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Indledning 

Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune i Norge og The Research 

Center for Social Development på Færøerne har med støtte fra NORA analyseret, opstillet og beskrevet 

optimale forandringsprocesser for nordatlantiske samfund baseret på analyser, erfaringsudveksling og 

konkret afprøvning af forskellige metoder og værktøjer. 

Forandringsprocesser rammer alle lande, myndigheder, organisationer, virksomheder, familier og personer 

men nordatlantiske samfund står overfor markante ændringer grundet den globale økonomi, 

klimaændringer, ændringer i erhvervssektorer, nye vækstsektorer og demografiske udfordringer. 

Mange nordatlantiske samfund gennemgår eller står foran sådanne store forandringer, men enhver 

forandringsproces er krævende og udfordrende, og dette projekt har genereret en vidensbank af 

erfaringer, metoder, forslag og løsninger, som alle NORA medlemmer kan drage nytte af. 

Projektet har samlet fire deltagere i Grønland, Island, Færøerne og Norge , der står foran eller har 

gennemgået unikke og markante forandringer, og som med dette regionale samarbejde har ønsket at 

udvikle, dokumentere og vidensdele de forandringsprocesser, som mange af NORAs medlemmer står foran. 

Hovedformålet med projektet ”Communities for Change” har således været at skabe en vidensbank om 

forandringsprocesser. Denne vidensbank præsenteres i denne rapport. 

Store projekter - The Big Bang 

Projektet har fokuseret på de allerstørste forandringsprocesser - The Big Bang -  og dokumenteret, at store 

forandringsprocesser i form af olie/gas anlæg, store industrianlæg, aluminiumsværker eller markante 

ændringer af havn/fiskeri/industri og/eller erhvervspolitik skaber dramatiske (behov for) ændringer 

indenfor: 

 Infrastruktur (store anlæg, nye veje, ny havn) 

 Erhvervsstrukturer (erhverv flytter fra havn/fisk til industri og underleverandører skal 

professionaliseres) 

 Uddannelsesniveau (større kompetencekrav og større variation i uddannelsesbehov) 

 Servicesektoren (stor virksomhed kræver megen service og tilflyttere har nye forventninger) 

 Byudviklingen (markante udvidelser, flere beboere, nye byområder, nye institutioner) 

 Den kommunale organisation (administrativ og organisatorisk tilpasning/udvidelse og 

professionalisering) 

 Den demografiske sammensætning (mange tilflyttere) 

 Kommunens økonomi (nye indtægter, nye udgifter, udgifts- og forventningspres m.v) 



Store projekter, store anlæg, store infrastrukturprojekter og generelt store forandringsprojekter er i sig selv 

ekstreme opgaver politisk, økonomisk, forhandlings- og beslutningsmæssigt og organisatorisk og vil ofte 

være meget langvarige og tålmodighedstestende processer med en ekstrem lang opstarts- og 

beslutningsproces. Men disse big bangs er samtidig politisk, økonomisk og organisatorisk en kæmpe 

udfordring idet de rejser en lang række problemstillinger: 

 En gennemgående erfaring og konklusion er således at store forandringsprocesser skaber mange 

direkte og indirekte afledte effekter og konsekvenser, og at mange af disse effekter og 

konsekvenser undervurderes, nedprioriteres eller direkte glemmes/fortrænges idet al fokus er på 

selve hovedprojektet, f.eks. et aluminiumsværk, olie og gas anlæg, nye industrianlæg m.v. 

 

 Det er endvidere almindeligt at sådanne markante forandringer skaber modstand i befolkning, 

erhvervsliv, offentlige administrationer og medier, men også at denne modstand, skepsis og/eller 

utryghed undervurderes og håndteres for sent, for dårligt og  for ineffektivt. 

 

 Det er også almindeligt, at de lokale administrative kapciteter og strukturer ikke er på plads til at 

håndtere omfattende analyser, planlægningsopgaver, forhandlinger og kommunikationsforløb. 

 

 De berørte lokalsamfund involveres endeligt ikke produktivt og effektivt i indledende analyser, 

planlægning og specielt forhandlinger, der oftest vil blive varetaget af regionale og nationale 

myndigheder. Dette forstærker den manglende forståelse for endsige inddragelse af de mange 

afledte effekter og sikrer sen og dårlig håndtering af lokal modstand og manglende lokal 

administrativ kapacitet. 

Til trods for disse mangler, udfordringer og problemer vil disse markante forandringsprocesser i de fleste 

tilfælde skabe ny dynamik, nye arbejdspladser, bedre økonomi og mange positive forandringer. 

Dette projekt har således fokuseret på at give erfaringer og praktisk viden videre, så andre kan motiveres til 

at tænke stort, turde gennemføre markante ændringer og undgå de største fejl og mangler og således sikre 

hurtigere og bedre implementering. 

Indhold, resultater og værktøjskasse  

Når en kommune af økonomiske, erhvervsmæssige, demografiske eller unikke omstændigheder står foran 

markante ændringer  har vi med dette projekt ville sikre erfaringer, værktøjer, forslag, ideer og løsninger til 

en optimal forandringsproces.  

Vi har opdelt vores rapport i tre hovedafsnit: 

1. Teroretiske modeller for forandringprocesser 

2. Analyseværktøjer samt praktiske arbejdsmetoder og -redskaber til gennemførelse af 

forandringsprocesser 

3. Konkrete og hands-on erfaringer fra fire nordatlantiske kommuner om store forandringsprojekter 

(Big Bangs) 

 



1. De teoretiske modeller vil være fokuserende på tre klassiske modeller: 

 K. Lewis ”Optønings-model”, hvor han taler om at optø, forandre og fryse situationen i den nye 

tilstand. Her er der tale om de mennesker, der skal skabes en forandring for, den faktiske 

forandring i situationen og det at få ”pakket tingene sammen” igen. 

 H.J. Leawitts ”Diamant-mode”, hvor han taler om diamenten. Det er ikke så meget en 

forandringsmodel, men en organisationsmodel bestående af fire elementer: opgaver, struktur, 

teknologi og mennesker hvilke alle er indbyrdes forbundne. De påvirker hinanden og påvirkes af 

hinanden under en forandring. 

