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Tema: ledelseskommunikaTion

Der er vel ikke så meget tvivl 

om, at vi lever I en tid, hvor 

lønsomhed og sund vækst er 

direkte knyttet til ord som 

engagement, kreativitet og 

stærke relationer. På den 

ene side efterspørges altså 

sikkerhed for performance, 

mens der på den anden side 

stilles krav om omstilling og 

kreativitet. Modsætninger som 

disse er spændende dilem-

maer, hvor det ikke handler 

om at vælge den ene frem for 

den anden, men om at forstå, 

hvordan begge behov imøde-

kommes. Men måske der er 

noget galt med den ledelses-

mæssige tilgang, vi forsøger 

at håndtere dette dilemma 

med? Artiklen går ind i denne 

problemstilling og belyser via 

transformativ ledelse et par 

af de problemstillinger, der er 

forbundet med vores tilgang til 

omstilling, og anviser en mulig 

kurs, der handler om at skabe 

robusthed og interesse for 

omstilling. 

Mads Bab, Gnist

Ledelse = facilitering 

af forandring

For nylig læste jeg en artikel på bloggen brainpickings.com om de 
metaforer, vi igennem tiden har koblet på begrebet stress. Tidligere 
brugte man ofte billedet af et skib i oprørte vande til at illustrere poin-
ter om stress. det stormombruste skib repræsenterer ikke noget, der 
udfordrer de kræfter, der påvirker, stormen er givet – i hvert fald mid-
lertidigt. skibet er heller ikke en uafhængig ”ting”, der skal håndteres 
separat fra stormen. i stedet fortæller billedet os, at stress tidligere 
handlede mere om robusthed, om at acceptere tilstanden, at den kan 
gå over, og at det derfor handler mere om at navigere i den frem for 
at ændre den. 
 
i dag betragter vi stress ud fra et mere teknisk billede om kroppen 
som en maskine, hvor noget er gået i stykker og dermed bør repare-
res, og årsagerne til ”nedbruddet” fjernes i en klassisk årsag-virkning-
logik. da maskinen tilmed er et spørgsmål om individets egne tanker, 
bliver denne ”reparation” ofte defineret som et personligt ansvar. ”se 
problemet fra den lyse side” og ”du bestemmer selv dine tanker” er 
højt placeret på positivitetens top 10 liste. 

metaforlogikken anviser en alvorlig problemstilling, når vi 
tænker omstilling og kravet om omstilling. sort og hvidt 
sat op for at illustrerer pointen, så kan en ledelsesmæssig 
tilgang, der primært baseres på kroppen og organisatio-
nen som ”maskine”, medføre, at håndtering af forandring 
bliver en tilgang, hvor noget skal repareres, opgraderes 
eller udskiftes. i sidste ende bliver det så ofte et spørgs-
mål om, at ledelsen fremsætter et krav, som organisa-
tionen følger, fordi den motiveres af ydre faktorer (løn, 
bonus, gaver og ros). en faldgruppe for denne tilgang til 
ledelse er, at medarbejderne opfatter behovet for foran-
dring som kontrollerende frem for frisættende. de stram-
mer sig dog an, enten for at præstere og opnå gevinst 
eller i ren og skær frygt for at miste deres job. men i takt 
med, at de klemmer ballerne sammen, klemmer de ofte 
deres autenticitet ud af arbejdslivet.

overvejelse 
til  
hverdagen 

Hvilke metaforer anvender  
I typisk til at beskrive  
organisationen?
Hvor har I måske en tendens til 
at bruge ”organisationen som 
maskine” metafor?

En anden kurs
i stedet for ”maskine-metaforen” og de medfølgende 
reparationer, opgraderinger og udskiftninger er det in-
teressant at spørge sig selv, om ens fokus, historierne, 
man fortæller sig selv, og metaforerne, vi bruger til at 
beskrive forandring, handler mere om robusthed, evnen 
til at navigere og dermed læring. 

en ledelse, der anlægger denne kurs, handler mindre som 
ledelsesmæssige købmænd, der bytter motivation for per-
formance, men derimod mere som facilitatorer af læring. 
læring der gør organisationen og individet stærkere, når 
det skal navigere på forandringens oprørte vande.

indleder man sig på at skabe en ledelseskultur, der age-
rer mere som facilitator, er der et par temaer inden for 
tanken om transformativ ledelse, man med fordel kan 
lade sig inspirere af.

