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Temaet i denne udgave af Praksiz er forandrings-
ledelse og implementering, og det er det, fordi 
det er et felt, som vi i høj grad synes fortjener 
opmærksomhed.
Og hvorfor gør vi så det?

Jo, bl.a. fordi vi fra forskning ved, at 70 % af alle 
forandrings- og implementeringsprojekter på ar-
bejdspladsen fejler. Langt de fleste forandrings- og 
implementeringsprojekter har det således med at 
gå i sig selv efter 3 – 6 måneder. En af de afgøren-
de grunde til dette er, at strategier, strukturer og 
politikker ikke er de afgørende drivere i organisati-
oner – det er kulturen.

Forskningen har ligeledes vist, at det er muligt at 
ændre kulturen, men det er et langt sejt træk, som 
involverer hele organisationen. Samtidig er foran-
dring en kulturel og kognitiv gruppeproces og ikke 
en rationel og analytisk proces.

Det er denne viden, der har været grundlaget for 
valg af indhold i denne Praksiz-udgivelse.
Her får du artikler fra tre fagfolk, der alle arbejder 
med implementering af organisatoriske forandrin-
ger, til at give deres bud på, hvordan du konkret 
kan arbejde med og sikre egentlig effekt af alle 
organisationens mange forandringsprojekter, 
samt et indblik i et ganske vellykket implemente-
ringsprojekt fra Bispebjerg Hospital.

Der er med andre ord rigtig mange gode erfarin-
ger, eksempler og råd at hente i magasinet

Rigtig god fornøjelse.

Mikkel Flod Storgaard
CEO/Adm. dir. og partner
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BÅDE DET RATIONELLE 
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Mange ledere – 
uanset ledelsesniveau 
– har en oplevelse af, 
at de er ledere i en 
tid med mange og 
ikke mindst konstante 
forandringer.
Og de tror ikke, at der bliver færre 
fremadrettet.

Samtidig viser undersøgelser (se fx www.lederne.dk), at der er 
rigtig mange, der ikke føler, at de er klædt ordentlig på til opga-
ven som leder af forandringer og implementering af tiltag. 

Det er en udfordring, som vi er nødt til at tage alvorligt. Samtidig 
er der ikke et quick fix i form af ”en kogebog”, der kan hjælpe. I 
stedet må du lade dig inspirere af en række forskellige teoreti-
kere og praktikere for at få viden om, hvilke greb du kan benytte 
dig af. 

I denne artikel vil jeg udfolde et bud på, hvad du skal være 
opmærksom på, og hvad du konkret kan gøre som leder af 
forandringer.

Forandringer består af 
to ting: Det rationelle 
og det emotionelle
Den amerikanske ledelsesforsker og -praktiker William Bridges 
kommer i sin indsigtsfulde bog ”Managing Transitions” (2016) 
med nogle gode og ikke mindst meget konkrete bud på, hvad 
du som leder skal gøre mere af for at lykkes med de transfor-
mationer, du står over for i din organisation. 

Hans grundlæggende pointe er, at forandringer består af to si-
deløbende ting: selve ændringen (opgaven) og så en transition. 
Forandring er den opgave, vi skal lave om i – organisationsæn-
dringen, strategien, den nye politik. 

Transition er derimod den indre og dermed psykologiske pro-
ces, som man skal igennem for at skabe forandring, som des-
værre ofte bliver overset i forandringsprocesser. Forandringen 
er dermed den ”nemme” del, mens transitionen er den svære. 

På den måde er forandring ikke en begivenhed, men en proces, 
der forløber over tid.
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De tre 
forandringsfaser
Ifølge Bridges består alle forandringer – og 
dermed processen – af tre delvist overlappende 
faser.

De starter med en slutning, går over i en neutral zone, som man 
ofte forsøger at komme hurtigt igennem, da det har en følelse 
af ingenmandsland over sig og ender i en ny begyndelse. 

Det mange ledere kommer til at gøre er, at de starter i forkert 
rækkefølge med den nye begyndelse. De prøver at sælge det 
nye, inden der er sagt farvel til det gamle. Som Bridges skriver: 
… ”leaders forget endings and neutral zones; they try 
to start with the final stage of transition. And they can`t 
see what went wrong!” 

