
SEKS REFLEKSIONER
du skal have før du starter en forandring

René Bomholt

En mini-guide i at 

tænke over ideer –

inden de bliver til

forandringer



Forandringer skal give mening. For de mennesker, der skal ændre adfærd og for

den verden, din organisation befinder sig i.

Derfor skal du tænke dig om inden du trykker på start-knappen til næste forandring.

Min opgave til dig:

- Stop op
- Tænk
- Mærk efter
- Reflektér 

Mit formål er, at du sikrer dig verden bliver et bedre sted, før du trykker start. Det 

formål leder spørgsmålene frem imod.

Der er flere spørgsmål du bør stille dig selv – de seks her er en start, som jeg håber 

sætter dine tanker i gang og giver ny indsigt.

Der er ikke rigtige eller forkerte svar. Der er dine svar. Der får dine tanker i gang.

Så du bedre kan vurdere, om din idé skal føre til en forandring. 

Skal den? Så sæt i gang! Og husk: gør det nemt for mennesker, at gøre det rigtige.

Skal den ikke? Så vær stærk nok til at parkere ideen.

Måske blot for en stund i solen, mens den gror til noget bedre. Måske ovre i det

støvede hjørne på langtidsparkeringen, hvor den ikke står i vejen. Din organisation vil

takke dig (du kan jo, sådan lidt henkastet, gøre dem opmærksom på at du undlod

at introducere en forandring).

God fornøjelse

Dit vigtigste spørgsmål: 

“Gør min forandring
verden bedre?”

❶
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Det hjælper jeg dig med, ved at 

stille seks spørgsmål og give dig et 

refleksionsområde, hvor du selv 

kan lege videre med dine tanker.



Hvad er den konkrete, 
målbare værdi?

Hvad rager det kunderne?
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“What gets measured gets done” har vi set i utallige præsentationer. Her bliver det

brugt til at understrege vigtigheden af at måle resultater. Nogle gange kan vi ikke

finde de resultater, vi kan måle på. Men fordi vi så gerne vil starte vores projekt så

opfinder vi indikatorer i stedet.

Indikatorer er et tegn på at der er noget galt… hvis vi ikke kan finde en reel og

målbar værdi, skal vi så sætte gang i initiativet?

Er det ikke at vende tingene på hovedet? Få ideen og så finde ud af, hvordan den

giver mening?

Opgaven er at identificere noget målbart, der kan forbedres – og så finde

eksperimentet, der måske giver den forbedring. Effekten skal være der, hvor det

betyder noget for organisationen – hos dem, der aftager organisationens produkt

eller værdi. Kunder, borgere, patienter, brugere…

Der er meget støj i en organisation

når det kommer til at måle effekt. 

Det kan være svært at isolere 

effekten af et enkelt initiativ, for 

eksempel på kundetilfredshed, 

omsætningen eller den grønne 

bundlinje.

Men svært er ikke en undskyldning

for ikke at prøve.

Sådan ved du, hvad du opnår

med din forandring. 

Og du ved, hvordan du ved det.

❶



Hvem beder om 
forandringen?

Hvad rager det medarbejderne?

❷
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En fast ingrediens i modeller for forandringsledelse er: Sådan håndterer du

modstand mod forandring. Jeg tror ikke på modstand mod forandring. Det er en

reaktion på usikkerhed, fordi det ikke er klart, hvad forandringen vil føre med sig.

Er det ikke meget nemmere uden modstand? Jo, det er det! Hvordan opnår vi det?

Ved at introducere initiativer, der løser problemer vi har fået øje på. Eller giver os

mulighed for at skabe værdi.

Problemer og muligheder, der er fundet af dem, der er i kontakt med vores kunder

til dagligt. En klassisk bottom-up tilgang. Det er mere intuitivt og motiverende at

være del af en forandring, man selv har bedt om, end en man er blevet påduttet.

Din idé, hvor opstod den? På et strategi-seminar? Ude ved telefonerne, hvor

kunderne ringer ind? Efter du læste en artikel eller hørte en podcast?

At opsøge information og lade

sig inspirere er berigende – gode

ideer kan opstå. Husk at prøve

dem af ude i den virkelighed,

hvor de skal leve.

Plant ideerne som frø, der vokser

frem og bliver efterspurgt som

forandringer.

Når ideen skal ud i verden, så

hav for øje, hvor den kom fra.



Er det en mere eller en
bedre forandring?

Bliver verden bedre?

En af de overvejelser du skal gøre dig, når du står i bruseren og får den der geniale

idé, der baare liiige kræver en større adfærdsændring henne på arbejdet, er:

Skaber min idé en forandring til det bedre, eller er resultatet mere?