 J.P. Kotters ”8-trins model”  for planlagte forandringer. Modellen kan bruges til at fjerne forskellige 

fejl i planlægningen af forandringen og sikres et bedre grundlag for den succesfulde forandring. 

 

2. Analyseværktøjerne vil være skabt på baggrund af vores 6 F-model, hvor vi har fokus på 

 

• Forståelse 

• Forberedelse 

• Faglighed  

• Forankring 

• Forandring 

• Forbedring 

 

Vi bruger dette forberedelsesværktøj i et spørge- og huskeskema, som kan sikre specifik viden om 

afgørende faktorer såsom: 

 Metodevalg og organisatorisk set-up  

 Borgerinvolvering, -motivation og –ejerskab  

 Politisk støtte, engagement og forankring 

 Administrative tilpasninger og kapacitetsudvidelse (organisationsudvikling) 

 Informations-, medie- og kommunikationsstrategier 

 Synergiskabende aktiviteter (afledte projekter og effekter) 

 Økonomiske implikationer 

 

 

 



3. Rapporten slutter med fire afsnit om praktiske erfaringer, viden og evalueringer fra fire store 

forandringsprojekter: 

 

• Ormen Lange anlægget i Aukra, Norge 

• Aluminiumssmelteværk i Maniitsoq, Grønland 

• Aluminiumssmelteværk i Fjardabygd, Island 

• Pelagisk fabrik i Tvøroyri, Færøerne 

Konklusion 

Nordatlantiske kommuner står foran store forandringer. Den demografiske, erhvervsmæssige, 

klimamæssige og generelle samfundsudvikling skaber behov for mange forandringer og tilpasninger, og 

små isolerede samfund med tung kulturarv, mange generationers traditionelle livstil og fortsat 

demografiske, transport- og infrastrukturmæssige udfordringer gør enhver forandring udfordrende 

Forandringsprocesser er dog nødvendige og positive men påvirker økonomisk, erhvervsmæssigt, socialt, 

kulturelt og de politiske/administrative strukturer og er nærmest uden undtagelse mere krævende og mere 

omfattende end man forestiller sig. 

Erfaringer viser entydigt at  

 Den forbedrende indsats i form af analyser, planarbejde, brug af eksperter og dialog med ALLE 

relevante aktører er nøglen til succesfulde forandringer 

 Information og kommunikation er centralt for gode forandringsprocesser 

 Planlægning og håndtering af ”brændende platforme” (modstand, følsomme emner m.v.) kan være 

udslagsgivende for forandringsprocessen 

 En professionel organisering og tilstrækkelige personalemæssige ressourcer til gennemførelsen af 

analyser, kommunikation, mediedækning, planarbejde, gennemførelse, opfølgning og evaluering er 

alfa og omega 

 Fordele og ulemper  mellem pilotprojekter og -forsøg (gradvis forandring) eller hurtig, markant 

forandring (big bang) er ikke entydig og som hovedregel situationsspecifik, men stilstand er 

tilbagegang. 

En række nordatlantiske områder vil få mulighed for enkeltstående men ekstremt omfattende mineral, olie, 

gas, energi eller mega turistprojekter. 

Kompleksiteten af forandringsprocesser stiger voldsomt når der er tale om sådanne markante infrastruktur 

eller erhvervsmæssige projekter (Big Bang). 

Større behov for forberedelse, inddragelse af stake holders, analyser og komplicerede økonomiske og 

politiske forhandlinger er uundgåelige men antallet af aktører, berørte områder, afledte effekter og behov 

for organisatoriske tilpasninger stiger tilsvarende. 



Erfaringer fra mega projekter tyder på at selve gennemførelsen af hovedprojektet kan håndteres 

professionelt, effektivt og kan have meget positive effekter for et mindre lokalsamfund men peger også på 

følgende faktorer 

 National-, regional- og lokalpolitiske interesser skal afvejes og balanceres, og 

effekten/konsekvenser for omkringliggende arealer skal inddrages 

 Store, internationale koncerner og ekstreme finansielle investeringer risikerer at ”blænde” for 

analyser, debat og involvering af alle parter og medfører til tider tilsidesættelse af optimal 

forandringsproces 

 Til sikring af optimal forandringsproces, kommunikation, information og ikke mindst håndtering af 

de mange afledte effekter er det afgørende at de lokale myndigheder uanset størrelse involveres i 

forhandlinger, analyser, kommunikation og beslutninger 

 De afledte effekter af mega projekter i form af infratrukturmæssige, økonomiske, sociale, 

kulturelle, kommunaladministrative konsekvenser undervurderes konsekvent (man fokuserer på 

hovedprojektet og undervurderer de mange afledte effekter) 

 De lokale myndigheder skal ikke alene være gearet til forberedelse og gennemførelse men skal 

også have struktur, organisation og personalemæssige ressourcer til at håndtere de mange nye 

opgaver som opstår efter selve implementeringen 

 

Forandringsprocesser er nødvendige og vil med god planlægning, professionel kommunikation, 

inddragelse af alle relevante parter samt indregning af de mange afledte effekter kunne sikre ny vækst, 

ny fremtid og ny dynamik i tyndtbefolkede områder i Nordatlanten. 

  



1. Teoretiske rammer for forandringsprocesser 

 

Indledning  

Der findes mange modeller og metoder til at gennemføre forandringsprocesser, og de fleste skal justeres 

og tilpasses det specifikke projekt og organisatoriske set up. 

Der er selvsagt stor forskel på om det er et stort eller mindre projekt, om det er en virksomhed, 

organisation eller offentlig myndighed og om det primært er et internt projekt eller om det har eksterne 

aktører og partnere. 

En forståelse for og indblik i teorier og metoder til forandring er dog i alle tilfæde anbefalelsesværdig, idet 

INGEN forandring er let eller enkel. 

En forandring kan virke nok så logisk, nødvendig og positiv men den vil med nærmest 100% garanti møde 

modstand og kritik. 

Der er mange sociale og psykologiske analyser af baggrunden for modstand mod forandringer, men faktum 

er, at når det blæser bygger mange mennesker læhegn, mens andre bygger vindmøller. 