Når du som leder er blevet bevidst om den rigtige rækkefølge af 
de tre faser, er du klar til at gå i gang. Men hvad er så vigtigst at 
gøre som det første i en transition? Bridges’ gode råd lyder bl.a. 
sådan her: 

1. Ending: 
Letting go
Det største problem ved organi-
satoriske forandringer er, at ingen 
har tænkt over slutninger og over, 
hvordan de skal ledes. 
Derfor skal du:

Identificere hvem der taber hvad 

Accepter realiteterne og vigtigheden af 
den subjektive følelse af tab 

Ikke være overrasket over overreaktioner 

Anerkende tabene åbent og empatisk 

Forvente og acceptere tegnene på sorg 

Give folk information og gentage det 

Definere hvad der er ovre, og hvad der 
ikke er 

Markere slutningen 

Behandle fortiden med respekt 

Lade folk tage et stykke af den gamle 
måde at gøre det på med sig 

Vise hvordan slutninger sikrer kontinuitet 
af det, der virkelig betyder noget 

Når du har gjort det, er du for alvor klar til at gå i gang 
med de tre faser. 

Find ud af,
hvordan adfærden skal 
ændre sig – helt konkret 

Undersøg:
Hvem taber noget?

Forklar og sælg
det problem, der er årsag 
til forandringen

Lad folk snakke
direkte med utilfredse 
kunder eller borgere, så 
de mærker udfordringen

Snak med folk.
Spørg hvilke udfordringer 
de har, med det nye

Tal sammen
om, hvad forandring gør 
ved mennesker

Begynd med
små skridts metode at få 
handling på – det skaber 
en ny identitet
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2. Neutral fase
Denne fase kan være ret frustrerende.

For hverken den nye måde eller den gamle måde funge-
rer. Og det kan tage lang tid, før den kommer til det, hvis 
det er en dyb og omfattende forandring. Det er samtidig 
vanskeligt, fordi folk (og cheferne) bliver utålmodige. Men 
fasen giver også en mulighed for at ændre ting gennem 
en indre gen-mønstringsproces, hvor man finder nye 
måder at gøre ting på. Det gør du som leder ved at:

Redefinere og skabe midlertidige systemer for den 
neutrale zone 

Styrke gruppedynamikken (folk føler sig isolerede, og 
gamle problemer kan komme op) 

Bruge et transitionsteam til at støtte op om transitionen 

Bruge den neutrale zone kreativt (opmuntre til læring 
og eksperimenter, lade andre tage et skridt tilbage og 
kigge på praksis som den er nu) 

3. En ny begyndelse  
Denne fase kan være ret frustrerende.

Først nu er du og I klar til at gå i gang med den nye be-
gyndelse. Nye begyndelser er et psykologisk fænomen, 
som bliver markeret af ny energi i en bestemt retning. Der 
er ofte ambivalenser forbundet med nye begyndelser, 
dvs. tvetydige følelser af fx både angst og glæde. 

Samtidig kan nye begyndelser reaktivere gammel angst 
(hvad hvis det nye ikke fungerer?). Man bevæger sig ud 
på nye territorier, hvilket både kan være spændende og 
udfordrende, og noget af det gamle, der føltes godt, skal 
man holde op med. 

Bridges foreslår derfor, at man skal være åben for den 
rette timing ift., hvornår man går videre i processen. Men 
man kan skubbe på for at få det til at ske ved at arbej-
de med de fire P’er: Purpose (hav et klart formål med 
det, I gør), Picture (skab et stærkt visuelt billede eller en 
metafor for den bevægelse, I er i gang med), Plan (hav en 
klar plan for, hvordan I kommer derhen) og Part (giv hver 
person en opgave at varetage både i planlægning og i 
gennemførsel). 

