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Forandringsarbejde er en svær disciplin for både ledelse og medarbejdere. 

Samtidig er der et stigende behov for organisatoriske forandringer, blandt  

andet som følge af hastige ændringer og løbende nye tendenser inden for 

teknologi, forbrug og politik i det omgivende samfund. 

Derfor er det vigtigt at have forståelse for, hvordan man kan analysere og  

arbejde med organisatoriske forandringer i en kompleks og dynamisk virkelig-

hed.

Denne bog bearbejder viden fra forskellige fagområder til en sammenhæn-

gende forståelse for forandring, der uddyber:

•   hvad det vil sige at forandre organisationer i forhold til forskellige typer af 

forandringer

•   hvordan man kan foretage omverdensanalyser med henblik på at forstå og 

bruge den komplekse virkeligheds potentialer til at identificere og iværk-

sætte relevante organisatoriske forandringer

•   hvordan man kan kvalificere, konkretisere og realisere større, planlagte for-

andringer, så de bliver meningsfulde for så mange organisationsmedlemmer 

og interessenter som muligt

•   hvordan man kan arbejde med involverende processer, der skaber resultater 

i form af ny og hensigtsmæssig arbejdspraksis.

 

Disse temaer foldes ud ved hjælp af udvalgte teorier og metoder, der om-

handler plan- og procesorienterede tilgange, kompleksitets- og omverdens-

forståelse, fremtidsorienteret strategiarbejde, brugerdrevet forandring, 

meningsskabelse, involvering og facilitering.

Forandringsforståelse er en velskrevet bog, der favner rigtig 

mange af de elementer, som fylder i forandringstænkningen. 

De mange perspektiver, de velvalgte teorier og dens fokus på 

praksis gør den til en yderst velegnet bog at undervise efter.

(Sverri Hammer, lektor DTU)

ANITA MAC (cand.techn.soc., ph.d.) 

er lektor på Roskilde Universitet og 

desuden kursus- og foredragsholder. 

Anitas forskningsområder er ledelses- 

og organisationsteori, strategi og 

forandringer, projektledelse, aktions-  

og interventionsmetoder samt facili-

tering og faglige-kreative processer. 

Det er de samme områder, hun 

underviser i, fra bachelor- til ph.d.- 

niveau. Anita har forfattet flere bøger 

og artikler, som bruges i undervisning 

og forskning, bl.a. om komplekse ar-

bejdsprocesser, ledelseskvalitet og 

projektledelse.

SABINE MADSEN (cand.merc., ph.d.) 

er lektor på Aalborg Universitet og 

har tidligere været ansat som forsker 

og underviser på CBS og Roskilde 

Universitet. Hun underviser i viden-

skabsteori, projektarbejde, proces- 

forbedring og brugerdrevet system- 

udvikling. Forskningsmæssigt er 

Sabine særligt interesseret i teorier 

og metoder, der kan anvendes til at 

forstå organisatorisk praksis, samt 

hvordan teoretiske ideer og begreber 

kan oversættes til metoder, værktøjer 

og teknikker, der gør dem anvende-

lige i praksis. Hun har publiceret i 

tidsskrifter og skrevet en lang række 

konferenceartikler. Desuden har hun 

bidraget med kapitler i flere antolo-

gier og bøger.

Robust organisationsforandring

Peter Hagedorn-Rasmussen m.fl. 

(red.)

Meningsskabelse, organisering  

og ledelse

Sverri Hammer og James Høpner

Ledelsespsykologi

Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller  

og Lene Tanggaard

Ledelse og organisation

Mette Elting og Sverri Hammer (red.)
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ROBUST 
ORGANISATIONS-

FORANDRING
Design og implementering

i orkanens øje

Sverri Hammer og James Høpner
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En introduktion til Weicks univers
Med forord af Karl E. Weick
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De konkrete udfordringer, organisationer står overfor i en 

stadig mere globaliseret, hyperkompleks og mangfoldig 

verden, kalder på nye forståelser af ledelse.

 

Ambitionen med denne introduktion til LEDELSES PSYKOLOGI 

er at skabe forståelse for ledelse som et socialt fænomen 

i organisationer. Forfatternes bud på en tidssvarende 

 ledelsespsykologi fokuserer på ledelse som opgaver og 

processer, der varetages af en række forskellige personer 

i organisationen – med og uden formelt ledelsesansvar. 

Med bogen udvikles således en særlig vinkel på ledelses-

psykologi, der bygger på følgende antagelser: 

 

· Ledelse må forstås som distribueret.

· Ledelse må forstås som situeret.

· Ledelse er en refleksiv praksis.

· Ledelse handler om empowerment.

 

Med dette afsæt giver bogen nuværende og kommende 

ledere et teoretisk fundament for udvikling af et refleksivt 

lederskab. Bogen er bredt funderet i psykologien og  bygger 

bl.a. på personlighedspsykologi, kreativitetspsykologi, 

pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisations-

psykologi for at give en vifte af mulige forståelsesformer, 

der kan understøtte lederens refleksionsprocesser.

 

I løbet af bogen kommer forfatterne omkring centrale 

temaer indenfor ledelsespsykologien, såsom ledelse af 

kreativitet, ledelse af motivation, forandringsledelse, 

lederudvikling, ledelse af trivsel og ledelse af konflikter.
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CL AUS ELMHOLDT 
ph.d., er lektor ved Institut for Kommunikation, Aalborg 

Universitet. Claus har gennem 15 år arbejdet med 

forsk ning og udvikling indenfor ledelses- og organisa-

tionspsykologi, dels som universitetsansat forsker og 

dels som selvstændig erhvervspsykolog og partner i 

konsulenthuset Udviklingskonsulenterne A/S og nu 

LEAD A/S. Han er koordinator og underviser på Aalborg 

Universitets master i ledelses- og organisations-

psykologi (LOOP), som han har udviklet i sam arbejde 

med Lene Tanggaard og Hanne Dauer Keller. Claus for-

sker i ledelse og læring i organisationer og har udgivet 

en række forskningsartikler og bøger, bl.a. Følelser i 

ledelse med Lene Tanggaard (2011), og er på vej med 

bogen Magt i organisationer med Morten Fogsgaard 

(2014).

