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10 ting
succesfulde
ledere gør 

for at lykkes med forandringer
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Mønsteret
er klart 
De ledere, der har succes med forandringer, 
involverer medarbejderne i forandringsarbejdet. 
Hvad det betyder i praksis, vil jeg gerne dele  
med dig her, kogt ned til 10 gode råd.
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#1   

Tag dit 
strategiske 
forarbejde 
alvorligt 
Al forskning viser, at store forandringer er svære at kapere – både kognitivt og følelsesmæssigt. 
Derfor er det afgørende, at du tager den strategiske brille på og får brudt forandringen ned i mindre 
forandringsforløb, inden du præsenterer medarbejderne for, hvad der skal ske. Det kan virke, som om 
det øger kompleksiteten, men det giver dig præcis det overblik, der sætter dig i stand til at gøre store 
forandringer spiselige. Også for dig selv.  

Korte, overskuelige forandringsforløb er samtidig med til at skærpe medarbejdernes evne til 
at se muligheder, byde ind med kloge løsninger og handle på dem. Til gavn for følgeskab og 
eksekveringskraft.
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#2   

Giv 
medarbejderne 
en vigtig rolle 
7 ud af 10 forandringer mislykkes, hvis man skal tro statistikkerne. En af de gennemgående 
forklaringer er, at medarbejderne ikke føler sig inddraget i forandringsarbejdet. I praksis betyder det, at 
de ikke har ejerskab på de løsninger, som de bliver sat til at føre ud i livet – af dig. Uden ejerskab, intet 
engagement og ekstra vilje til at nå i mål.  

Vil du have medarbejdere, der viser initiativ, tager ansvar og kan improvisere klogt, bliver du nødt til 
at involvere mere. Du skal tro på – og i handlinger vise – at I sammen kan skabe bedre løsninger, end 
du ville kunne alene. Dernæst skal du være villig til at give medarbejderne reel indflydelse på, hvordan 
I handler på de aktuelle udfordringer. Det kræver lidt mod, men det er godt givet ud – for alene har du 
alligevel ikke en chance.  
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#3

Find tid
til at
lede 
Management er at gøre tingene rigtigt, mens leadership er at gøre de rigtige ting. I forandringstider,  
er der i særlig grad brug for, at du viser leadership-evner. 

Konkret at du:
• bevarer overblikket
• kan forklare formålet med forandringen (læs: besværet)
• kan inspirere og motivere
• kan time din kommunikation 
• og kan aktivere de menneskelige ressourcer, du har omkring dig.

Alt for tit dumper vi ned i management-rollen, hvor vi administrerer, kontrollerer og sågar ender med 
at løse opgaverne. Ofte fordi vi tænker, at vi selv kan gøre det hurtigere, bedre eller billigere. Sagen 
er bare, at micro-management æder dit overblik og stjæler af den tid, du havde tænkt dig at bruge på 
ledelse. 

Prioritér modsat – for medarbejderne vil meget hellere ledes. Giv dem følelsen af, at du er den rette til 
at føre dem gennem forandringerne og sikkert over på den anden side. Det inspirer og motiverer, og du 
undgår at blive flaskehals.
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#4

Vink farvel 
til gamle 
ledelsesdyder
Lad gamle ledelsesdyder som kontrol, styring og top-down-ledelse glide i baggrunden til fordel for tillid, 
involvering og bottom-up-processer. Det vil placere dig i førersædet – for vellykkede forandringer er 
drevet af mennesker, der bliver involveret og får lov til at engagere sig. Ikke af regler og systemer.

Der er to store gevinster ved at vise tillid og opprioritere involvering. Den første er, at du får adgang 
til al den viden, kompetence og erfaring, som medarbejderne ligger inde med, og som i sidste ende 
øger kvaliteten af jeres løsninger. Dernæst, vil implementeringen sandsynligvis gå meget glattere, da 
medarbejderne vil løbe en ekstra mil for at lykkes med løsninger, de selv har været med til at skabe.  
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#5

Få forandring
til at give
mening
Brug den tid, det kræver for at få medarbejderne til at forstå, hvad I skal opnå. Visualisér, brug billeder, 
forklar rationaler, skab stemninger. Beskriv, hvordan det ser ud, når forandringen er realiseret, og hvad 
det præcis er, I bliver i stand til på den anden side, som I ikke kan i dag. 