Endelig er det vigtigt, at man følger op og forstærker 
arbejdet med processerne ved at:

Være konsistent og vedholdende 

Sikre hurtige succeser (som også bl.a. Kotter siger) 

Vise den nye identitet via symboler 

Fejre succeser 

Det var William Bridges bud 
på, hvad der skal til for at være 
en god leder af forandringer. 
Hvilke konkrete aktiviteter har 
han glemt, synes du? 
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IMPLEMENTERING AF 
KIRURGISK ROBOT PÅ 

BISPEBJERG HOSPITAL 
HAR VÆRET EN 

KÆMPESUCCES  
A F  A N N  G R A U G A A R D  P E D E R S E N

&  K A S P E R  N Ø R A A
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Hvordan omstiller man sig 
i en kompleks hverdag, når 
der pludselig lander et stort 
implementeringsprojekt på 
ens bord?
Og hvordan sikrer man, at man lykkes med det? Det ved Lars 
og Ditte fra Bispebjerg Hospital alt om.

Siden marts i år har man kunne blive ope-
reret af en robot på Abdominalcenter K på 
Bispebjerg Hospital.

Her foretager man operationer i mave-tarmsystemet, og 
med robottens ankomst er operationerne blevet meget 
mere skånsomme for patienterne. Det skyldes, at robotten 
kan vinkle operationsinstrumenterne på måder, som det ikke 
var muligt før. Det gør indgrebene meget mindre, og med 
mindre indgreb minimerer man påvirkningen af kroppen, 
hvilket giver kortere indlæggelsestider og genoptrænings-
forløb. 

Implementeringen af robotten har allerede været en stor 
succes, og det er til trods for, at det er sket på rekordtid. 

For selvom robotten har været på ønskelisten i mange år, 
så var dens ankomst alligevel lidt uventet, fortæller ledende 
overlæge Lars Tue Sørensen: 

”Vi har efterhånden arbejdet på en robotstrategi i nogle år, 
men det kom som lidt af en overraskelse, da vi fik at vide, at 
nu ville vi få en robot. Som regel kan der gå lang tid fra en 
beslutning træffes, til den bliver effektueret. I det her tilfælde 
gik der kun et par uger”. 
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Corona åbnede døren 
for robot 
Årsagen til at det pludselig gik så hurtigt, 
skulle findes i den verdensomspændende 
pandemi. 

Corona-situationen afstedkom budgetomlægninger, og i slut-
ningen af året opstod der en finansieringsmulighed, der skulle 
udnyttes hurtigt. Derfor blev handlen lukket hurtigt, og Bispebjerg 
Hospital kunne anskaffe robotten langt tidligere end planlagt. 

Omend det naturligvis vakte glæde hos Lars Tue Sørensen, redu-
cerede den pludselige beslutning om at anskaffe robotten også 
afdelingens forberedelsestid til et minimum: 

Det gik så hurtigt med at få anskaffet 
robotten, at den kom, før vi vidste, hvordan 
vi ville gribe implementeringen an

“Vi håbede selvfølgelig, at det ville ske en dag, 
men vi var ikke forberedte på, at det skulle være 
nu. Forhandlingerne om robotten sluttede i star-
ten af december og to uger efter stod den her. 
Derudover stod vi midt i en covid-nedlukning, så 
vores fokus var et helt andet sted”. 

Klar eller ej, nu var robotten der, og det betød, at 
man skulle gøre klar til at tage den i brug. Første 
skridt til det var at udarbejde en implemente-
ringsplan. Den var færdig i starten af januar, og 
den detaljerede plan beskrev blandt andet, hvor 
mange operationer, der skulle foretages om 
dagen, hvor ofte der skulle være opfølgningsmø-
der, og hvad der skulle rapporteres til de møder. 
Nogle vil måske indvende, om det virkelig var 
nødvendigt med så detaljeret en plan, men der 
er hverken Ditte Gundorph Olesen eller Lars Tue 
Sørensen i tvivl: 

”Vi ændrede planen nogle gange undervejs 
– det bliver man nødt til. Blandt andet er den 
instruktive del til lægerne blevet ændret. Men det 
at vi havde en tydelig og detaljerig plan for, hvad 
der skulle ske, hvornår og hvordan, det gjorde 
folk opmærksomme på, hvor vigtigt det var, at 
de var loyale over for processen. Det er jeg ikke et 
sekund i tvivl om” fortæller Lars Tue Sørensen og 
projektleder Ditte Gundorph Olesen fortsætter: 