Vi er forskellige som mennesker og vi reagerer forskelligt på forandringer. 

Den bedste løsning er aldrig at bedømme eller specielt fordømme folk for kritik og modstand mod 

forandring men via indblik i teorier, metoder og erfaringer analyserer, forberede og gennemføre en så 

optimal forandringsproces som muligt med en åben forventning om at møde modstand mod forandringen 

Modstand mod forandring 

Meget få mennesker vågner hver dag og tænker, havd skal jeg forandre i dag. De fleste af os er glade og 

trygge ved en kendt hverdag, hvor daglig drift, opgaver og personlige kontakter ikke skifter dramatisk men 

kun gradvist. 

Vi har som mennesker principielt ikke noget imod forandring - men har noget imod at blive forandret! 

Vi er bevidste om at ting, situationer, produkter og mennesker ændres, og der skal ske forandringer men 

grundlæggende er mange mennesker bange for at miste det kendte, det sikre, det trygge - Miste det som 

har værdi idag. 

Mange kan måske af politiske, organisatoriske, økonomiske eller personlige grunde ikke se vigtigheden af 

forandringen, og om forandringen virkelig gavner. Selv hvis man kan se nødvendighden af en ændring er 

man måske uenig i omfanget, hastigheden og specielt lokaliseringen af forandringen. 

Modstanden kan også være rent selvisk og egoistisk. Man kan godt gennemskue at forandringen giver 

mening, men den vil betyde at ens arbejde, ens position, ens økonomi, ens magt, ens netværk, ens status 

og ens rolle/funktion vil forsvinde eller blive reduceret. 



Endelig kan modstanden være personlig, idet man har dårlige erfaringer eller mangelnde tillid til 

budbringeren af forandringsbudskabet.     Misforståelse og manglende tillid kan således ofte føre til 

modstand. 

Teorier bag forandringsprocesser 

Forandring og modstand går således hånd i hånd og kan meget sjældent skilles af, så en forståelse for 

forandringsprocesser er helt afgørende for at kunne gennemføre enhver forandring. 

En teoretiske og metodemæssig forståelse for forandringer kan markant være med til at skabe en bedre 

forberedelse, planlægning og gennemførelse af forandringer, så vi har i det nedenstående beskrevet de tre 

mest klassiske og anvendte teorier over de seneste årtier: 

• K. Lewin taler om at optø, forandre og fryse situationen i den nye tilstand. Her er der tale om de 

mennesker, der skal skabes en forandring for, den faktiske forandring i situationen og det at få 

”pakket tingene sammen” igen. 

 H.J. Leawitt taler om diamenten. Det er ikke så meget en forandringsmodel, men en 

organisationsmodel bestående af fire elementer: opgaver, struktur, teknologi og mennesker hvilke 

alle er indbyrdes forbundne. De påvirker hinanden og påvirkes af hinanden under en forandring. 

 J.P. Kotter taler om en 8-trins model for planlagte forandringer. Modellen kan bruges til at 

fjerne forskellige fejl i planlægningen af forandringen og sikres et bedre grundlag for den 

succesfulde forandring. 

 

 

K. Lewin’s Unfreeze-Transition-Freeze model (Optø-Forandre-Frys) 

Den amerikanske psykolog Kurt Lewin formulerede for mange år siden en fase-model til beskrivelse af 

vellykkede forandringsprocesser: 

 

Fase 1: Unfreeze (Optø) 

 

 

 



Som beskrevet tidligere er det et almindeligt menneskeligt træk at søge situationer, hvor man føler sig 

sikker og i kontrol - hvor man forbliver i det kendte. Trygge og stabile omgivelser danner grundlaget for den 

personlige identitet og dagligdag. Herved skabes en slags komfort zone ud fra hvilken alle forandringer – 

selv dem der indebærer betragtelige fordele – vurderes som ukomfortable.  

Der skal normalt ganske særlige overtalelsesevner til for at bringe mennesker ud af denne komfort zone 

(den ”frosne” tilstand). Hvis man kan tale om TRÆK og SKUB metoder i forandringsledelse, kan man sige, at 

bringe nogen ud af den ”frosne” tilstand (unfreeze), normalt kræver et skub. 

Man er nødt til at skubbe processen igang ved klart og entydigt at melde ud at der skal ske forandringer. 

Lewin taler om at nedbryde situationens ligevægt. Man er nødt til at synliggøre, retfærdigøre og illustrere 

at situationen, komfort zonen, stilstanden er på væk og via ”brændende platforme”, inspirerende 

udfordringer, kolde facts,  uddannelse, MBO-teknikker og visioner sætte processen igang. 

Fase 2: Transition (Forandring) 

Selve den mentale eller fysiske forandringsproces består ofte af flere steps. En klassisk fejl ifølge Lewin er at 

bruge lang tid på at gennemtænke de nødvendige forandringer, men tro at involverede personer kan tage 

hele processen i et hug. 

Selvom forandring kan være vanskelig for den enkelte, er det vanskeligste øjeblik måske at få startet – at få 

gang i selve forandringsprocessen. Tryghed er en vigtig del af denne proces, og tryghed kan skabes ved 

eksempelvis at lempe på de normale driftskrav, mens forandringen står på eller ved opmærksom og dialog 

om de ting, som processen fører med sig. 

Transition-teknikker kan eksempelvis være: ”Boiling frog” (små skridt), atraktive udfordringer, coaching, 

uddannelse, facilitator hjælp, gør de første trin lette, MBO, Open Space samtaler, ny struktur som facilitator 

m.v. 

Fase 3: Refreeze (frys situationen igen) 

Den sidste fase handler om at pakke tingene sammen og fortsætte i den etablerede, nye driftssituation. 

Denne ”refreezing” er i praksis ofte en ledelsesmæssigt lidt vanskelig periode. Det er sjældent muligt helt at 

afslutte en forandringsproces. Ofte er der behov for at forblive i en slags ”forandrings mode” al den stund, 

den næste forandring højst sandsynligt lurer lige rundt om hjørnet. Risikoen er selvsagt, at der i 

organisationen skabes en oplevelse af, at ingen forandringsprojekter rigtig bliver til noget. På lidt længere 

sigt kan denne oplevelse eller erfaring mindske motivationen for at deltage aktivt og engageret i nye 

forandringsprojekter. Det er således afgørende at fastfryse forandringen, vise hvad der er sket, huske folk 

på ”før og efter”  og give den nye situation navn, substans ogf forståelse. 

