
Skab	  opbakning	  og	  handlelyst	  
-‐	  at	  mo4vere	  kollegaer	  4l	  forbedringer	  

Formål	  med	  workshoppen:	  
Ø  At	  sæ&e	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  skaber	  mo7va7on	  og	  gejst	  hos	  kollegaer	  
Ø  At	  belyse	  den	  menneskelige	  side	  af	  forandringsprocesser	  
Ø  At	  pege	  på,	  hvordan	  man	  bruges	  sig	  selv	  ak7vt	  i	  rollen	  som	  formidler	  

Indhold:	  
Kort	  om	  forandringens	  psykologi	  	  
At	  skabe	  lydhørhed	  for	  forbedringen	  –	  at	  kende	  sit	  HVORFOR	  
At	  skabe	  opbakning	  for	  forbedringen	  –	  at	  bruge	  sig	  selv	  ak7vt	  som	  formidler	  
At	  skabe	  følgeskab	  –	  at	  få	  kollegaer	  7l	  at	  gøre	  det	  de	  skal	  
	  

	  

	  

	  



	  
Hvem	  er	  jeg?	  

 
•  Selvstændig Erhvervspsykolog, cand.psych.aut.,  
•  25 års erfaring i det organisationspsykologiske felt der handler om 

menneske, relation og organisation 
•  Udviklingskonsulent i 8 år på Hvidovre Hospital 
•  Bredt kendskab til offentlige og private organisationer som både 

intern og ekstern konsulent, særligt videnstunge organisationer 
•  Arbejder med lederudvikling og lederuddannelse, 

forandringsprocesser og konfliktløsning, kommunikation og 
samarbejde, udviklingsforløb for grupper og enkeltpersoner, 
stress og belastninger, 

•  Medstifter, medlem og redaktør på redaktionen på tidsskriftet 
Erhvervspsykologi 2002-2012 

•  Se mere på www.birgittesvinth.dk og www.midtilivet.nu 
•  Kontakt mig gerne på info@birgittesvinth.dk 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



Som	  udgangspunkt……	  

•  Mennesker	  frygter	  ikke	  forandring	  –	  men	  at	  blive	  forandret	  
-‐	  Vi	  vil	  gerne	  selv	  bestemme!	  

•  Der	  er	  en	  grænse	  for,	  hvor	  megen	  forandring	  vi	  kan	  klare	  
-‐	  Og	  grænsen	  er	  individuel	  

	  
•  Modstand	  mod	  forandring	  er	  oFe	  modstand	  mod	  tab	  af	  kontrol	  

-‐	  Mange	  bliver	  usikre	  og	  utrygge,	  når	  de	  bringes	  ud	  af	  ”komfortzonen”	  

•  Forandringer	  ak4verer	  en	  følelsesmæssig	  respons	  hos	  de	  fleste	  
	  -‐	  Og	  reak4onerne	  kan	  komme	  bag	  på	  os	  



Forandringer	  udfordrer	  vante	  ru7ner..	  



Vaner	  vinder	  over	  planer…	  
Derfor	  skal	  kommunika4onen	  være	  i	  ”sikre	  hænder”	  

	  
Ø Hvis	  du	  vil	  lykkes	  med	  forbedringsarbejdet	  
-‐	  Så	  må	  du	  bruge	  dig	  selv	  med	  vilje	  og	  omtanke	  

Ø Forandringer	  ak7verer	  følelser	  
-‐	  Brug	  det	  som	  et	  ak7v	  når	  du	  kommunikerer	  

Ø OverbevisningskraM	  kræver	  træning	  
-‐	  Du	  skal	  kunne	  formidle	  kort	  og	  overbevisende	  



Hvorfor	  er	  det	  så	  svært…?	  
Organisa7onsændringer	  &	  midler7digt	  kompetencetab	  

Lav	  

Høj	  

Ko
m
pe

te
nc
e	  

Tid	  

”DET	  GAMLE”	   ”DET	  NYE”	  

Zonen	  for	  reduceret	  kompetence	  

	  

                    PERIODE  
             AF FRUSTRATION 

	  



Dialog	  2&2	  
-‐	  Mine	  erfaringer	  med	  forandringer	  

Fortæl	  kort	  om	  en	  konkret	  forandring	  som	  du	  har	  været	  
en	  del	  af,	  og	  som	  lykkedes	  godt	  
	  
-‐	  Hvad/hvem	  	  hjalp	  forandringen	  på	  vej?	  
-‐	  Hvorfor	  var	  netop	  det	  hjælpsomt?	  
-‐	  Hvordan	  oplevede	  du	  Zonen	  af	  Reduceret	  Kompetence?	  
-‐	  Hvordan	  kom	  du	  igennem	  den?	  