”Planen gjorde det nemt at kommunikere tydeligt 
undervejs og sikrede, at vi hele tiden havde det 
fornødne overblik, som var helt afgørende for 
at kunne lykkes med så kort tidshorisont. Hvis vi 
skulle lykkes, skulle vi være på tæerne konstant 
for at sikre, at folk fik gjort det, der var nødvendigt 
for at lykkes. Her hjalp planen til at prioritere og 
tydeliggøre konsekvenserne, hvis tingene skred”
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Uddannelse i 
projektledelse gav 
store fordele  
Udover selve planen for ibrugtagning af robotten, så 
lå der også et stort planlægningsarbejde inden da. 
For robotten skulle have en stue, den kunne operere 
på, nogle instrumenter at operere med samt noget 
uddannet personale, der kunne manøvrere den. 

Planlægningen tog Lars Tue Sørensen 
sig af, mens afdelingssygeplejerske 
Ditte Gundorph Olesen tog sig af 
projektledelsen: 

”Før vi kunne tage robotten i brug, var der en masse 
ting, der skulle ordnes. Dels skulle vi have indrettet en 
stue til robotten, der levede op til operationskravene, 
hvilket var et ret stort ombygningsprojekt”. 

Til at styre ombygningsprojektet trak Ditte Gundorph 
Olesen på sine tidligere erfaringer med udviklings- og 
implementeringsprojekter i sundhedsvæsenet. Hele 
værktøjskassen kom i brug, og i særdeleshed den in-
terne milepælsplan, såvel som den milepælsplan byg-
gelederen for ombygning af robotstuen havde lavet: 

”Ombygningen skulle ske i uge 7, hvor der er vinterfe-
rie, og hvor vi er nede i aktivitet. Det kunne kun være 
i den uge, så jeg udarbejdede en milepælsplan, der 
skulle hjælpe os med at overholde tidsfristerne – for 
det skulle vi.” 

Med milepælsplanen i hånden kunne Ditte Gundorph 
Olesen sørge for, at aftalerne med byggeledere og 
håndværkere blev overholdt. 
Begyndte tingene at skride,ville hun nemlig være nødt til at eskalere det 
opad, idet en forsinkelse af ombygningen ville have store konsekvenser 
for den videre aktivitet. Og den viden hjalp på arbejdstempoet:
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“Det satte gevaldigt fut i arbejdet. Dagen efter kom jeg 
så med kaffe og chokolade for at bevare den gode 
stemning,” siger Ditte Gundorph Olesen smilende. 

Udover ombygningen har hun også medvirket til at 
skabe rammerne og retningen for at sygeplejersker-
ne med klinisk specialfunktion og de indkøbs- og 
udstyrsansvarlige, kunne løbe med bolden til relevante 
samarbejdspartnere, og bearbejde både økonomiske 
rammer, flow-beregninger og praktiske håndtering af 
de nye instrumenter og det nye udstyr. Det fordrede et 
samarbejde på tværs af organisationen med blandt 
andet kirurger og dem, der laver instrumenterne. Også 
her har hendes viden om projektledelse været særdels 
gavnlig: 

”Hele interessentarbejdet har krævet rigtig meget 
koordinering og ledelse. Det har hele tiden været en 
vekslen mellem at vide, hvornår man skal lede opad, 
nedad og til siden.” 

Alle de her ting er noget, jeg har taget 
med mig fra min projektlederud-
dannelse, så jeg vil sige, at den har 
været guld værd 

Der var en enkelt gang, 
hvor jeg måtte henvise 
til milepælsplanen og 
fortælle håndværkerne, 
at hvis ikke de rubbede 
neglene, så måtte jeg 
tage det med videre til 
cheferne. 

Tillid gav godt samarbejde 
Noget af det, der har gjort, at projektet har forløbet så gnid-
ningsfrit, har været det gode samarbejde mellem Lars Tue 
Sørensen og Ditte Gundorph Olesen. 

”Lars har været ekstremt god til at være der, når jeg har haft 
brug for det. Hvis jeg for eksempel er stødt på en stopklods, 
så har han været god til at lytte, og sammen har vi diskuteret, 
hvordan den stopklods kunne fjernes. Herefter har Lars taget 
vores løsning med videre og løst udfordringen” siger Ditte 
Gundorph Olesen. 