Det er formålet, medarbejderne køber ind i – ikke årsagen til forandringen. Derfor er fremdrift i 
virkeligheden afhængig af, at du får klædt medarbejderne mentalt på, så de kan se, hvordan de bedst 
bidrager. De skal kunne se mulige nye veje, og du skal sørge for, at de initiativer og løsninger, de byder 
ind med, peger i den retning, du har sat, og ”taler” sammen med formålet.    

Det tager tid – ja! Men alternativet er, at din eksekveringskraft daler, fordi medarbejderne har svært ved 
at se, hvad de skal ændre fokus og adfærd i forhold til. 



8©Handlingsledelse 2017

#6

Facilitér 
samarbejdet
– ikke løsningen
Forandringer skal ofte løses på tværs af organisationen. Dertil kommer at mange organisationer er 
blevet mere komplekse i deres struktur. Tilsammen betyder det, at der sjældent findes enkle løsninger. 
Derfor oplever du garanteret, at din udfordring ofte er at skabe effektivitet og fremdrift i det komplekse 
forandringsarbejde – og det er her facilitering kommer ind i billedet.   

Med en faciliterende tilgang, åbner du for en udforskende samarbejdsform. Her er det medarbejderne, 
der skaber og kvalificerer løsninger, mens du guider dem igennem forskellige faser, hvor du hele tiden 
sørger for, at I taler om det samme, på samme tid, og på samme måde, frem mod en ønsket afklaring, 
beslutning eller fremtidsscenarie. 

Denne tilgang kræver en ting af dig: Nemlig, at du kan blive på procesniveauet, og ser det som din 
primære opgave at facilitere samarbejdet, snarere end løsningen. Den har du til gengæld tiltro til,  
at medarbejderne kan udvikle.  
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#7

Gør dig 
afhængig 
af dine 
medarbejdere 
Vær ydmygt spørgende, nysgerrig og undersøgende i din kommunikation med medarbejderne. Gå lige 
så langt i din spørgen og lytten, som du ville gøre, hvis det var din bedste kunde eller en afgørende del 
af din omsætning, der var på spil. Det kunne jo tænkes, at medarbejderne – ligesom kunden – ligger 
inde med præcis den viden, information og erfaring, som afgør, om du lykkes. 

I praksis handler det om at undgå de ledende eller retoriske spørgsmål, og i stedet stille åbne 
spørgsmål, som du ikke i forvejen kender svaret på. Du skal maksimere din nysgerrighed og interesse 
for medarbejdernes bidrag, og minimere din trang til at belære, give råd og finde løsninger selv. 

Det kan lyde nemt, men er svært, fordi det på mange måder er kulturelt indkodet, at ledere ligger inde 
med de bedste råd, de rigtige svar og løsninger. Men vi får svar, som vi spørger. Derfor er kvaliteten 
af medarbejdernes svar afhængig af, at du undervejs i forandringsarbejdet tør sætte medarbejdernes 
viden højere end din egen – og gøre dig afhængig af dem. 
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#8

Styr din 
indre
autopilot
Nogle ledere har en forkærlighed for højt tempo og resultater, andre for at involvere og samskabe, no-
gle tredje for at analysere og forstå sammenhænge, og nogle fjerde for at rumme verden, som den er. 

Din forkærlighed – eller præference – bliver tydeligere for medarbejderne, når du er under pres og 
forandring. Den bliver en slags indre autopilot, der bestemmer, hvordan du beslutter, interagerer, kom-
munikerer, og i det hele taget tackler de udfordringer, som naturligt følger med forandringer.  

Det er vigtigt, at du kender de reaktions- og handlemønstre, som din autopilot er sat til, så du kan til-
passe din adfærd til de givne relationer og situationer. At du – når du bliver trigget af medarbejdernes 
adfærd – kan respondere, fremfor at auto-reagere, da det sjældent giver plus på medarbejderkontoen. 