Refreeze-teknikker kan eksempelvis være: ”De brændte broers teknik”, fremhævelse af  positive resultater, 

belønning kobles til adfærd, institutionalisering i strukturer og processer,  bekræftelsesritualer o.a. 

Lewins hovedbudskab er således at forandringer er svær og det ikke kommer af sig selv - der skal skubbes 

og kæmpes.  Forandring er reelt nedbrydning af gamle strukturer, processer og løsninger, så det er vigtigt 

at man ikke kun har fokus på selve processen med at nedbryde, ændre og forandre en given situation men 

også at skabe et klart resultat og billede af den nye situation. Man bruger ofte så mange ressourcer på at 



forberede, forklare og forandre at man ikke får klargjort den nye virkelighed, den nye situation, hvilket kan 

give anledning til megen frustration.  

Vi har specielt haft fokus på at lære af Lewins buskab om genfrysning. Vigtigheden af at vise resultaterne og 

specielt at knytte resultaterne til forandringen.  

Man glemmer hvor man var og hvor langt man er nået grundet forandringerne. Såfremt man ikke får 

”frosset” et nyt virkeligsbillede, hvor det er klart og entydigt  

 

Leavitts forandringsmodel: 

H. J. Leavitt har opstillet følgende model for organisationsændringer/forandringer i en organisation:  

 

• Opgaver: Omhandler i bred for stand mål, vision og mission samt de organisatoriske opgaver, der er 

knyttet til realiseringen af målene  

• Struktur: Omhandler de stabile elementer i organisationen: Organisationsplaner, 

stillingsbeskrivelser, kommunikationsmønstre, forretningsgange etc. 

• Teknologi: Omhandler de tekniske hjælpemidler samt den viden, der knytter sig til brugen af disse 

hjælpemidler: IT, maskiner, bygninger, transportmidler etc. 

• Mennesker: Omhandler de ansatte dvs. deres kompetencer, værdier, holdninger, normer, 

motivation etc. 

Modellen viser teoriens hovedbudskab om, at der er en sammenhæng mellem de enkelte elementer, og at 

man ikke kan ændre et element uden at man påvirker de andre elementer, som så bør tilpasses til den nye 

situation. 

Som figuren viser, er disse elementer indbyrdes forbundet. De påvirker hinanden og påvirkes af hinanden. 

Modellen bliver herved til en systemmodel, hvor fokus er på helheden og på relationerne mellem de 

enkelte elementer. Modellen søger i at sin gribende enkelthed at fortælle, at ændringer i et af elementerne 

med stor sandsynlig hed vil medføre ændringer (eller kræve ændringer) i de øvrige elementer. Hele 

systemet påvirkes. 



Leavitt’s model er ikke ny men er ikke desto mindre vidt udbredt. Det skyldes ikke alene, at den har været 

en fast og sikker bestanddel i flere generationers lærdom om forandringsledelse – men også at modellen 

intuitivt er let at forstå og forholde sig til. Og modellen opleves almindeligvis som værende en rigtig 

beskrivelse af virkeligheden. 

Modellen har i tidens løb været udsat for en del kritik – bl.a. for at være for lukket. I en revision af modellen 

har Leavitt derfor tilføjet omverdenen som en slags femte central variabel.  

Modellens væsentligste bidrag til forandringslitteraturen er imidlertid stadigvæk den eksplicitte fokus på 

organisationen som et system af forbundne, gensidigt afhængige elementer. 

Forandringen er måske kun ønsket indenfor et område men det skaber automatisk ændringer andre steder. 

Som vores konklusion vil understrege, så vil etablering af f.eks. store energi- eller industrianlæg selvsagt 

medføre erhvervsmæssige og infrastrukturmæssige ændringer men vil også have konsekvenser for 

demografi, uddannelse, kultur, kommunal administration m.v. 

Man er således tvunget og nødsaget til at analysere, planlægge og forbedre disse afledte effekter såfremt 

man ikke ønsker at blive overrasket og reelt skabe nye problemer. Dette sker ofte ikke bl.a. grundet 

manglende dialog/kommunikation med lokale myndigheder, borgere og virksomheder. 

 

John P. Kotters 8-trins model 

Kotter opstiller 8 faser, som enhver virksomhed ifølge ham bør gennemløbe i forbindelse med ethvert 

større, gennemgribende forandringstiltag. Der er tale om en sekventiel model, idet det ifølge Kotter ikke er 

hensigtsmæssigt at springe nogen af trinene over, og problemer i én fase vil føre til problemer i de 

efterfølgende. 

1. Skab en følelse af nødvendighed: Dette lyder som den letteste del af forandringsprocessen, men er 

det langtfra. Det undervurderes ofte, hvor svært det er at få folk til at forlade deres tryghedszone 

og i det hele taget overbevise dem om, at det er nødvendigt at gøre det. Iøjnefaldende økonomiske 

tab er et af de mest håndfaste midler, der kan hjælpe med at sætte en forandringsproces i gang ved 

at etablere en følelse af nødvendighed 

2. Etabler den ledende koalition: Man skal ikke forvente, at alle ledere endsige involverede bakker op 

fra starten, men det er essentielt, at man får nogle tunge folk med i den ledende koalition. Ellers vil 

koalitionen muligvis kunne gøre fremskridt tidligt i processen, men modstand vil langsomt kvæle 

alle større tiltag. Sørg for at der står en tilstrækkelig magtfuld, indsigtsfuld og troværdig gruppe af 

interessenter bag forandringen. Sørg for at denne gruppe arbejder sammen som team 

3. Vision og strategi: Skab en vision og en strategi, der kan realisere visionen. Det er vigtigt at skabe 

en håndgribelig, kortfattet vision, som medarbejdere, kunder og interessenter kan forholde sig til. 

