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Medarbejdere og ledere kan næsten få sved på 

panden, når ordet forandring bliver nævnt.  
LSV Group har stor erfaring med ledelse af 

forandringsprojekter og bliver tit spurgt om gode 

tips til, hvordan man som leder kan opnå succes 

med forandringsprojekter i sin virksomhed. 
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Den brændende platform er den platform, som 
virksomheden befinder sig på her og nu, og som brænder. 

Hvis ikke der sker ændringer, vil det have fatale 

betydninger for teamet, afdelingen eller hele 

virksomheden.  

Alle mennesker kan forstå, hvad det vil sige at være i fare, 

og derfor er det nødvendigt, at årsagerne til at skulle 

ændre kurs, arbejdsgange mm. bliver kommunikeret til 
medarbejderne.  

Når mellemledere og medarbejder forstår den brændende 

platform og nødvendigheden af forandringerne, vil det 
være meget lettere at arbejde i den samme retning. 

Kend den  
’brændende platform’ 

#1



Medarbejdere skal flytte sig fra den brændende til den nye 
og mere sikre platform – og de skal forstå hvorfor.  

Medarbejderen skal forstå sin egen rolle i forandrings-

projektet. Altså, hvilken betydning medarbejderen har for 
forandringen, og hvilken rolle medarbejderens 

arbejdsopgaver spiller for succes. Når man får forståelse 

for det, skabes motivation og mening med arbejdet.  

Det helt overordnede formål med forandringen skal 

kommunikeres af ledelsen. Uklare målsætninger skaber  

forvirrede, stressede og usikre medarbejdere, der ikke 

kender deres rolle i forandringen. Dette vil have en tydelig 
indvirkning på resultatet af forandringen.

Forstå formålet  
med forandringen 

#2



For at forandringen skal blive en succes, er det afgørende, 
at medarbejdere, ledere og den øverste ledelse har 

adgang til information om projektet. Hvornår er næste 

statusmøde? Hvad er den forventede tidsplan? Er der 

opstået uforudsete udfordringer, der kræver ledelsens 
indgriben? Osv.  

Ledelsen og mellemledere skal altså igen og igen 

kommunikere til medarbejderne, så deres motivation og 
forståelse for forandringen bliver bevaret.  

Det kan være yderst skadeligt for en forandring, hvis 

nøglepersoner ikke udviser en adfærd, der er i 
overensstemmelse med det, der kommunikeres verbalt. 

Alle skal have  
adgang til information  
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Forandringsprojekter, skal ligesom alle andre projekter 
styres. Her er det alfa omega, at man fra starten har et 

effektivt og praktisk styringsgrundlag, der skaber overblik 

over projektets fremdrift, ressourceforbrug og kvalitet.  

Helt lavpraktisk kan der opstilles klare effektive, 

strategiske målsætninger for projektet, der løbende kan 

evalueres på.  

Med et klart defineret styringsgrundlag vil projektledere  
have mulighed for at sikre, at ressourcer bliver placeret  
og brugt de korrekte steder. Det kræver selvfølgelig, at 

projektlederen har de nødvendige kompetencer til at 
understøtte styringen. 

Styr dit 
forandringsprojekt  
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I implementeringsfasen høstes gevinsterne af projektet. 
Alligevel ses det alt for ofte, at fasen bliver nedprioriteret. 

Der skal afsættes mere tid, end mange virksomheder rent 

faktisk gør. Implementeringen skal tænkes ind allerede fra 

starten, så omfanget af ændringer løbende bliver 
kommunikeret og berørte grupper bliver håndteret.  

Lad medarbejderne forstå deres nye roller, når 

implementering skal udføres. Med en forståelse for 
resultatet, etableres en fælles tilgang og værktøjskasse til 

forandringen på tværs af virksomheden. Det vil være 

meget lettere at forudse udfordringer, og muligheden for 

at tage hånd om dem, inden de bliver til problemer for 
implementeringen af det færdige projekt.  

Sæt tid af til 
implementeringen  
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Alfa omega for projektets succes er en tidsplan, hvor 
ledelsen har et klart og realistisk billede af, hvad det 

kræver af organisationen at gennemføre forandringen.  

Her skal man tage højde for, hvilke ressourcer ledelsen 
skal bruge, og hvorvidt disse skal fratages nogle af deres 

daglige opgaver. Overvej også, hvem der kan være ”stand 

in” og sikre, at daglige opgaver ikke falder til jorden, samt 

om eksterne kompetencer til projektet skal bruges.  

