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Ledelse af forandringer 

Forandring fryder, siger et gammelt ordsprog, 

men de kan også give anledning til grå hår, fru-

stration og fortvivlelse – både blandt ledere og 

medarbejdere. 

Ikke desto mindre er forandringer hverdagskost 

for offentlige ledere i dag. Det fylder ofte så me-

get, at man på den ene side kan være i tvivl om, 

hvorvidt det giver mening at tale om forandrings-

ledelse som en separat og særlig ledelsesopgave. 

På den anden side kan de kendte ledelsestemaer 

– mening, motivation, kommunikation, inddragel-

se, tillid osv. – blive særligt udfordrende, når nye 

forandringer skal overføres fra papir til bedre 

praksis. 

Forskellige forskningsprojekter og studier peger 

således også på, at det kun er under halvdelen af 

de forandringsprocesser, der sættes i gang, som 

også lykkes fuldt ud. Det understreger, hvor vigtigt 

det er, at ledere reflekterer over, og interesserer 

sig for, ledelse af forandringer og den læring, der 

ligger i forandringsprocesserne – både dem, der 

lykkes, og dem, der mislykkes. 

Vi har spurgt en række ledere, der til hverdag har 

ansvar for at lede forandringer ude på erhvervs-

skolerne, hvad deres oplevelser er med ledelse af 

forandringer, og hvad der i deres optik er vigtigt at 

huske på, når man igangsætte nye forandrings-

processer. 

Forandringer der fylder 

Der er enighed om, at de forandringer, der fylder 

meget ude på skolerne, er dem, der skyldes æn-

dringer i reformer og lovgivning. Det er udfordren-

de, mener Mads Schmidt Haagesen, der til daglig 

er vicedirektør på Social- og Sundhedsskolen i 

Herning: ”Nye lovgivningsmæssige rammer fylder 

absolut mest. Det er et vilkår, men det fylder ufor-

holdsmæssigt meget. Det, der er udfordringen i 

den sammenhæng, er, hvordan vi får inkorporeret 

de typer af forandringer, som vi gerne selv vil 

have skal fylde mere, i de forandringer, som vi 

skal lave grundet nye uddannelsesbekendtgørel-

ser mv.” 

 

 Nye lovgivningsmæssige 

rammer fylder absolut mest. Det 

er et vilkår, men det fylder ufor-

holdsmæssigt meget. Det, der er 

udfordringen i den sammen-

hæng, er, hvordan vi får inkorpo-

reret de typer af forandringer, 

som vi gerne selv vil have skal 

fylde mere. 

Ifølge Mads er koblingen mellem de forandringer, 

der kommer udefra og indefra, helt afgørende. 

Dels fordi det er umuligt selv at time og styre de 

forandringer, der er politisk pålagt, og derfor skal 

man være klar til at koble forandringerne sam-

men, ellers går nogle i stå. Dels fordi de politiske 

forandringer kan skabe en åbning til at gentænke 

eksisterende arbejdsgange og vaner samt tilføje 

nye. Netop det med at bruge de politiske foran-

dringer til at gentænke måder at gøre tingene på, 

er Henrik Flyge, uddannelsesrektor på Køge Han-

delsskole, også optaget af. Henrik nævner bl.a., 

hvordan OK13 har skabt en anderledes tilgang til 

opgavetildelingen blandt medarbejdere, og det har 

affødt et nyt koncept for MUS-samtaler. Fra at 
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være en meget tung og ressourcekrævende pro-

ces med et to timers langt møde og 10 siders 

skriftlig dokumentation, er MUS-samtaler overgået 

til et mere let format, inspireret af Novo Nordisk. 

Formatet er løst og kort, hvor leder og medarbej-

der i 45-50 min. sammen stiller skarpt på, hvad 

man har talent for, hvad man godt kan lide at lave, 

og hvad ens rolle er i organisationen med henblik 

på at integrere dette i medarbejderens opgave-

løsning fremadrettet. Det hele noteres af leder 

eller medarbejder, helst sidstnævnte, på et white-

board med efterfølgende billeddokumentation, 

som kan medbringes til næste MUS-samtale.  

Ifølge Henrik har både ham og hans medarbejde-

re længe oplevet, at det tidligere MUS-koncept 

ikke fungerede optimalt: ”Som chef for 100 med-

arbejdere vil det være umuligt at nå til samme 

resultat med den tidligere model, fordi det er 

svært at huske alt fra mødet og følge op. Det er 

så vigtigt, at medarbejderne oplever nærvær og 

autenticitet, og det understøtter det nye MUS-

koncept.” Med en grundlæggende ændret tilgang 

til opgavetildelingen, som OK13 medfødte, blev 

det altså naturligt at gentænke MUS-konceptet og 

bruge det som anledning til at gentænke formatet. 