Detaljerede planer skaber sjældent begejstring. Det er nødvendigt ikke kun at tale til folks intellekt, 

men også til deres følelser 



4. Kommuniker visionen: Anvend alle midler til konstant at kommunikere den nye version og 

strategien. Fortæl visionen ved enhver lejlighed. Det er vigtigt, at medlemmerne af den ledende 

koalition går forrest i udbredelsen af det positive budskab. Husk at handlinger ofte tæller mere end 

ord. Gør derfor, som du siger, “walk the talk” 

5. Fjern modstand mod forandringerne: Fjern alle forhindringer og barrierer. Fjern eller juster 

systemer eller strukturer, som underminerer forandringsvisionen. Opmuntre til risikovillighed og 

utraditionelle ideer, aktiviteter eller handlinger 

6. Skab synlige og kortsigtede resultater: Det er essentielt, at der bliver skabt synlige, hurtige 

resultater, og at de medarbejdere, der medvirker til at gennemføre forbedringer i processen, 

belønnes for deres indsats. Sker dette ikke, vil forandringsprocessen gå i stå efter et stykke tid. Det 

er ifølge Kotter ikke nok at håbe på kortsigtede resultater, man skal planlægge dem. Forpligtelse på 

at opnå kortsigtede resultater har den sidegevinst, at den hjælper med at opretholde følelsen af 

nødvendighed 

7. Konsolider forbedringer og fasthold forandringsforløbet: Undgå at snævre egoistiske interesser, 

misforståelser, mistillid, forskellige vurderinger og frygten for det ukendte kommer i vejen for en 

”cementering” af forandringen. Sørg for at bruge den troværdighed, som de hurtige resultater 

giver, til at ændre systemer, strukturer og retningslinjer, der ikke passer ind i visionen. 

Medarbejdere, der kan implementere visionen, bør ansættes eller forfremmes. Undgå at erklære 

sejre for hurtigt, da det risikerer at lægge en dæmper på følelsen af nødvendighed og dermed 

sætte en stopper for yderligere forandringstiltag 

8. Implementer og foranker nye procedurer i organisationens kultur: Forklar forbindelsen mellem 

den ny adfærd og virksomhedens succes. Udvikl redskaber, der kan sikre ledelsesudvikling og 

videreførelse af forandringen 

 

Kotter modellen er således et udtryk for, at efter Kotter’s opfattelse bliver mange forandringsprocesser ikke 

den succes, de skulle have været, fordi de indeholder en eller flere af følgende fejl:  man tillader for stor 

selvtilfredshed, man formår ikke at skabe en tilstrækkelig stærk styrende koalition, man undervurderer 

visionens magt, visionen kommunikeres ikke tilstrækkeligt godt, forhindringer får lov til at blokere for 

forandringerne, man forsømmer at skabe kortsigtede gevinster, man fejrer før slaget er vundet, og man 

forsømmer at forankre forandringerne i kulturen. 

Kotter råder til, at succesfuld forandring gennemgår alle otte faser. At springe en fase over giver altid 

problemer. Flere af faserne kan gennemføres parallelt, men de må igangsættes i den foreskrevne 

rækkefølge. 

Vi har været inspireret af fase tankengangen, og mener man kan bruge modellen til at undgå fejl og se hvor 

man har mangler i ens forandringsproces. I vores projekt har Kotters særlige fokus på formidling, 

kommunikation og information givet anledning til specifik fokus på dette område som værende helt 

essentielt for en succesfuld forandringsproces. 



Konklusion 

Teori er ikke praksis, og virkeligheden overgår altid lærebøgerne, men i store forandringsprocesser er det 

afgørende at være opmærksom på de mange faldgruber, mulige problemer, sandsynlige modstand, 

vigtigheden af involvering og kommunikation og dokumentation af resultaterne. 

Konklusionen efetr analyse og brug af forskellige teorier er således entydig. 

Der er behov for særlig fokus på 

• Forandring er en krævende og langvarig proces 

• Forandring kræver stærk og synlig ledelse 

• Forandring har uundgåelige, afledte effekter indenfor mange områder 

• Forandring kræver involvering og dialog med mange aktører 

• Forandring forudsætter information og kommunikation 

• Forandring kræver at man synliggør resultater og de opnåede forandringer 

Forandringsteorier give gode analyserammer til disse fokusområder og kan fungere som huskelister når 

man igangsætter større forandringer. 

Vi har brugt de skitserede teorier og metoder til at udvikle mere konkrete arbejdsredskaber, som vil blive 

præsenteret  i næste kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Analyseværktøjer for forandringsledelse og -processer 

Forandringsteori er som vist i foregående kapitel en logisk kortlægning af årsagssammenhængen mellem 

input (ressourcer som finansiering, mennesker, organisering, regulering), aktiviteter (konkrete handlinger 

som forandringsprocessens aktører udfører), outputs (de umiddelbare forandringer, som produceres) og 

effekter (de resultater som indsatsen fører til på kort, mellemlang og lang sigt).  

Forandringsteori er med andre ord teorien om hvilke årsagssammenhænge, der gør, at en forandringproces 

vil være succesfuld. 

Vi har brugt nedenstående model som analyseramme. Den viser at forandringsprocesser reelt er en 

kontinuerlig proces, men at der er faser og elementer som skal planlægges, analyseres og gennemføres for 

at sikre fremdrift i enhver forandringsproces 

 

 

 Ovenstående analyseramme er sammenholdt med de tidligere skitserede forandringsteorier en god 

planlægnings- og huskeliste forud for og i løbet af større forandringsprocesser. 

Ingen forandringsproces er fejlfri og uden uforudsete problemer, og ovenstående værktøjer kan derfor ofte 

med fordel suppleeres med såkaldte GAP analyser. 

Gap-analyser har til formål at identificere de gaps (huller), der skal lukkes, og danner grundlag  for de 

indsatsområder, der skal fokuseres på, og de handlinger der skal foretages. I sin enkelhed er GAP anlyser en 

statusrapport i forhold erklærede og opnåede mål og hvor der er mangler/problemer jvf nedenstående 

figur: 



 

Med den overordnede analyseramme og GAP analyser kan man besvare de spørgsmål og 

planlægningsopgaver som vi i løbet af projektet har kunne identificere som de mest essentielle for en 

succefuld planlægning og gennemførelse af forandringer.   