 

HANNE DAUER KELLER
ph.d., er lektor ved Institut for Læring og Filosofi ved 

Aalborg Universitet. Hendes forskning ligger indenfor 

læringsteori, organisatorisk læring og arbejdspsy ko-

logi med særligt fokus på kompetenceudvikling, 

 ledelse af psykisk arbejdsmiljø og trivsel samt dis-

tribuerede og relationelle ledelsesprocesser. Hanne 

har desuden praksiserfaring som organisations-

psykolog med fokus på udvikling af det psykiske 

 arbejdsmiljø på organisations-, gruppe- og individ-

niveau. Hun har bl.a. bidraget til bogen Organisationer 

i bevægelse (Stegeager og Laursen 2013).

 

LENE TANGGA ARD
ph.d., er professor ved Institut for Kommunikation, Aal-

borg Universitet, hvor hun er leder af universitetets 

Center for Kvalitative Studier (med Svend Brinkmann) 

og af the International Centre for the Cultural Psychol-

ogy of Creativity (ICCPC) (med Vlad Gla veanu). Lene 

har som gæsteforsker været tilknyt tet Berkeley og 

University of Technology, Sydney. Lene forsker i læring 

og kreativitet i organisationer og har udgivet talrige 

forsk ningsartikler og bøger, bl.a. I bad med Picasso – 

sådan bliver du mere kreativ med Christian Stadil 

(2012), og er på vej med bogen Having Fun (2014) på 

Information Age Publishers, USA.

Organisationer i bevægelse

Nikolaj Stegeager og 

Erik Laursen (red.)

 

Motivation i organisationer

Peter Holdt Christensen

 

Forandrende 

Ledelseskommunikation

Linda Greve og 

Steen Hildebrandt

 

Lederskabelse

Poula Helth (red.)
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Motivation
i organisationer

Peter Holdt CHristensen
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Organisationer og forventningerne til god ledelse forandrer sig hur
tigere end nogensinde før. Ledelse og organisation – forandringer 
og udfordringer sætter fokus på den kompleksitet og den mang
foldighed af perspektiver og tilgange til organisationsfeltet, som er 
nødvendig for at indfange organisationen og de daglige og strate
giske udfordringer, som lederen møder.

Bogen adskiller sig fra de fleste eksisterende organisationsteore
tiske lærebøger ved at indtænke organisationen og dennes udvikling 
i en ledelsesmæssig kontekst. Forfatterne belyser organisationen  
i forhold til de rammer, der gives for ledelse i dag, og de udviklings
mønstre, der tegner sig for ledelse fremover. Bogen giver en grundig 
indføring i centrale temaer og behandler såvel klassiske som nye 
teorier. I denne 2. udgave er alle kapitler revideret, og nye kapitler 
om organisationskultur, cocreation og strategisk ledelse i et net
værksperspektiv er kommet til.

Ledelse og organisation – forandringer og udfordringer hen
vender sig først og fremmest til studerende på lederuddannelser på  
diplom og bachelorniveau og på andre videregående uddannel
ser, hvor der undervises i organisationsteori i en ledelsesmæssig 
 kontekst. Men bogen kan også med fordel læses af andre med 
 interesse for ledelse og organisation. 

Bogens forfattere har alle en baggrund i organisationsforskning, 
ledelse og ledelsesrådgivning og repræsenterer tilsammen mange 
års forskning og praktisk erfaring med ledelse og organisation. Med 
bogen giver de et spændende indblik i feltet for både den stude
rende og den erfarne leder.

Omslag: Annette Borsbøl / imperiet.dk

METTE ELTING
er master i offentlig ledelse, cand.pæd. i almen 
pædagogik, HD i Afsætningsøkonomi og HD i 
Regn skabsvæsen og økonomistyring. Hun er af-
delingschef for Afdelingen for Forretningsudvik-
ling samt chef for  Center for Videreuddannelse på 
DTU Diplom. Mette Elting  har gennem adskillige 
år arbejdet med udvikling af lederuddannelserne 
samt med strategisk ledelse, organisationsudvik-
ling og personaleledelse under fusions- og foran-
dringsprocesser. Mette Elting har som lektor gen-
nem mange år undervist på lederuddannelserne 
ved DTU Diplom og desuden gennem flere år  
undervist på kandidatuddannelsen i teknologi- 
ledelse ved Aalborg Universitet. Hun er endvidere 
beskikket censor ved censorkorpset  for Diplom-
uddannelsen i ledelse, samt for Medieproduktion 
og ledelse.
 
SVERRI HAMMER 
er cand.scient.pol. og lektor på lederuddannelser-
ne på DTU. Han har efter mange år som leder og 
underviser i strategi, organisation og ledelse nu 
etableret ledelsesrådgivningsfirmaet Hammer & 
Glahn ApS, hvor han bl.a. arbejder med fusioner, 
strategiudvikling og forandringsledelse samt hol-
der foredrag. Sverri Hammer er desuden ekstern 
lektor på MPA- og MPG-uddannelserne på CBS. 
Sammen med James Høpner har han bl.a. skrevet 
bogen: Meningsskabelse, organisering og ledelse: 
En introduktion til Weicks univers (2014).
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