi os at vores kunders og interessenters forventninger til os fastholdes og øges gennem 

denne forandring?  

”OPBYGGE 

KAPACITET”  
• Hvor langt er der fra ledelse til medarbejdere?  

• Hvordan sikrer vi fremtiden kompetencer og kapacitet i organisationen?  

• Hvilken type af ledelses/medarbejderudvikling benytter vi os af for at understøtte forandringerne?  

“EFFEKTIVT 

PROGRAMDESIGN”  
• Hvilken infrastruktur har vi til vores forandringer?  

• Hvordan støtter vi op om de beslutnigner der skal træffes hurtigt og uventet?  

• Hvordan prioriterer vi vores ressourcer ift. forandringens agenda?  
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Forandringsplatformen 

Hvordan kan vi definere vores forandring? 

Nuværende 

situation 

Hvorfor? 

Hvordan? 

Ønskede 

situation 
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Forandringsplatform- template 

 

 

 Hvorfor? 

Hvordan 

Nuværende 

situation 

Ønskede  

situation 