Disse spørgsmål og planlægningsopgaver har vi samlet i en model kaldet De Seks F. 

De Seks F 

De seks F står for nedenstående temaer som alle er involveret i den overordnede analyseramme: 

 Forståelse 

 Forberedelse 

 Faglighed  

 Forankring 

 Forandring 

 Forbedring 

 

Analyserammen og disse temaer kan bruges i planlægsningsgrupper til at diskutere, evaluere og 

konkretisere viden om forandringsprocesser bl.a. ved at besvare nedenstående sprøgsmål 

 

 Hvordan sikrer man forståelse af de involverede institutioners, virksomheder og personers 

interesser, holdning og forventninger til forandringerne? Hvordan får man kortlagt de forskellige 

aktørers væsentligste modstand mod forandring? Hvordan får vi forståelse for ”brændende 

platforme”  = de tiltag, som kan bremse forandringen? 

 

 Hvordan forbereder man optimalt en forandringsproces? Hvem skal involveres, hvem skal styre og 

hvordan skal der informeres? Hvilken struktur og proces for forandringen er bedst gearet til det 

konkrete initiativ? Hvilke økonomiske og faglige ressourcer er nødvendige? 

 

 Hvordan sikrer man optimal faglighed i forandringsprocessen?  De konkrete tiltag, projekter og 

initiativer skal formuleres og formidles. De skal baseres på analyser, eventuelle test/for-projekter 

og vil ofte have en kobling til en overordnet vision eller handlingsplan. Hvordan sikrer man 

sammenhæng, faglighed og formidling af de konkrete initiativer og forandringer? Hvordan sikrer 

man klarhed i sin GAP analyse (hvor er vi , og hvor vil vi hen)? 



 Hvordan sikrer man forankring af forandringsprocessen hos relevante aktører/stakeholders? Man 

har i forståelsesprocessen fået indblik i holdninger og forventninger, og det skal nu videreudvikles 

til accept/respekt for de nødvendige ændringer hos de centrale aktører, og/eller der skal sikres en 

platform for utilfredse aktører. Hvordan sikres denne accept og/eller platform? Skal der tilbydes 

mere holdningsbearbejdning via dialog, formidling og/eller indflydelse på forandringerne – og 

hvornår/hvordan skal man acceptere en vis grad af modstand? 

 

 Hvordan sikrer man den optimale forandring? Man har gennemført sin GAP analyse og er nu klar til 

at gennemføre forsøgene, projekterne eller tiltagene, som skal forandre den nuværende situation. 

Man har i teorien forberedt organisatoriske strukturer, fastlagt processer og afsat økonomiske 

ressourcer, men fungerer det i praksis, hvordan får man løbende justeret/tilpasset, og hvordan 

formidles proces, justeringer og resultater? 

 

 Man har nu gennemført tiltagene, men der skal evalueres og sikres grundlag for forbedringer. 

Enhver forandringsproces bør evalueres, så resultater og erfaringer kan bruges i fremtidige tiltag, 

og så det gennemførte initiativ eventuelt kan forbedres og justeres på en række områder. 

 

De teoristiske modeller, analyserammen og de seks F bør kunne skabe en optimal planlægnins-, 

forberedelses- og gennemførelsesproces og kan understøttes af det nedenstående spørgeskema, som vi 

har brugt til at analysere vores egne gennemførte eller planlagte forandringsprocesser. 

 
Spørgeskema 
 
Nedenstående spørgeskema er rettet mod kommuner og offentlige myndigheder, som i tyndt befolkede og 

primært nordatlantiske områder  gennemgår eller skal gennemgå en markant og omfattende 

forandringsproces (a big bang). 

Formålet med spørgeskemaet er at fastlægge de centrale forventninger, analyser, processer, personer, 

resultater og erfaringer som  vil være en del af disse forandringsprocesser med henblik på at sikre en 

optimal og effektiv omstilling. 

1. Projektet/forandringen 

 

1.a. Beskrivelse af projektet (forandringsprocessen) i detaljer 

 Indholdsbeskrivelse 

 Organisatoriske set up (styre- og arbejdsgrupper) 

 Implicerede parter 

 Beslutningsprocessen 

 Økonomiske rammer og forhold 

 Politiske rammer (lovgivning) 

 Juridiske implikationer ogkomplikationer 



 

1.b. Nævn de 5  fremtrædende motiverende faktorer for at ville gennemføre projektet  

1.c. Nævn de 5  mest begrænsende, problematiske forhold for ikke at ville gennemføre projektet 

 

2. Baggrund og analyser 

 

2.a. Baggrund – Hvilke forventninger havde/har man til projektet ? 

 Beskrivelse af den faktuelle situation før projektet 

 Hvordan forventer man forløbet under selve projektets genenmførelse (hvad sker der i praksis); 

projektplanen 

 Hvilke forventninger til resultater og effekter har man ?  

 

2.b. Analyser, rapporter, forprojekter  

Beskriv rapporter, analyser, test og forprojekter som er en del af beslutningsprocessen, inkulderende 

vurdering af 

 Omfanget, kvaliteten og ressourceforbruget 

 Involverede partnere (eksterne og interne) 

 Anvendelsen og udnyttelsen af disse rapporter 

 Eventuelle manglende analyser, rapporter, data før gennemførelsen 

 

2.c. Brændende platforme 

Hvilke temaer er diskussionsmæssigt og mediemæssigt de centrale og fremtrædende og reelt de afgørende 

for den generelle meningsdannelse om projektet 

 Økonomiske 

 Konkurrencen og/eller input fra andre lande, fra centralt hold eller andre byer 

 Miljømæssige 

 Infrastrukturmæssige 

 Juridiske 

 Personale og bygherrer 

 Kulturelle og sociale effekter 

 Andre forhold 

 

 

 



3. Stakeholder analyse 

 

3.a.Opstil en liste over de centrale stakeholders i projektet 

 Projektpartnere 

 Myndigheder 

 Projektorganisation 

 Interesse-organisationer 

 Borgergrupper 

 Virksomheder 

 Politikere 

 Medier 

 Private borgere 

 

3.b. Gennemfør en stakeholderanalyse til at vurdere bl.a. 

