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Agenda

▪ Introduktion

▪ Hvorfor er forandring svært?

▪ Hvordan kan man som leder 

håndtere forandring?

▪ Forskningsprojekt om 

modhistorier i organisationer



Faglig profil

https://issuu.com/pernillerm/docs/brandbase_07


Forandringsprojekter mislykkes

▪ McKinsey and Company … 30% af forandringsprojekter kan kaldes en

succes. 

▪ IBM … Ca. 60% af projekter, der har til hensigt at skabe forandringer når

ikke i mål.

▪ Harvard Business Review … 70% af alle forandringsprojekter mislykkes.

▪ Forbes/Towers Watson … kun 25% af forandringsprojekter kan siges at 

være succesfulde på den lange bane. 

▪ Connor Partners … 70% af alle forandringsprojekter mislykkes.

(Kilde: https://www.linkedin.com/pulse/20140914031708-7145156-70-of-change-management-initiatives-fail-really)
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Hvorfor er forandring svært?
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2 uger

2 timer
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Chefgruppen
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Medarbejdere
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Modstand mod forandringer eller manglende forståelse?



Manglende forståelse

”Men var jo på det tidspunkt bare inde som en foredragsholder. Efter Roskilde får cheferne lige 

pludselig at vide, at nu er han hentet ind, som konsulent, i foreløbigt et halvt år, og han skal arbejde 

med at etablere et back office for forretningskunder. Jeg kan ikke huske, hvad vi kaldte det på det 

tidspunkt. Det har direktionen jo selvfølgelig lov til, og det er jo ikke så meget fiddelihut i. 

Men et eller andet mix af hans adfærd og, at direktionen aldrig rigtigt blev præcis i kommunikationen til 

os, i forhold til hvad er det helt præcist den skal, hvilket mandat har han, hvad betyder det i forhold til i 

andre. Fordi der var nemlig historier, (latter) om gad vide, om han er et kommende medlem i 

direktionen, og skal han måske erstatte ham, eller ham? Der fik vi altså skabt nogle spændende 

historier på ganske få uger der”. (Interview XXX).



Manglende forståelse

Mulige årsager:

▪ Mangelfuld information

▪ Uenighed eller uklarhed om, hvordan informationen skal fortolkes

▪ Fortrængning af frygt for konsekvenserne

▪ Lukket kommunikationsmiljø

▪ Manglende sensemaking



Manglende forståelse: Sensemaking

Socialkonstruktivistisk tilgang:

▪ Går ud fra, at der er mange virkeligheder snarere end én sand, 

objektiv virkelighed.



”A leader does not tell it ”as it is”; 

he tells it as it might be (…) 

The leader is a sense-giver” 

(Thayer, 1988). 



Manglende forståelse: 

Kommunikationsparadigmer

Kommunikationsparadigme Fokus Kommunikation

Transmissionsparadigmet Har du modtaget mit 

budskab?

En-vejs kommunikation

Interaktionsparadigmet Har du forstået mit 

budskab?

To-vejs kommunikation

Meningsparadigmet Hvordan har du forstået 

budskabet?

Sensemaking/Sensegiving

Multidirektional

kommunikation



Formål med kommunikationen

 

 

Meningsparadigme 

 

Interaktionsparadigme 

 

Transmissionsparadigme 

 Kendskab   Mene Gøre Tage ejerskab 
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Modhistorier som ressource

Hovedhistorie: 

▪ I en organisatorisk sammenhæng kan det være 

strategien, der er den store, formelle fortælling. 

Modhistorie: 

▪ En modhistorie er i sin rene form en fortælling, der 

konflikter med en større fortælling. 



Identificering og anvendelse af 

modhistorier som ressource

Hovedhistorie Modhistorie Handling

1. Digitaliseringsporet • Hvorfor ikke i forhold til de interne 

platforme?

• Det er IT der gerne vil det (om 

easy project).

• Beboerappén kan gøre os 

arbejdsløse og give øgede 

omkostninger

Modhistorien:

- er baseret på en 

misforståelse og kræver en 

udredning?

- giver anledning til ændring af 

beslutning/strategi?

- skal ignoreres?

- …

2. Effektivisering • Sker på bekostning af relationen til 

kunderne og de bløde værdier i 

kulturen

3. Kommunikationsafdelingen • Kommunikationsafdelingen er kun til 

for direktionens skyld

• Aftalte spørgsmål fra 

kommunikationsafdelingen til 

direktionen, måske blev de ligefrem 

læst op fra en liste

• Vi er blevet en privat virksomhed.



Hvad modhistorier består af, og hvordan de 

materialiserer sig

Negationer: 
▪ Etablerede full-service kunder vs. nye kunder (Vi taler meget om det nye og de nye 

kunder…Vi taler ufatteligt lidt om vores gamle kunder”.)

▪ Nye it-platforme eksternt vs. interne systemer (”vi kører jo Danmark rundt, laver vores 

kilometerregnskab i, i regneark der er fra 1984”)

Modsætningsforhold skaber en `enten/eller kultur´:
▪ Digitalisering vs. omsorg

▪ Optimering af processer vs. arbejdspladser

▪ Hjerte vs. hjerne

Framing og narrative strukturer: 
▪ Evaluering formuleret som konklusioner (”Man kan ikke spille på alle baner…”)

▪ Udtryk for enighed før udtryk for uenighed (”Jeg forstår godt at…Men”)

▪ Nedtonet evaluering (fx at give udtryk for irritation fremfor vrede)

▪ Nedtonede adverbialer i forhold til at italesætte indirekte kritik (”måske kan man sige 

at…”)

▪ Metaforer (e.g. hjerte og hjerne)
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