
 

 

 
 

Gør modstand til en ressource i din organisation  
Morgenmøde på SDU d. 2. december 2016  – Sponsoreret af Brandbase 

Forestillingen om, at forandringer giver modstand, har bidt sig godt og grundigt fast i de organisatoriske liv. 
For hvilken leder har ikke prøvet at stå i en situation, hvor den forandring, man har planlagt, kører af sporet, 
hvor folk forstår forandringen anderledes, end det var intentionen, og hvor følelser blusser op? Men hvad 
sker der, hvis vi anlægger et nyt blik, og i stedet ser på modstanden som en kilde til udvikling af din 
organisation?    

Syddansk Universitet v. Lektor Marianne Wolff Lundholt (Institut for Design og Kommunikation) og Human 
Business inviterer alle med interesse for organisatoriske forandringer til et morgenmøde, hvor vi gennem 
oplæg og dialog stiller skarpt på, hvordan ”modhistorier” kan være med til at udvikle din organisation og 
bruges som en ressource i forandringsprocesser og strategi-implementering. 

Program: 

Velkomst v. Marianne Wolff Lundholt, Inger Bøgh og Jannie Rasmussen 

Intro til dagens program 

Brug af fortællinger i organisationsudvikling v. Inger Bøgh og Jannie Rasmussen, Human Business 

Inger og Jannie fortæller om, hvordan man generelt kan bruge fortællinger i arbejdet med organisationsudvikling. 

Modhistorier som ressource i strategi-implementering v. Marianne Wolff Lundholt, SDU 

Marianne fortæller om et forskningsprojekt, hvor hun har undersøgt, hvordan modfortællinger kan gøres til en 

ressource i strategi-implementering. 

Dialog ved bordene 

Hvilke modhistorier får du øje på i din organisation, hvilken effekt har de, og hvordan kan du bruge din viden om dem 

bedst? 

Opsamling og afrunding 

Tak for i dag  

Praktik: 

Arrangementet foregår d. 2. december kl. 8.15-10 på Syddansk Universitet i Kolding (Universitetsparken 1, 
6000 Kolding, lokale 51.02). Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning. 
Tilmelding sker til info@humanbusiness.dk senest d. 25/11 2016. 

Når virksomheder står over for forandringer – eksempelvis at skulle implementere en ny strategi –  spiller medarbejderne en 
afgørende rolle i forhold til, om implementeringen lykkes eller ej. Forskning peger på, at medarbejdere som udgangspunkt er 
skeptisk indstillet over for beslutninger, de ikke selv har haft indflydelse på. Denne skepsis kan materialisere sig i modstand mod 
forandringer, hvilket kan have en negativ indflydelse på tiltag såsom en strategiimplementering. Ifølge undersøgelser går mange 
forandringsprojekter tabt pga. modvilje i organisationen, og virksomheder går dermed glip af den påregnede økonomiske gevinst, 
strategien skulle generere.  

Den energi, der materialiserer sig som modstand, kan tage form som det, vi kan kalde `modhistorier´. En modhistorie er i sin rene 
form en fortælling, der konflikter med en større fortælling – eksempelvis en ny strategi. Hvis medarbejderne ikke kan identificere 
sig med strategien, kan der opstå fortællinger, som ”går imod” den. 

I litteraturen er der en tendens til at betragte modstand som en forhindring eller en barriere, der bremser en organisatorisk 
forandring. Inden for de seneste år er grundantagelsen om modstand som problem dog blevet udfordret, og der er opstået en 
mere nuanceret forståelse af modstandens funktion.  
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