Lars Tue Sørensen istemmer: 

”Jeg har set Ditte som en særdeles værdifuld samarbejds-
partner gennem hele projektet. Dels fordi hun er dygtig til det, 
hun laver, men også fordi det har været hende, der har været 
tættest på opgaven. Hun hører det, der bliver sagt mellem 
linjerne fra sine umiddelbare samarbejdspartnere, og det er 
tit der, løsningen ligger. Det kan være problemstillinger som, 
at der er nogen, der ikke har beføjelser helt afklaret med deres 
ledere, eller det kan være nogle økonomiske udfordringer.

Sådanne ting når sjældent mig eller andre på ledelsesniveau-
et, så der er det jo guld værd, at have en nøglemedarbejder 
som Ditte, som man har tillid til.” 

Tillid har i det hele taget spillet en enormt stor rolle i deres 
samarbejde og for projektets succes:. 
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Samtidig har han vist mig og mit fantastiske 
team af sygeplejersker utrolig meget tillid til, 
at vi kunne løse de udfordringer, vi skulle og 
kunne” siger Ditte Gundorph Olesen og Lars 
Tue Sørensen supplerer: 

”Ditte og jeg har den samme løsningstilgang. Der er nogle 
overordnede værdier og principper, som vi begge har 
navigeret efter, der gør, at vi begge har den fornødne 
opmærksomhed på at hjælpe vores medarbejdere. For at 
en implementering skal lykkes, er det afgørende, at de med-
arbejdere, der skal levere på opgaven internt, oplever, at de 
bliver set og hørt, at de bliver inddraget, og at de føler, de 
har indflydelse på processen. Og på den front har Ditte og 
jeg været helt på bølgelængde.” 

Planlæg, planlæg, planlæg 
Hvis Lars og Ditte skal pege på en anden ting, der har været med til 
at gøre projektet til en succes, så er det den grundige planlægning 
og det stærke samarbejde på tværs af de forskellige involverede 
teams: 

Jeg mener, at vi er lykkedes med det her projekt, 
fordi vi har været så dygtige til at planlægge 

Vi har lavet grundige og håndterbare planer, som vores samar-
bejdspartnere på tværs af afdelingerne har kunnet få stukket i 
hånden og så forholde sig til dem. 

Vores milepælsplaner har eksempelvis været guld værd. De har 
tydeligt vist os og vores samarbejdspartnere, hvad vi skulle nå, 
hvornår vi skulle være bekymrede for, om tingene skred, samt hvilke 
leverancer, der skulle gives” siger Ditte Gundorph Olesen og fortsæt-
te: ”Her spiller vores stærke samarbejde på tværs af de forskellige 
teams en vigtig rolle. At vi hver især har været gode til at lede hver 
vores del, været tro mod de planer vi lagde – og åbne for at finde 
løsninger på udfordringer undervejs – hele vejen rundt, betyder alt”. 

De detaljerede planer gjorde det nemt at have en tydelig kommuni-
kation om, hvad rammerne var, hvad der kunne diskuteres, og hvad 
der ikke kunne. Planerne affødte også nogle klare rammer for ansvar 
og forventninger, der i sidste ende har været afgørende for motiva-
tion og ejerskab hos medarbejderne: 

”Jeg tog en snak med det personale, der var udvalgt til at arbej-
de med robotten og sagde: ”I er den udvalgte gruppe, I er noget 
særligt, derfor er det jer, der skal gøre det her”. Det gjorde jeg for 
at skabe motivation hos dem, men det bevirkede samtidig, at jeg 
også skulle sørge for, at de, der ikke var blevet udvalgt, fortsat følte 
sig som en del af gruppen. Det var en udfordring, men jeg synes, vi 
lykkedes med at inkludere alle” siger Lars Tue Sørensen.

”Hver gang der har været 
noget, der skulle afklares 
på ledelsesniveau, så har 
Lars været en kæmpe 
opbakning.
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Succes avler 
medarbejder-
tilfredshed 
Og noget tyder på, at 
han har ret. 