Transformationsledelse handler bl.a. om at facilitere en 
forståelse for organisationens værdier og mål. udgangs-
punktet er, at medarbejderne i så høj grad som muligt 
opererer ud fra egne værdier og indre motivationsfakto-
rer, alt imens de indgår som værdiskabende medarbej-
dere i forhold til organisationens kerneopgave. 

Indefra-ud og udefra-ind
Transformativ ledelse handler især om at balancere indi-
videts behov med organisationens mål, hvorfor tilgangen 
til organisationsudvikling med fordel kan sikres igennem 
en kombineret indefra-ud- og udefra-ind-proces. lede-
rens facilitering af forandringstiltag som f.eks. innovation 
eller eksekvering starter med individet selv og vedkom-

Tidligere brugte man ofte billedet af et skib i oprørte vande til at illustrere pointer om stress
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info: 
i de kommende år bliver det 
spændende at følge den danske 
forsker Lotte Bøgh Andersens 
forskning i det de kalder LEAP.
LEAP-projektet vil undersøge, 
hvordan ledelses-træning påvirker 
ledelsesadfærd, og hvordan ledel-
sesadfærden påvirker organisa-
torisk performance. Projektet kan 
følges her: www.leap-projektet.dk

mendes egen refleksion og adfærd, men med en anerkendelse 
af, at denne udvikling er dybt afhængig af de relationer ved-
kommende indgår i. det betyder, at den gængse opfattelse af 
at udvikling altid er individets eget ansvar ikke, i denne optik, 
holder. organisationer kan ikke opnå den ønskede innovation 
og en konsekvent eksekvering, hvis ikke individet selv tænker 
innovativt, og individet kan ikke handle innovativt, hvis kulturen i 
organisationen ikke hjælper innovationen på vej. derfor er udvik-
ling af organisationer alles ansvar – ikke kun lederens eller den 
enkelte medarbejders. 

Ideer til lederudvikling
Ønskes der i organisationen en ledelsesadfærd, der i mindre 
grad ”handler” sig til performance i form af ydre motivations-
faktorer, men i højere grad faciliterer den læring, der gør orga-
nisationen mere robust og interesseret i forandringer, kan der 
til brug over for lederudvikling eller dialoger i ledelsen være 
inspiration at hente i iRis-tanken. denne tilgang er udviklet af 
to forskere inden for transformativ ledelse, Bernard m. Bass og 
Bruce J. avolio. Grundlæggende handler iRis om at sikre fire 
nødvendige ledelsesmæssige tilstande, der understøtter en god 
facilitering af forandringer.

Tilstand 1:  
Inspiration i form af meningsfyldthed. 
Her kan ledelsen med fordel understøtte processer, der kigger 
på fire tilgange til mening. de fire tilgange beror på forskning 
vedr. mening i arbejdslivet:

1.  i hvor høj grad er virksomhedens kultur kendetegnet ved, at 
den enkelte medarbejders styrker og talenter er i spil?

2.  i hvor grad grader er kulturen kendetegnet ved, at medar-
bejderne oplever, at de i dagligdagen effektivt bidrager til 
løsning af kerneopgaven?

3.  i hvor høj grad er kulturen kendetegnet ved høj social kapi-
tal og meningsfyldte fællesskaber, hvor viden og idéer fly-
der uhindret på tværs af organisationen?

4.  i hvor høj grad tales der om den forskel, organisationen gør 
i et større perspektiv?

Tilstand 2: Rollemodel, hvor ledelsen 
udviser god dømmekraft og konsekvent 
”walk-the-talk”. 
Tillid er nøgleordet, og ledelsen kan med fordel under-
støtte dialoger om oprigtig tillid – og i hvor høj grad 
denne er tilstede i organisationen.