	  



Forandring  
- succes eller fiasko? 

Fællesgjort	  	  
u4lfredshed	  

Fællesgjort	  	  
u4lfredshed	  

Fællesgjort	  	  
u4lfredshed	  

Vision	  

Vision	  

Vision	  

Handlingsplan	  

Handlingsplan	  

Handlingsplan	  

= 	  Succesrig	  forandring	  

= 	  Manglende	  mo4va4on	  	  

= 	  Manglende	  mål	  og	  forvirring	  

= 	  Manglende	  tryghed	  



1:	  Nåh,	  nu	  gir’	  det	  mening!	  
Jeg	  kan	  se	  det	  er	  vig7gt,	  at	  jeg	  tager	  ansvar	  for	  at	  bidrage	  	  
	  -‐	  	  jeg	  kan	  se	  fornuMen	  

	   	  -‐	  jeg	  kan	  se	  mulighederne	  
	  
2:	  Ja,	  det	  er	  realis4sk	  
	  -‐	  mine	  kompetencer	  kan	  bruges	  

	   	  -‐	  jeg	  kan	  selv	  øve	  indflydelse	  
	   	  -‐	  jeg	  kan	  bygge	  videre	  på	  mine	  erfaringer	  	  
	  
3:	  Ja,	  jeg	  har	  4llid	  4l	  min	  organisa4on	  
	  -‐	  udviklingen	  er	  organiseret	  
	  -‐	  der	  er	  dialog	  og	  inddragelse	  
	  -‐	  der	  er	  	  anerkendelse	  

De	  tre	  vig4gste	  forudsætninger	  for	  den	  enkeltes	  
opbakning	  /	  ak4ve	  bidrag	  4l	  forandringer	  

Inspireret af Edgar Schein og andre 



Omdrejningspunktet	  i	  forandringsprocesser	  
-‐	  At	  ak4vere,	  mo4vere	  og	  skabe	  følgeskab	  

1.	  Du	  skal	  kende	  dit	  HVORFOR!	  
-‐  GennemslagskraM	  komme	  indefra	  og	  handler	  om	  
personlig	  og	  faglig	  overbevisning	  

2.	  Derfor	  skal	  du	  kunne	  gøre	  rede	  for	  dit	  FORDI!	  
3.	  Og	  alle	  har	  et	  helt	  basalt	  spørgsmål:”What’s	  in	  it	  for	  me?”	  

	  -‐	  at	  kunne	  tale	  ind	  i	  noget,	  som	  har	  relevans	  for	  dine	  
	  interessenter	  

	  
Derfor	  er	  det	  vig7gt	  at	  arbejde	  med	  retorik	  
=	  Overbevisende	  tekst	  og	  tale	  
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Hvor	  er	  de	  frivillige	  jeg	  bad	  om?	  
-‐	  at	  give	  andre	  lyst	  4l	  at	  gøre	  det	  de	  skal!	  



Hvad	  er	  det,	  de	  kan?	  
Hvad	  appeleres	  der	  4l?	  



Vi	  modtager	  på	  forskellige	  frekvenser	  
-‐	  derfor	  må	  vi	  adressere	  bredt!	  

Logos:	  	   	  At	  kunne	  overbevise	  ra7onelt	  	  
	   	   	  -‐	  At	  appelere	  7l	  	  ”det	  kloge	  hovede	  

	  
Pathos: 	   	  At	  kunne	  begejstre	  umiddelbart	  

	   	   	  -‐	  At	  appelere	  7l	  ”det	  varme	  hjerte”	  
	  
Ethos:	  	   	  At	  kunne	  skabe	  7llid	  hos	  modtageren	  og	  give	  	  

	   	   	  lyst	  7l	  følgeskab	  
	   	   	  -‐	  At	  appelere	  7l	  at	  bevæge	  fødderne	  

	  
OBS:	  Egen	  foretrukne	  appelform	  har	  det	  med	  at	  dominere	  
formidlingen	  



	  Karakteris4ka	  ved	  de	  tre	  appelformer	  

	
APPELFORM	

	
APPEL  TIL	

	
FOKUS	

	
VIRKEMIDLER	

	
SPROG/STIL	

	
Logos	

Fornuft	
Forstand	
Intellekt	

	
Budskab  
	

Fakta,  tal	
Logik,  beviser	
Statistik	

Neutral	
Afdæmpet	
Saglig	

	
Pathos	

	