Inden for managementlitteraturen er det også det, 

vi forstår som ”Windows of Oppurtunity” (Kingdon 

2003), når udvalgte øjeblikke åbner muligheder 

for at skifte spor og gå i nye retninger.  

Men for at udnytte ”Windows of Oppurtunity” op-

timalt, er vi tilbage til koblingen af forandringerne 

og det store overblik, det kræver. Ifølge Mads 

Schmidt Haagesen er en farbar vej, at ledelses-

gruppen arbejder mere på tværs, så hver leder 

har en finger på pulsen i forhold til de andre lede-

res fokusområder, og så beslutningerne kan koor-

dineres.  

Tilgang til forandringsprocesser 

De store skoleforandringer, der er politisk initieret, 

dominerer altså dermed en stor del af de foran-

dringsprocesser, der foregår på skolerne. Hvis 

ledelsesgruppen formår at bruge de større foran-

dringer strategisk til at skabe nye ”lokale” foran-

dringer, så begynder det at blive interessant.  

Men almindelige forbedringer får ofte også prædi-

katet ”forandringer”. Lotte Ipsen, der til daglig er 

uddannelseschef på Bygholm Landbrugsskole, vil 

hellere bruge ordet udvikling fremfor forandringer, 

idet det i højere grad afspejler en proces, der fo-

regå løbende. Og så matcher det ifølge Lotte og-

så bedre den flade struktur og kultur, der eksiste-

rer i en mindre institution som Bygholm Land-

brugsskole: ”Vi udvikler os hele tiden. Og det er 

en del af vores kultur, at vi kigger på det som for-

skellige udviklingsopgaver/projekter frem for store 

forandringer. Og med en flad struktur som vores 

er lærerne meget tæt på og har nem adgang til at 

komme med ændringer og forslag. Det er ofte ikke 

os i ledelsen, der beslutter en større forandring. 

Det kommer nedefra og op, og beslutningerne 

foretages i fællesskab.” 

Lotte påpeger, at skolens størrelse og det faktum, 

at det er en kostskole, afspejler sig i tilgangen til 

forandringsprocesserne. Med en mindre institution 

er det lettere at køre en flad struktur, hvor beslut-

ningerne træffes i meget tæt samarbejde med 

lærerne, og hvor lærerne har meget albuerum, når 

det kommer til at igangsætte nye projekter. Den 

flade struktur og lette adgang til indflydelse ople-

ves dog ikke uden udfordringer: ”Vi har erfaret, at 

med den lette adgang, så bliver vi i ledelsen nødt 

til at være meget omhyggelige og klar på, hvad vi 

inviterer med til. Inviteres lærerne med til at give 

ledelsen inspiration, eller inviteres de med til at 

tage beslutningerne. Her kan vi i ledelsen godt 

blive skarpere på at tegne forventninger tydeligere 

op” fortæller Lotte. 
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Tydelige rammer og styring med inddragelse er 

vigtige komponenter i veltilrettelagte forandrings-

processer. Det har også Mads Schmidt Haagesen 

og Henrik Flyge erfaret. Af samme årsag påpeger 

Henrik Flyge, at rammesætning af opgaverne er 

meget vigtig i ens tilgang til forandringsprocesser: 

”Det handler rigtig meget om, hvordan man løfter 

det ud i organisationen. Er opgavernes ramme-

sætning uklar, så bruger vi en masse tid uproduk-

tivt. Det er vigtigt at rammesætte, hvordan vi tager 

beslutninger, og at være tydelig om, hvor vi er 

henne i beslutningsprocessen, og hvor man kan 

få indflydelse. Min erfaring er, at de helt frie ram-

mer for indflydelse er en udfordring. Derfor skal 

man som leder være meget præcis på, hvor der er 

frirum til at influere processen. Jo mere præcis jeg 

er som leder i rammesætning under møderne, jo 

bedre resultater får jeg. Og så står jeg selvfølgelig 

på mål for beslutningerne derefter,” fortæller Hen-

rik. 

En anden, men vigtig ledelsesopgave i tilgangen 

til forandringsprocesser er ifølge Mads, at man i 

ledelsen er klar på, hvad målet for forandringen er 

og at få et fælles mål identificeret i ledelsesgrup-

pen. For er man i ledelsesgruppen klar over, hvad 

man vil med forandringen, og hvordan involverin-

gen af medarbejdere skal foregå, så forløber pro-

cessen bedre. Derudover skal man ifølge Mads 

sørge for som leder at få kommunikeret helt ude i 

fingerspidserne i organisationen. Store fællesmø-

der fungerer ikke godt og opfordrer ikke til input 

fra medarbejderne, mener Mads: ”Vores erken-

delse er, at når vi kommer helt ud i organisationen 

på afdelingsniveau, så får vi meget mere igen. 