Tilstand 3: 
Ideer og innovation stimuleres konsekvent. 
ledelsen kan med fordel igangsætte dialoger, hvor le-
delsen italesætter deres visioner for nytænkning, så 
disse virker motiverende. undersøg, hvorvidt organisa-
tionens visioner blot er billeder af en ønsket fremtid, eller 
om der reelt er tale om det, man kan kalde en “identitets-
skabende vision”. 

en vision er jo et billede af en foretrukken fremtidig til-
stand, en beskrivelse af, hvordan noget vil se ud inden 
for en bestemt årrække. når jeg taler om en ”identitets-
skabende vision”, handler det om, at visionen om fremti-
den skal give så meget mening (abstrakt og konkret), at 
den påvirker, hvem vi er, og hvad vi gør i dag. 

Tilstand 4:  
Sparring, der tager individuelle hensyn. 
det handler grundlæggende om menneskesyn og der-
med også om tilgangen til ledelse. Professor i ledelse Pa-
tricia shaw fra university of Hertfordshire, definerer ledel-
se som “at skabe rammerne for samtaler, der ellers ikke 
ville have fundet sted”. i en video på Vimeo (http://vimeo.
com/24924170) opridser hun ti interessante temaer, som 
ledelsen med fordel kan diskutere. Tre af dem, jeg finder 
mest interessant, er:

1. i hvor høj grad har organisationen modet til at skabe 
muligheder for refleksion midt i en meget strukture-
ret hverdag?

2.  Virkelig at overveje, hvornår man bruger skriftligt 
materiale i stedet for at formidle og tale om ting 
mundtligt – ansigt til ansigt.

3.  ikke blot forlade sig på endnu en handlingsplan som 
middel til at skabe forandring, men i stedet være op-
mærksom på handlemuligheder, individet og orga-
nisationen nysgerrigt kan forholde sig til og dermed 
alligevel bevæge sig videre.

at sikre disse fire tilstande handler i høj grad om at 
lære, hvilke mekanismer der i den kontekst, man be-
finder sig i, skaber de bedste forudsætninger for in-
spiration, rollemodeller, ideer og sparring. det handler 
mindre om at udskifte en potentiel ”forkert” del af ”ma-
skinen”, men i højere grad om at sikre rammerne for, at 
man navigerer med robusthed og styrke. det tager tid, 
ingen tvivl om det, så lyt måske en ekstra gang til Tina 
dickows sang ”Count to Ten”: ”The fastest way to get 
there is to go slow – and if you want to hang on, you 
got to let go”  

Praktisk

 – når HR skal skabe resultater

Tid & Sted
8. maj, 22. maj, 12. juni, 
7. august, 21. august 2014 
kl. 8.30-15.30 
Eksamen: 18. september 2014 (valgfri)
Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle

Pris
For medlemmer af DANSK HR: 
12.900 kr. excl. moms

For ikke-medlemmer: 
13.900 kr. excl. moms

Prisen inkluderer forplejning og 
undervisningsmateriale

Tilmelding
Til Marianne M Jensen på mail 
mmj@danskhr.dk 
senest 2. maj 

Læs mere om kurset på www.danskhr.dk

Formål & indhold
På uddannelsen får du kendskab til centrale teorier og metoder til plan-
lægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser i din egen 
organisation og lærer at vurdere praksisnære problemstillinger og vælge 
relevante løsningsmodeller.

Med forandringsledelse som udgangspunkt undervises der også i: 
– kommunikation 
– metoder til ledelse og styring af forandringsprocesser
– formidling af praksisnære faglige problemstillinger og løsningsmodeller 
 til fagfæller, ikke-specialister samt øvrige interessenter
– grundlæggende kendskab til projektarbejdsformen og relevante 
 projektstyringsværktøjer 

Sideløbende med undervisning og oplæg ved erfarne praktikere vil du  
kunne arbejde med en forandringsstrategi for din egen organisation  
og få sparring i forhold til denne. Denne strategi kan samtidig danne 
baggrund for eksamen, og du får mulighed for at få 5 ECTS point på 
diplomleder-niveau.

Undervisere 
Adjunkt Birger Søndergård, Ledelsesakademiet Lillebælt
(gennemgående underviser og kursusleder)
Erhvervspsykolog Søren Ikast Pedersen
Tidligere tophåndboldspiller og træner Erik Veje Rasmussen
HR Manager Anne Mette Hildebrand, Electrolux 

Lær at analysere og lede forandringsprocesser for dig selv og 
din organisation?

Forandringsledelse
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