For at overholde tidsplanen etableres delmål og milepæle, 

som giver medarbejderne noget konkret at arbejde mod. 

Der skal tydeligt følges op fra starten, og opfølgnings-
møder skal skrives i kalenderen, så de bliver afholdt. 

Lav en  
realistisk tidsplan  
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Alt for mange projekter bliver ødelagt af forskellige opfattelser 

af slutmålet med det resultat, at medarbejdere eller afdelinger 
arbejder i forskellig retning. Opstil derfor en fælles vision og et 

konkret målbillede, før projektet bliver delt op i mindre delmål.  

Medarbejderne skal via målbilledet have en tydelig forståelse 
af, hvordan fremtiden for projektet ser ud og virker i praksis.   

De skal kunne se dem selv i det fremtidige billede for at kunne 

arbejde i den rigtige retning og ikke modarbejde forandringen.  

Husk, at det letteste er at blive i sin nuværende position, så 

hvis medarbejderne ikke er motiverede for forandringen, kan 

det være svært at få dem til at gå i den ønskede retning.

Forandringens  
slutmål skal defineres  
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Forandringsprojekter fejler, hvis de ikke får fokus og bliver 
prioriteret af interessenter i og udenfor organisationen. 

Lav derfor et struktureret overblik over relevante parter.  

Projektledere, der skal jonglere med flere projekter, skal 
kende og fokusere på topledelsens prioriteringer og turde 

at sige fra, hvis man ønsker en ny retning, inden 

igangværende projekter er implementeret. Tilmed skal 

projektlederen sikre, at medarbejdernes fokus ikke 
forsvinder, fordi topledelsen kommunikerer i en ny retning.  

Det er en svær øvelse for projektlederen, der skal bevare 

motivationen hos medarbejderne og samtidig være loyal 
overfor topledelsen. Det kræver stærke argumenter og 

faglig indsigt at være en dygtig projektleder, der får lukket 

succesfulde forandringsprojekter.  

Projektledere skal 
fokusere og prioritere 
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Uanset hvor positivt forandringsprojekter bliver modtaget, vil 

alle projekter møde modstand fra medarbejdere, mellemledere 
eller øvrige interessenter. Medarbejdere udsættes for følelses-

mæssigt stress under forandringer, og hvis det ikke håndteres 

kompetent, vil modstanden vokse og skade projektet. 

Inddrag derfor forventet modstand i forandringsstrategien, så 

der er en klar plan for, hvordan modstand skal håndteres og 

mindskes. Medarbejdere skal nurses og sikres, at forand-

ringen ikke får negativ betydning for deres arbejde og team.  

Den dygtige projektleder håndterer modstand øjeblikkeligt og 

sikrer, at medarbejderne fortsat har accept og respekt. Føler 

de sig lyttet til, er de villige til at arbejde videre mod målet. 

Modstand skal håndteres 
– ikke negligeres 
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Store forandringer tager lang tid, og det kan være svært at 
se slutmålet og føle, at man som ansat arbejder i den 

rigtige retning. Derfor er det afgørende for succes, at der 

bliver opsat delmål. De skal fejres, når de bliver opfyldt. 

Ledelsen skal være tydelig og vise sin begejstring for, at 

medarbejderne har nået endnu et delmål og er godt på vej 

til slutmålet. At fejre delmål viser medarbejderne, at deres 

anstrengelser bærer frugt, og at arbejdet bliver værdsat. 

Delmål er med til at minimere modstand og risikoen for, at 

medarbejdere giver op undervejs. Medarbejdere skal 

belønnes og anerkendes for deres arbejde – det skaber 
succesfulde forandringsprojekter. 

Husk at fejre  
delmål og succes’er 
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LSV Group er en konsulentvirksomhed, der har 
specialiseret sig i rådgivning og undervisning inden for 

procesoptimering. Ved at kombinere filosofien bag LEAN 

og Six Sigma rådgiver LSV Group virksomheder om at 

reducere fejl, tid og spild i processer. Det resulterer i: 

✓ Gladere kunder 

✓ Mere tilfredse medarbejdere 
✓ Højere indtjening 

Læs mere på: www.lsvgroup.com

Om LSV Group 
20 års praktisk erfaring med forandringsledelse