Spontane  
følelser	

	
Modtager  
	

Eksempler	
Historier	
Humor	

Emotionel	
Dramatisk	
Varieret	

	
Ethos	

	

Langvarige  
følelser	

	
Afsender  
(Afgøres  af  
modtager)	

Erfaring	
Autoritet	
Indlevelse	

Middel	
Malende	
Visionær	

Kilde:	  Annece	  Hoffskov	  



Logos:	  At	  kunne	  overbevise	  ra4onelt	  
	  

	
APPELFORM	

	
APPEL  TIL	

	
FOKUS	

	
VIRKEMIDLER	

	
SPROG/STIL	

	
Logos	

Fornuft	
Forstand	
Intellekt	

	
Budskab  
	

Fakta,  tal	
Logik,  beviser	
Statistik	

Neutral	
Afdæmpet	
Saglig	



Pathos:	  At	  kunne	  begejstre	  umiddelbart	  

	
APPELFORM	

	
APPEL  TIL	

	
FOKUS	

	
VIRKEMIDLER	

	
SPROG/STIL	

	
Pathos	

	

Spontane  
følelser	

	
Modtager  
	

Eksempler	
Historier	
Humor	

Emotionel	
Dramatisk	
Varieret	



	  
	  

Ethos:	  At	  kunne	  skabe	  4llid	  
	  

	
APPELFORM	

	
APPEL  TIL	

	
FOKUS	

	
VIRKEMIDLER	

	
SPROG/STIL	

	
Ethos	

	

Langvarige  
følelser	

Afsender  
(Afgøres  af  
modtager)	

Erfaring	
Autoritet	
Indlevelse	

Middel	
Malende	
Visionær	



Faldgruber	  i	  formidling	  

Sagt	  er	  ikke	  nødvendigvis	  hørt	  
	  
Hørt	  er	  ikke	  nødvendigvis	  forstået	  
	  
Forstået	  er	  ikke	  nødvendigvis	  accepteret	  
	  
Accepteret	  er	  ikke	  nødvendigvis	  udført	  
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Gør	  det	  kort	  og	  overbevisende	  
-‐	  Dit	  budskab	  i	  en	  ”Maggi-‐terning”	  

Ø  Hvad	  er	  overskriFen?	  
(kort	  og	  ”catchy”)	  

Ø  Er	  formålet	  tydeligt?	  
(HVORFOR	  og	  FORDI)	  
	  

Ø  Forbered	  3	  sætninger:	  	  
1.	  Til	  ”det	  kloge	  hoved”	  (logos)	  
2.	  Til	  ”det	  varme	  hjerte”	  (pathos)	  
3.	  Til	  ”fødderne”	  (ethos)	  

Ø  Overvej	  din	  målgruppe	  
Er	  de	  mon	  mest	  modtagelige	  for	  ethos,	  logos	  eller	  pathos	  og	  i	  
hvilken	  indbyrdes	  dosering?	  Og	  hvordan	  ved	  du	  det?	  
Start	  med	  den	  sætning,	  du	  tror	  vil	  have	  den	  bredeste	  appel	  

	  



Du	  siger,	  hvad	  der	  bliver	  hørt!	  
	  Speakers	  Corner	  light	  

Find	  hur7gt	  sammen	  med	  2,	  du	  ikke	  kender	  og	  find	  
jer	  et	  ledigt	  hjørne	  
	  
4	  gyldne	  minucer	  4l	  hver:	  
Ultrakort	  –	  hvem	  er	  ”7lhørerne”?	  
Ud	  over	  rampen:	  Levér	  din	  Maggi-‐terning!	  
	  	  
Feedback	  fra	  4lhørerne	  
Hvad	  var	  hovedbudskabet	  i	  få	  ord?	  
Hvad	  får	  talen	  dig	  7l	  at	  føle?	  
Hvad	  giver	  talen	  dig	  lyst	  7l	  at	  gøre?	  



Der	  skal	  kommunikeres!	  
-‐	  At	  skabe	  midler7dig	  mening	  sammen	  

1.	  Hvad	  er	  problemet	  og	  
hvorfor	  er	  det	  vig4gt	  at	  
gøre	  noget	  ved?	  
(fællesgjort	  u4lfredshed)	  

2.	  Vision	  
Hvad	  ønsker	  vi	  at	  
opnå?	  

3.	  Hvad	  skal	  vi	  
gøre	  konkret	  for	  
at	  opnå	  de	  
ønskede	  
forbedringer?	  

4.	  Anerkendelse	  
af	  ønskede	  
forbedringer	  	  