 Vidensniveau 

 Faglige ressourcer 

 Interesse/rolle i projektet 

 Position (positiv/negativ) 

 Alliancer 

 Projektmæssig magt, styrke, indflydelse 

 Aktioner, tiltag, opgaver 

 

4. Organisering  

 

4.a. Hvordan er forandringsprocessen/projektet organiseret ? 

Styregruppe, arbejdsgrupper, den interne organisering i kommunen og eksterne partnere ? 

4.b. Analyser og vurder styrker og svagheder ved den valgte organisering, herunder om 

 Ressourceforbrug 

 Kvalifikationer 

 Rolle som forhandlingspartner og beslutningstager 

 Brug af eksterne konsulenter 

 

4.c. I hvilken udstrækning er der tale om – eller er der behov for - permanente 

organisationsomlægninger? 

Beskriv de interne organisatoriske konsekvenser af forandrinsgprocessen 

 



5. Dialog og kommunikation 

 

5.a. I hvilken udstrækning er der en officiel kommunikations- og informationsstrategi om projektet 

Beskriv tanker, planer og indhold 

 

5.b Hvordan er dialog, kommunikation og information organiseret 

 Central/decentral løsning 

 Ny eller eksisterende ressourcer/personer til udførelsen 

 

5.c Beskriv dialogen, kommunikationen, informationen om projektet 

 Møder 

 Arbejdsgrupper 

 Borgergrupper 

 Medier 

 Nyhedsbreve 

 Andet 

 

   6. Evaluering  

6.a. Er der planlagt en formel evaluering af projektet 

 Organisering 

 Omfang og indhold 

 Involverede parter 

 Resultater og konklusioner 

 

7. Opfølgning og afledte effekter 

 

7.a Analyser hvilke tiltag og effekter som der opstod på baggrund af forandringsprocessen 

 Konkrete nye tiltag 

 Økonomiske, kulturelle, sociale 

 Infrastrukturmæssigt 

 Beboermæssigt  

 Organisatoriske  

 
 



Hovedtemaer 

Vi har igennem projektet fået indblik i teorier, analyseværktøjer og praktiske erfaringer og vi er ganske sikre 

på at hovedtemaerne i enhver forandringsproces vil være behovet for: 

• PLANLÆGNING 
• INVOLVERING 
• KOMMUNIKATION 
• OPFØLGNING 

 
Vellykket forandring er lig med vellykket planlægning  
 
Der skal analyseres, forbedres og planlægges før enhver større forandringsproces.  Vellykket forandring 
starter med effektiv planlægning. Anvendelse af teoretiske analysrammer og metoder, huskelister og 
spørgeskemaer vil sikre en mere effektiv forandringsproces og vil sikre fokus på de forskellige elementer, 
opgaver og faser i en forandringsproces. 
 
Den vil endvidere sikre fokus på de mange mulige afledte effekter og sikre at man ikke glemmer eller 
undervurderer de mange faser og opgaver. 
 
Vellykket forandring er lig med vellykket involvering af relevante aktører 
 
Forandring vil møde modstand, så en optimal stakeholderanalyse vil sikre at man vil være opmærksom på 
hvilke aktører som kan støtte og sikre forandring, og hvem som vil modarbejde. Man kan ikke tilfredsstille 
alle, men information, kommunikation og dialog med alle aktører vil sikre en bedre platform for forståelse 
og accept. Det vil endvidere kunne være en optimal kilde for indblik i afledte effekter og konsekvenser, og 
hvilke informations- og formidlingsopgaver der er nødvendige 
 
I megaprojekter er det således en gennemgående erfaring at en direkte, stærk og oprigtig inddragelse af de 
lokale myndigheder og aktører sikrer optimal viden, information, støtte og forankring, mens projekter der 
stort set egenhændigt gennemføres mellem nationale myndigheder og multitnationale selskaber m.v. 
overser de lokale konsekvenser og ikke sikrer lokal forankring og gennemslagskraft. 
 
Vellykket forandring er lig med vellykket kommunikation 
 
Information, kommunikation og dialog kan være nøglen til alle faser, alle opgaver og alle resultater. 
 
Det er således ekstremt afgørende at have en detaljeret og kalr kommunikationsplan for en 
forandringsproces med detaljerede svar på: 
 

• Hvad er formål/budskabet ? 
• Hvem er modtager ? 

• Hvordan formidles det ? 
• Hvem er afsender/formidler? 
• Hvornår leveres det? 
• Hvordan sikres der feedbackmuligheder ? 
• Hvem vurderer opfølgning og/eller eventuel effektmåling? 
• Hvem er ansvarlig for kommunikationsplanen og hvem involveres ? 
• Hvad koster det ? 



Vellykket forandring er lig med vellykket opfølgning  

Det er afgørende at man præsenterer, synliggør og beskriver resultaterne af forandringen - at man husker 

hvor man kom fra, og hvad man har opnået (fastfrysning af ny virkelighed) 

Selv når forandringen synes gennemført er det essentielt at have fokus på de mange afledte effekter og 

sikre nye strukturer, ressourcer  og processer til at håndtere disse opfølgningsopgaver. 

Man har ofte haft eksterne konsulenter eller projektansatte og -organisationer til at gennemføre større 

forandringer, men der er ofte behov for mindst de samme personalemæssige og økonomiske ressourcer til 

at håndtere de mange afledte effekter. Samtidig vil forandringerne formentligt have medført behov for nye 

organisatoriske strukturer, nye beslutningsgange, nye kommunikationsveje og nye personaletyper. 

En succesfuld forandring er således lig med sikring af tid, ressourcer og personer til at sikre optimal 

opfølgning .. og til planlægning af  nye forandringer ! 

Konklusion 

Vi har med dette afsnit ønsket at vise at teori og analyserammer vil kunne skabe god planlægning, 

inddragelse af relevante aktører, optimal kommunikation og effektiv opfølgning. Dette er således 

forudsætningen for god forandringsproces idet vores konklusion er entydig: 

 

 En gennemgående erfaring og konklusion er at store forandringsprocesser skaber mange direkte og 

indirekte afledte effekter og konsekvenser, og at mange af disse effekter og konsekvenser 

undervurderes, nedprioriteres eller direkte glemmes/fortrænges idet al fokus er på selve 

hovedprojektet, f.eks. et aluminiumsværk, olie og gas anlæg, nye industrianlæg m.v. 