Medarbejderne siger meget mere, når vi møder 

dem på deres banehalvdel, og det er til ledelsens 

fordel.” 

De succesfulde forandringsprocesser 

Den gode opskrift på en succesfuld forandrings-

proces er op til den enkelte leder at erfare. Varia-

tion i skolestørrelse, kultur og organisering spiller 

alle en rolle. Men fælles er en ledelse, der udstik-

ker retningslinjer og rammesætter opgaver, mål 

og forventninger. Og så skal ledelsen ifølge Mads 

Schmidt Haagesen turde gå forrest: ”Hvis der 

virkelig er tale om reelle større forandringer i 

praksis, så ved vi, at det kræver blod, sved og 

tårer. Jeg har ikke oplevet nogle forandringer, der 

drev sig selv. Jo, måske små forandringer i hjør-

ner af organisationen, drevet af ildsjæle. Men 

skoleforandringer og de store kompromiser, de 

løser ikke sig selv. Der skal vi som ledere gå foran 

– styret af ambitioner og værdier.” 

Ifølge Mads skal ledelsen desuden huske at spise 

sin egen medicin, og – når det er muligt – teste 

forandringerne af på sig selv, før man kaster 

medarbejderne ud i dem. Fx har ledelsen på So-

cial- og Sundhedsskolen i Herning selv testet 

skolens nye IT-system et halvt år, før det skulle 

udrulles i hele organisationen. Dermed var de 

første børnesygdomme taget i opløbet, og ledel-

sen vidste faktisk, hvad medarbejderne nu skulle 

til at igennem. For Mads er den vigtigste opgave, 

når det kommer til at lykkes med forandringspro-

cesser, at man i ledergruppen er i synk, kender 

hinandens ambitioner og koordinerer indbyrdes. 

Så lykkes de bedre. Helt konkret har de derfor 

valgt at sidde i et fælles kontor frem for i fire sepa-

rate kontorer. Det har været med til at nedbryde 

søjlerne og skabe bedre samarbejde. 

 

Det handler om at løfte 

ejerskabet ud til enkelte personer 

eller en gruppe af personer. Og 

sikre medindflydelse. Jeg kan 

ikke flytte 100 mennesker, de kan 

kun flytte sig selv. 

For Henrik Flyge er den vigtigste opgave, når det 

kommer til at lykkes med forandringsprocesser, at 

sikre ejerskab: ”Det handler om at løfte ejerskabet 

ud til enkelte personer eller en gruppe af perso-

ner. Og sikre medindflydelse. Jeg kan ikke flytte 

100 mennesker, de kan kun flytte sig selv,” fortæl-

ler Henrik.  

Forskellen mellem de store og de mindre instituti-

oner skinner også igennem, når Lotte skal fortæl-

le, hvad der i hendes optik er en af de vigtigste 

opgaver, når forandringsprocesser skal lykkes: 

”Jeg tænker, at det er relationen til mine medar-

bejdere. Jeg har en god relation til medarbejder-

ne; jeg tror, de føler, de har en god relation til 
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ledelsen. Det er et ret godt grundlag for, at vi kan 

komme langt med forandringer. Der er rigtig me-

get, der hviler på en god relation og tillid til hinan-

den.”  

Med andre ord… 

Ledere, der tør gå forrest og som internt koordine-

rer og samarbejder med hinanden, ejerskab gen-

nem ansvar og involvering af medarbejdere, samt 

stærke og tillidsfulde relationer, så er man som 

leder godt på vej til at skabe mere succesfulde 

forandringsprocesser. Og så er der alle de andre 

erfaringer og opgaver, som vi i denne Ledelses-

update ikke kan rumme, men som vi håber, I vil 

være med til at dele ud af, når vi ses på work-

shoppen d. 16. (øst) og 18. maj (vest) under te-

maet Ledelse af forandringer.  

Læs gerne med, når vi ugen op til udsender et nyt 

Vidensnotat om temaet fra to af forskerne i LIP, 

Lone Hersted og Søren Frimann fra LPS på Aal-

borg Universitet.

 

Kontakt til projektteamet  

Pluss og LSP har etableret én indgang til projektteamet i form af ét telefonnummer og én mail-adresse. Den 

overordnede projektleder vil på den baggrund sikre, at henvendelser dirigeres hen til det rigtige sted i pro-

jektorganisationen. 