Først når vi er dus med vores egen profil, og hvordan den kommer til udtryk i lederskabet, får vi nøglen 
til at forstå medarbejdernes bevæggrunde – og til at håndtere modstand, usikkerhed og konflikter 
konstruktivt undervejs i forandringsarbejdet.   
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#9

Vær skarp
til ramme-
sætning 
Mange ledere oplever, at forandrings- og implementeringsopgaver fylder mere og mere i dagligdagen, 
ligesom en kalender med væg-til-væg-møder er mere reglen end undtagelsen. Desværre er 
det ofte sådan, at mange af de møder og workshops, som skal kickstarte, samspille og drive 
forandringsarbejdet, lider af en debatterende samarbejdsform, som forhaler beslutninger og fremdrift. 

Det gør forandringer til en tidskrævende affære, som kalder på rammesættende ledelse, når du vil 
have mere effektivitet ind i forandringsarbejdet. Et sikkert greb er, at du hele tiden har styr på, hvad der 
er til forhandling (mulighedsrum), og hvad der ikke er (vilkårsrum). Så spilder I ikke kostbar tid på at 
debattere emner, som hverken du eller medarbejderne reelt har indflydelse på. 

Gør det til en vane at definere vilkårs- og mulighedsrum som en del af det strategiske forarbejde. Det 
skærper din evne til at rammesætte øjeblikke, møder og længere processer. Og endnu vigtigere: Det 
gør det nemmere at løfte medarbejderne, energien og jeres kollektive fokus over i mulighedsrummet, 
så I fokuserer på, hvordan I gennemfører forandringen.
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#10

Start! 
– også selvom resultatet er ukendt
Forandringsledelse er en kompleks størrelse, da flere faktorer kan påvirke hinanden og situationen 
på ukendte måder. Det gør det svært at forudse konsekvensen af mulige handlinger, ligesom det 
reducerer evnen til at træffe bæredygtige beslutninger. Mange ledere oplever gang på gang, at de 
havner i situationer, der i praksis kun svært lader sig overskue.

Lad ikke kompleksiteten vinde – bare start! Se det som et vilkår, at udfordringerne ændrer karakter 
hele tiden, og accepter, at din opgave ikke længere er at forudse resultatet. Hav tillid til, at I nok skal 
nå i mål, når bare du og dit team holder fokus, og tør tage beslutninger uden at kende resultatet på 
forhånd. 

Prioriter handling ved at få de involverede medarbejdere til at samskabe mindre løsninger, som I kan 
afprøve i korte sprints. Det er en dynamisk metode, der gør dig agil og i stand til at favne virkeligheden.   
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  !
Den
bevarende leder
tænker:
‘�Vi�er�en�fiasko,�hvis�vi�fejler’.

Den
forandrende leder
tænker:
‘�Vi�fejler,�hvis�ikke�vi�forsøger’.�

Hvilken
slags leder

er du?
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Vil du videre
her og nu?
Master Class i Handlingsledelse
Vil du skærpe din evne til at involvere medarbejderne i forandringsarbejdet – uden at miste styringen? 
Så kom med på en dags intensiv Master Class, hvor du får viden og redskaber, du nemt kan integrere i 
din ledelsespraksis. Læs, hvad andre siger om kurset, se program og book dig ind her: 
https://handlingsledelse.dk/kursus/master-class-i-handlingsledelse/

Facilitering af workshops
Står du med et konkret forandringsprojekt, som skal kickstartes, finde sin form eller tilbage på sporet, 
så kan jeg hjælpe dig med at facilitere processen. Book mig her: heidi@handlingsledelse.dk 

3 x Lederdage
Vil du arbejde dedikeret med formålsdrevne forandringer, høj medarbejderinddragelse, følgeskab og 
fremdrift i strategiske og organisatoriske forandringer, så tag et kig på Lederdage.  
Et kursus for ledere, der tør sætte proces og mennesker over mål og resultater.  
Mere info her:  https://handlingsledelse.dk/kursus/lederdage

Kontakt 
Heidi Friis
+45 2263 4455
heidi@handlingsledelse.dk
www.handlingsledelse.dk

Skiferhuset
Godthåbsvej 8B, 
Baghuset 2. sal
2000 Frederiksberg

mailto:heidi%40handlingsledelse.dk?subject=Mere%20information%20om%20workshops

