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Inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde 
I workshoppen om involvering bliver der præsenteret vinkler og metoder til hvordan man tidligt i et 

projekt kan inddrage både ledere og medarbejdere i fornyelsesarbejdet. Der præsenteres en række 

metoder til at medarbejdere og ledere aktivt involveres i at finde frem til og udvikle på de områder 

på arbejdspladsen, der bør forbedres. Der gives eksempler på dialogmetoder, og deltagerne får 

lejlighed til at afprøve nogle af metoderne i praksis. 

 

 

På konsulentmarkedet findes - 

bogstaveligt talt - i hundredvis af små 

øvelser og teknikker, som kan bruges 

til at måle og træne arbejdspladser og 

gruppers evne til at udvikle sig. De 

kan købes som 'gør-det-selv' 

manualer, eller man kan få en 

konsulent med i købet. Denne type 

øvelser varer typisk 1-3 timer, og kan 

have titler som: 'Vend en krise til en 

mulighed', 'Samarbejde med andre 

team' eller 'Konstruktive møder'. 

Formentlig kan dette være nyttigt 

som led i et forløb eller ved en 

konkret situation, men det er en 

anden type værktøjer, som 

workshoppen handler om. 

 

 

Udgangspunktet for workshoppen er den kendsgerning, at udvikling af en organisation altid vil 

være en lang og ressourcekrævende proces. De metoder som præsenteret er valgt, fordi de  

 

 Kan involvere en bred kreds af medarbejdere 

 Kan støtte dem som sjældent kommer til orde 

 Kan sikre, at der bygges videre på eksisterende viden og positive forhold i nu-situationen 

 Og at forandringsprocessen bliver robust. 

 

 

At forandringsprocesser skal holdes ved lige er samtidig ingen hemmelighed. Der skal tilføjes 

ressourcer for af fastholde opnåede resultater, og erfaringen viser, at en sikker metode er at 

indbygge et langsigtet udviklingsperspektiv. Men naturligvis gerne med forandringspauser til 

forankring i en bæredygtig driftsrutine i virksomheden.  

 



 

Men den største fordel ved et bredt engagement i forandringsforløbet er, at der opnås langt større 

idérigdom og energi, end hvis en fornyelse bliver planlagt og gennemført i et traditionelt top-down-

forløb.  

 

 

Når man er kommet godt ind i en udviklingsproces, kan der ofte ske det, at der opstår uventede 

problemer eller uklarheder. Det overordnede mål er måske det samme, men der kan findes nye 

delmål, sidegevinster eller man kan ændre på, hvem der er målgruppen for projektet. Man kan 

næsten altid være sikker på, at der sker noget, som gør, at man må træffe beslutninger om projektets 

retning på et ændret grundlag. Andre overvejelser, som trænger sig på, kan være, hvordan man kan 

sikre forankring af projektets resultater og erfaringer.  

 

Et vigtigt råd i den forbindelse er fleksibilitet 

i forhold til de mål og midler, man fra starten 

lagde sig fast på. Og at være opmærksom på 

at der sættes nye mål i rette tempo. I den 

forbindelse kan det være en god idé løbende 

at stoppe op og vurdere de resultater, man 

har nået hidtil og at hente inspiration fra 

andre. 

 

I denne workshop præsenteres nogle metoder 

til at få involveret en bred gruppe på 

arbejdspladsen (i princippet medarbejderne 

på alle niveauer, men kunne f.eks. også være 

brugerne) og metoder til at lave ’time-outs’ 

og måle på resultaterne af hvad man har nået 

i et udviklingsforløb.  

 

 

 

I workshoppen får deltagerne lejlighed til i 

praksis at afprøve enkelte øvelser til at skabe 

dialog på arbejdspladsen om fravær og 

nærvær 

 

 

Til workshoppen hører en dias serie, som 

bliver tilgængelig for projektdeltagerne via 

groupcare. 

 

 

 
Kilder og inspiration til workshoppen:  
FLOT idekatalog, CO Industri og Teknologisk Institut 
På vej mod nærvær og good practice, Fotosafari som led i udviklingsprojekt i Københavns Amt 
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