Er det synlige resultat at vi kan få skubbet mere billigt produceret plastiklort ud over

skrankerne til det hungrende segment for børnefødselsdagsgaver til under 30

kroner?

Eller omlægger vi produktionen til lokale producenter og bedre bæredygtige

råvarer, samtidig med at vi formår at holde os inden for kundernes prisramme?

Skaber din idé muligheden for at mennesker i organisationen kan gå hjem før, eller 

måske bare til tiden? Med forvisningen om at de har produceret noget af værdi?

Eller føjer du flere ting til de opgave-lister, de allerede har svært ved at få bugt 

med?

Planeten – og os der bor på den –

kalder på bedre frem for mere. 

Mere bland-selv-slik giver ikke

bedre fredagshygge foran hver

jeres skærm – det giver bare flere

skavanker senere i livet.

Bedre vaner – og gode ideer –

giver mere velvære. På jobbet

og i hjemmet. Og den slags mere

vil vi gerne se gro!
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❸



Er der plads
på hylden?

Bamse ind, bamse ud!

❹
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Én forandring i sig selv får ikke bægeret til at flyde over – men summen af

enkeltstående initiativer kan være for stor. Så stor at den ikke kan magtes af de

mennesker, der skal ændre adfærd.

Derfor skal du overveje om menneskene i organisationen har overskud til at tage

imod endnu en idé? Skal du afslutte eller fjerne noget, for at gøre plads til din nye

idé? Brug det princip jeg har døbt: bamse ind, bamse ud.

Når sommerens markeder er over os, med lokkende tombolaer og funklende

bamsekraner, så har vi her i hjemmet en rigtig irriterende regel: kommer der en ny

bamse med hjem, skal en gammel bamse flytte ud. For prioriteringens vanskelige

kunst er hård, men fair. Det kan børnene lige så godt lære, fra de er små…

Ved forandringer i organisationer glemmer vi alt for tit at sende gamle bamser på

pension. Vi kommer med nye

bamser. De tager hyldeplads og

skubber os længere ud mod

kanten, for "der kan godt lige

klemmes en til ind, moar!".

Indtil der ikke kan. Når hylden er

fyldt op, sidder bamserne alt for

tæt, eller de falder ud over

kanten.

Det er ok med bamser. Det går

ikke når det er mennesker, der

falder ned, eller vores evne til at

skabe værdi for kunderne.

Så: er der plads på hylden?



Hvor synlig er 
forandringen?

Ændrer du adfærd?
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“Vi skal have en ny mødekultur… eller, ja altså, I skal have en ny mødekultur. For som

chefen for afdelingen, så koordinerer jeg jo med de andre afdelinger og i deres

siloer er de ikke med på ideen, så de fylder stadig min kalender med hel-timers

møder”. Der døde den nye mødekultur…

Hvis ikke vi kan se initiativtageren ændre adfærd, så er vi svære at overbevise om at

ideen er god nok til at vi skal bruge energi på den.

Det er der mange grunde til. Vi er sociale flokdyr, der gerne vil høre til. I mange

organisationer har vi lært, på den hårde måde, at det ikke nytter at stikke ud fra

flokken. Der er follow the leader et overlevelsesinstinkt.

Hvis ikke du kan vise, at forandringen er god og at du selv kan leve (med) den, får

du svært ved at få andre med på ideen.

Overvej, hvordan forandringen ser ud for dig og, hvordan du tydeligt lever den i 

hverdagen:

? Hvad ser andre du gør 

anderledes? 

? Hvordan er det klart at du har 

taget forandringen til dig?

? Hvordan viser du den positive

forskel?

Tænk forandringen ind i dit

hverdagsliv. Find ud af, hvor andre

vil se dig ændre adfærd? Er det et 

nyt ritual i hvert møde? Er det

afskaffelsen af et fast møde? Er det

fokus på nogle nye KPI’er? Er det 

synligt?

❺



Hvornår stopper det?

Afsluttet som en succes, 
eller stoppet som en succes?

❻
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Før start, skal du definere stop.

Gå til ideen som et eksperiment, ikke et projekt. Et projekt må ikke fejle, det er sat i

verden som en de facto succes og der er karrierer og politisk goodwill på spil.

Et eksperiment er et forsøg på at gøre noget bedre. Forsøg må godt fejle. Uden at

være en fejl. Vi lærer.

Vi har en formodning om, at vi kan forbedre noget ved at gøre noget anderledes.

Vi prøver det af. Hvis vi har ret, har vi skabt en varig forbedring. Hvis ikke, så ved vi at

vi skal prøve noget andet, hvis vi vil skabe den værdi vi har identificeret et

potentiale for.

