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Forord

Hvordan maskiner gentager, og mennesker forandrer
En forretning består af mennesker og er en levende organisme.

For at overleve skal den forandre og tilpasse sig. Der er utallige årsager 
til, at en forretning ikke kan eller vil forandre sig. Med denne praksis-
nære bog viser vi, hvordan I kan løsne den gordiske knude og skabe 
kvantespring med blivende forandringer.

Det har mange lovet før os, men her er vores bud, som bygger på virke-
lige hændelser.

Vi synes, at det er inspirerende at kikke på en forretning som et energisy-
stem, hvor energien udgøres af de ansattes tanker, følelser og handlinger.

Når I vil forandre forretningens eksisterende drift, kræver det, at I om-
former dele af driftsenergien til forandringsenergi, som I gennemfører 
den faglige omstilling med.

Når forandringen er i mål, omformes forandringsenergien tilbage til 
fornyet driftsenergi.

I skal aktivere tre forandringsenergier for at fuldføre en blivende foran-
dring i driften:

Løfteenergi: med den frigør I forandringen fra den eksisterende drift og 
sætter den i bevægelse.
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Bæreenergi: med den udvikler I de fremtidige løsninger og fremgangs-
måder.

Landingsenergi: med den tager I de nye løsninger I brug på den rigtige 
måde, så de nye resultater viser sig.

Herefter omformes forandringsenergien tilbage til fornyet driftsenergi.

Forandringsenergierne tilsættes undervejs for at holde moment og ret-
ning i forandringsprocessen, når den helt naturligt møder friktion fra 
den dagligdag, I vil forandre.

Den traditionelle tilgang til forandringer

Ved at starte forandringen op med én leder, 2-3 loyale medarbejdere 
og eventuelt en konsulent er forandringsmassen forholdsvis lille og kan 
hurtigt sættes i bevægelse med relativt lav løfteenergi.

Få personer i driften er berørte – et smalt mandat er nok – og I vil opleve 
ringe friktion, så længe kontakten med driften alene består i, at I ind-
samler data og inspiration til at kvalificere den nye løsning med. Udvik-
lingsarbejdet kan gennemføres med lav bæreenergi.

Når I præsenterer de nye løsninger og fremgangsmåder til brug i driften, 
vil friktionen til gengæld stige markant, når de øvrige ledere og medar-
bejdere forholder sig til dem.

Jeres forholdsvis lille forandringsmasse risikerer derfor at blive bremset 
kraftigt op, fordi den ikke har opbygget nok forandringsenergi til at for-
cere friktionen i driften.

Så enten går forandringen i stå her, fordi den løber tør for forandringsenergi, 
eller også skal I tilføre yderligere energi. Tilføres der yderligere forandrings-
energi i form af landingsenergi, vil den sætte sig i bevægelse igen, men frik-
tionen vil fortsat være stor, fordi de ansatte i driften hverken er enige om 
udformningen af de nye løsninger eller om de problemer, de skal løse.
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Efter nogen tid vil den ekstra energi også slippe op, og får forandrings-
forsøget lov til at gå i stå her, kommer det sjældent i bevægelse igen.

Forandringsforsøget vil derfor være mislykket.

Vores tilgang til forandringer

For at undgå tidligt at løbe tør for forandringsenergi satser vi i stedet på 
at sætte en stor forandringsmasse i bevægelse fra begyndelsen. Selv om 
det både er mere besværligt og tager længere tid.

Det kræver en markant højere løfteenergi, der igen forudsætter et bredt 
og enigt mandat blandt lederne og de koordinerende medarbejdere i 
forretningen. Magtkampe og rivalisering skal finde en positiv balance, 
før der er ægte opbakning til forandringen. Det tager tid, og mandatet 
kan se anderledes ud, end det var tænkt fra begyndelsen.

De nye løsninger skal udvikles af medarbejderne selv med hjælp fra 
konsulenter og eksperter, og ikke omvendt. Det tilfører forandringen 
bæreenergi i stedet for at dræne den. Igen tager det tid, og det kan ikke 
gøres isoleret fra driften.

Til gengæld har jeres forandring nu så stor en masse og har opbygget så 
meget forandringsenergi, at den ikke går i stå, selv når den møder orga-
nisatorisk friktion.

Chancen for, at forandringen når i mål er øget betragteligt.

Forandringsenergien kan herefter omformes til fornyet driftsenergi.

Det er KVANTESPRING med vilje.

God læselyst
Helle & Claus
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Del I
Modeller og fremgangsmåder
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Indledning til del 1

Driften udgør forretningens løbende aktiviteter og arbejdsprocesser. 
Driften skal køre, ellers ophører forretningen med at eksistere. Derfor 
er det ambitionen med denne bog at klæde jer på til at omstille og for-
andre i driften, imens den kører.

Bogen er skrevet til medarbejdere og ledere, der jævnligt er involveret i 
forandringsforsøg. Målgruppen er jer, der driver eller er ansvarlige for 
praktiske forandringsprocesser.

Del I
I kapitel 1 præsenterer vi forretningens genstandsfelt og vores overord-
nede organisationsmodel med seks lag, der hver repræsenterer en vigtig 
del af forretningen. Vi viser, at en forretning skal forstås indefra og ud 
og forandres udefra og ind.

I kapitel 2 præsenterer vi driftens genstandsfelt. Vi udleder de seks or-
ganisatoriske dimensioner, der er i vores organisationsmodel. Under-
vejs viser vi, hvordan driften forstås fra den mindste aktivitet til dens 
organisatoriske ophæng.

I kapitel 3 præsenterer vi forandringens genstandsfelt. Vi gennemgår de 
seks dimensioner i vores organisationsmodel baglæns for at vise, hvor-
dan de opfører sig under forandring.
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Kapitel 4 indeholder en oversigt over, hvordan vi inddeler forretningens 
ansatte i hovedgrupperinger, der har hver deres rolle i forandringspro-
cessen.

I kapitel 5 diskuterer vi hvordan balancen mellem de tre logikker skal 
være, når forandringsforsøget startes op, og hvordan den skal være, når 
driften skal lande i en ny balance.

Bogens del 1 afsluttes med kapitel 6, som er vores køreplan for foran-
dringsprocesser. Her foretager vi en grundig gennemgang af de 14 trin, 
en forandringsproces skal igennem, for at I får succes.

Del II
Vi indleder anden del med at tydeliggøre betydningen af den menneske-
lige faktor i forandringsprocesser. Det kan ikke understreges nok, at det 
er folks følelser, der afgør, om I får succes eller ej.

I kapitel 7 gennemgår vi, hvordan forandringsenergien består af kon-
verteret driftsenergi, og hvorfor tilstrækkelig forandringsenergi er nød-
vendig, for at I kommer i mål med forandringen.

Kapitel 8 indeholder en grundig gennemgang af de tre logikker – med 
et praktisk, anvendeligt sprog for hver logik. Resten af bogen baserer sig 
på, at I tilegner jer de tre logikker.

Live Logik Mikseren præsenteres i kapitel 9. Det er vores bud på en 
mental og virtuel model, der skal hjælpe med at overskue, hvad og hvor 
I er i forandringsprocessen.

Det bærende kapitel i del II er kapitel 10, hvor vi atter gennemgår de 14 
trin i vores køreplan for forandringer. Denne gang beskriver vi trin for 
trin, hvordan I, med vores fremgangsmåder og konkrete trips og tricks, 
bedst opnår enighed på hvert enkelt trin.