 

 Det er endvidere almindeligt at sådanne markante forandringer skaber modstand i befolkning, 

erhvervsliv, offentlige administrationer og medier, men også at denne modstand, skepsis og/eller 

utryghed undervurderes og håndteres for sent, for dårligt og  for ineffektivt. 

 

 Det er også almindeligt, at de lokale administrative kapciteter og strukturer ikke er på plads til at 

håndtere omfattende analyser, planlægningsopgaver, forhandlinger og kommunikationsforløb. 

 

 De berørte lokalsamfund involveres endeligt ikke produktivt og effektivt i indledende analyser, 

planlægning og specielt forhandlinger, der oftest vil blive varetaget af regionale og nationale 

myndigheder. Dette forstærker den manglende forståelse for endsige inddragelse af de mange 

afledte effekter og sikrer sen og dårlig håndtering af lokal modstand og manglende lokal 

administrativ kapacitet. 

 

Til trods for disse mangler, udfordringer og problemer vil disse markante forandringsprocesser i de fleste 

tilfælde skabe ny dynamik, nye arbejdspladser, bedre økonomi og mange positive forandringer. Dette 

projekt har således fokuseret på at give erfaringer og praktisk viden videre, så andre kan motiveres til at 

tænke stort, turde gennemføre markante ændringer og undgå de største fejl og mangler og således sikre 

hurtigere og bedre implementering. 



Praktiske erfaringer 
 
 
Projektet har haft særlig fokus på projektdeltagernes egne erfaringer, som kombineret med teori og 

analyseredskaber forhåbentligt giver andre myndigheder mod på store forandringsprocesser. 

De praktiske erfaringer er beskrevet i fire selvstændige rapporter om  praktiske erfaringer, viden og 

evalueringer fra fire store forandringsprojekter: 

• Ormen Lange anlægget i Aukra, Norge 

• Aluminiumssmelteværk i Maniitsoq, Grønland 

• Aluminiumssmelteværk i Fjardabygd, Island 

• Pelagisk fabrik i Tvøroyri, Færøerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samlet konklusion 
 
 
Nordatlantiske kommuner står foran store forandringer. Den demografiske, erhvervsmæssige, 

klimamæssige og generelle samfundsudvikling skaber behov for mange forandringer og tilpasninger, og 

små isolerede samfund med tung kulturarv, mange generationers traditionelle livstil og fortsat 

demografiske, transport- og infrastrukturmæssige udfordringer gør enhver forandring udfordrende 

Forandringsprocesser er dog nødvendige og positive men påvirker økonomisk, erhvervsmæssigt, socialt, 

kulturelt og de politiske/administrative strukturer og er nærmest uden undtagelse mere krævende og mere 

omfattende end man forestiller sig. 

Erfaringer viser entydigt at  

 Den forbedrende indsats i form af analyser, planarbejde, brug af eksperter og dialog med ALLE 

relevante aktører er nøglen til succesfulde forandringer 

 Information og kommunikation er centralt for gode forandringsprocesser 

 Planlægning og håndtering af ”brændende platforme” (modstand, følsomme emner m.v.) kan være 

udslagsgivende for forandringsprocessen 

 En professionel organisering og tilstrækkelige personalemæssige ressourcer til gennemførelsen af 

analyser, kommunikation, mediedækning, planarbejde, gennemførelse, opfølgning og evaluering er 

alfa og omega 

 Fordele og ulemper  mellem pilotprojekter og -forsøg (gradvis forandring) eller hurtig, markant 

forandring (big bang) er ikke entydig og som hovedregel situationsspecifik, men stilstand er 

tilbagegang. 

En række nordatlantiske områder vil få mulighed for enkeltstående men ekstremt omfattende mineral, olie, 

gas, energi eller mega turistprojekter. 

Kompleksiteten af forandringsprocesser stiger voldsomt når der er tale om sådanne markante infrastruktur 

eller erhvervsmæssige projekter (Big Bang). 

Større behov for forberedelse, inddragelse af stake holders, analyser og komplicerede økonomiske og 

politiske forhandlinger er uundgåelige men antallet af aktører, berørte områder, afledte effekter og behov 

for organisatoriske tilpasninger stiger tilsvarende. 

Erfaringer fra mega projekter tyder på at selve gennemførelsen af hovedprojektet kan håndteres 

professionelt, effektivt og kan have meget positive effekter for et mindre lokalsamfund men peger også på 

følgende faktorer: 

 

 



 National-, regional- og lokalpolitiske interesser skal afvejes og balanceres, og 

effekten/konsekvenser for omkringliggende arealer skal inddrages 

 Store, internationale koncerner og ekstreme finansielle investeringer risikerer at ”blænde” for 

analyser, debat og involvering af alle parter og medfører til tider tilsidesættelse af optimal 

forandringsproces 

 Til sikring af optimal forandringsproces, kommunikation, information og ikke mindst håndtering af 

de mange afledte effekter er det afgørende at de lokale myndigheder uanset størrelse involveres i 

forhandlinger, analyser, kommunikation og beslutninger 

 De afledte effekter af mega projekter i form af infratrukturmæssige, økonomiske, sociale, 

kulturelle, kommunaladministrative konsekvenser undervurderes konsekvent (man fokuserer på 

hovedprojektet og undervurderer de mange afledte effekter) 

 De lokale myndigheder skal ikke alene være gearet til forberedelse og gennemførelse men skal 

også have struktur, organisation og personalemæssige ressourcer til at håndtere de mange nye 

opgaver som opstår efter selve implementeringen 

 

Forandringsprocesser er nødvendige og vil med god planlægning, professionel kommunikation, 

inddragelse af alle relevante parter samt indregning af de mange afledte effekter kunne sikre ny vækst, 

ny fremtid og ny dynamik i tyndtbefolkede områder i Nordatlanten. 

 