Med dine målbare kriterier (fra spørgsmål 1) i hånden skal du beslutte, hvornår 

eksperimentet slutter: det kan være når du når en varig ændring i adfærd, eller det 

kan være hvis I kontinuerligt 

ligger under et bestemt niveau 

uden realistisk håb om at kunne 

nå det I sigtede efter.

Begge måder at afslutte 

eksperimentet er lige gode - og 

lærerige.

Husk, i et eksperiment skal du

ikke love en styregruppe guld 

og grønne skove. 

Lov dem at du forsøger…



Dit refleksionsområde

Et “safe space” kun for dig

❶ Hvad er den konkrete, målbare værdi?

……….………………………………………………………………...

………….……………………………………………………………...

❷ Hvem beder om forandringen:

⃝ Kunderne skriger på det allerede!

⃝ Kunderne har et behov. De ved det ikke endnu…

⃝ De kundenære medarbejdere har udtrykt et specifikt ønske

om denne forandring.

⃝ De kundenære medarbejdere har et ønske om denne

forandring. De ved det ikke endnu…

⃝ Mellemlederne i organisationen.

⃝ En stabsfunktion, der ikke er i direkte kontakt med kunderne

eller den daglige værdiskabelse.

⃝ Mig selv. Jeg synes det lyder fedt og som lige det vi (jeg?) 

mangler.

⃝ Chefen.

⃝ Bestyrelsen.

⃝ Et konsulenthus vi har hyret.

⃝ Nogle andre: …………………………………………………….
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❻



Dit refleksionsområde

Du må også gerne snakke
med en ven

❸ Er det en mere eller ❹ Er der plads på hylden?
bedre forandring?

MERE

Mere af det samme:
- hurtigere
- billigere
- i flere farver
- KPI’er i metermål

Det ved jeg ikke helt…

Beslut dig. Nu!

En bedre udgave
af det vi er, med:
- bedre trivsel

- mindre CO2

- positiv samfundseffekt

BEDRE

❻
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+

−

Vi sprudler
af overskud

Nogle gange
går vi før hjem

Frokost spiser vi 
(ofte) i kantinen

Vi leverer værdi –
tror vi nok

Fuldt booket, plus 
det løse, og lidt til

En defekt printer 
vælter læsset

Udbrændt

Vi når det vi skal
- og en pause



❺ Hvor synlig er forandringen?

Hvis din arbejdsuge bliver filmet før og efter forandringen, hvor
synlig vil ændringen så være for dem, der ser optagelserne:

Genindspilning

Det samme, 

nu i farver

Opdatering

Fra analog 

til digital

Usynlig

…

Transformeret

Du er nu en superhelt

– for real!
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❻Dit refleksionsområde

Ærlighed giver indsigt



❻ Hvornår stopper det?

Eksperimentet er en blivende forandring og succes når:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Hvilket vi måler på eller ved fordi:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Eksperimentet slutter omgående og lukkes ned med 
fest og anerkendelse når:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Hvilket vi måler på eller ved fordi:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

❼ Gør din forandring verden bedre? JA!! Nej…

❽ Hvad har refleksionerne givet dig?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

12rene@bomholt.com │ 3053 5253

❻ Dit refleksionsområde

Kan du mærke det? Hvor?



Disclaimer: jeg er ikke imod forandringer og nye ideer –
det er trods alt dem jeg lever af - jeg vil bare gerne have 
de giver mening for dig og dem omkring dig.

Feedback: dette er mit første produkt af denne slags, så 
jeg hører meget gerne fra dig – skriv, ring, eller svar på tre 
spørgsmål her: 

Pay it forward: Du må gerne dele dokumentet, det gør du 
bedst ved at sende dette link til dem, der gerne vil have 
det: https://6refleksioner.bomholt.com/
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Tak! Jeg har udfordret din idé. Jeg håber 
det har sat tanker i gang og givet ny indsigt.

Hvis du:
- Ikke har fået helt styr på din idé
- Ikke er sikker på om den skal blive til mere
- Har besluttet at realisere den, men ikke er helt sikker

på, hvordan
- Ikke kender dit næste skridt
- Er absolut 100% skråsikker på ideen og dens udførsel

Så hjælper jeg gerne! Tag fat i mig og få:
- Sparring omkring forandringen
- De vanskelige spørgsmål du ikke selv tør stille
- Workshops, der samler teamet omkring en forandring
- Planlægning af forandringen og dens forankring

❶

Feedback

https://6refleksioner.bomholt.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTltkylg0h50lDM1ZmXNLnaSUh8IpK70RCZERTnCvKW9NYiA/viewform?usp=sf_link


René Bomholt
Jeg hjælper dig med at forankre

forandringen – og gør dig i stand til
at tage ejerskab.

rene@bomholt.com

3053 5263

Let’s Connect – eller følg

#ReneReflects for flere tanker
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