Det er i hvert fald både hans 
og Dittes klare fornemmelse, 
at både de medarbejdere, der 
har været en del af projektet, 
men også dem, der ikke har 
været, har følt sig set og hørt. 

Det faktum at projektet er blevet en 
succes, har desuden givet Lars og Ditte 
en masse på legitimitetskontoen: 

”Det er klart, at i og med at implemen-
teringen er blevet så stor en succes, 
som den er blevet, har gjort, at såvel 
medarbejderne som vores 

samarbejdspartnere på tværs af 
organisationen har større tillid til, at de 
fremtidige projekter, som vi kommer til 
at søsætte, vil blive lignende suc-
cesser” siger Lars Tue Sørensen, og 
fortsætter: 

”Hvis medarbejderne i starten var 
lidt usikre og skeptiske over for, hvad 
projektet egentlig gik ud på, så kan 
man se, at når den plan, der var lagt 
fra starten, rent faktisk ender med at 
køre til punkt og prikke, så bliver folk 
bare gladere.” 

Den umiddelbare effekt af projektet, 
her 5 måneder efter implemente-
ringen blev sat i gang, har været, at 
medarbejdergruppen på tværs af 
afdelingerne har fået en fornemmelse 
af succes. Og den fornemmelse er et 
godt pejlemærke for, hvordan Lars og 
Ditte har drevet projektet – nemlig med 
stor succes. 
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Planlæg, 
planlæg, 
planlæg 
Gode råd til at lykkes med komplekse 
projekter 

Kogt ind til benet er de gode råd fra Ditte og Lars 
Tue til en succesfuld implementering:

Hav korte tøjler 

Læg realistiske planer 

Lyt til nøglemedarbejderne 

Inddrag personalet der skal 
udføre opgaven på rette tid i 
processen – og med rette infor-
mation 

Vær omstillingsparate 

Vær løsningsorienteret og imø-
dekommende omkring rimelige 
forespørgsler 

Få en projektlederuddannelse 
– værktøjskassen er uvurderlig i 
så komplekst et projekt med så 
mange samarbejdspartnere. 

I slutspurten: Lav korte energi-
rige processer (iterationer) i en 
up-beat proces med klare dead-
lines for proces og beslutnings-
fora. 

Træf beslutninger på rette le-
delsesniveau – som projektleder 
skal du sørge for at lede be-
slutningsprocessen hen på det 
niveau, hvor opgaven/beslutnin-
gen løses bedst 
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HVOR SIDDER 
FORANDRING?   

A F  L E N E  W E R V I C K
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Hvad gør vi så, når forandring er mere end det åbenbare? 

For nyligt læste jeg en topleder skrive: ”Som top-
ledere skal vi vænne os til, at tiden, da vi kunne ar-
bejde med langsigtede strategiplaner, formentligt 
er borte for altid – også selvom det vil udfordre ikke 
at kende f.eks. alle initiativer, ressourceforbruget og 
de specifikke mål fra start til slut.” 

Udtalelsen udtrykker en antagelse om, at den gode foran-
dringsleder er en særlig superhelt med lasersyn, der ser 
gennem alt, og har kendskab til rub og stub i forretningen.  

De superkræfter har ingen. Vi skal derfor se forandringsle-
delse i et andet lys.  

Det er måske et underligt spørgsmål at 
stille, tænker du.
For hvorfor ikke spørge, hvad en forandring er i stedet for, 
hvor den sidder? Svaret på det er, at spørgsmålet ”hvor 
sidder forandring” kommer sig af, at forandring er en hel-
hed. Den er summen af hjerne, krop og omverden.  

Lad mig tage dig i hånden og folde spørgsmålene og de 
dertilhørende svar ud, inden din opmærksomhed vandrer 
væk igen. Og hvis du holder ved, får du til sidst tre forslag 
til, hvor du skal rette din opmærksomhed hen, hvis du vil 
have succes som forandringsleder. 

Havde jeg spurgt ”hvad er forandring”, ville vi begynde at 
komme med eksempler såsom implementering af et nyt 
journaliseringssystem, implementering af storrumskontor, 
ny kunstig intelligens eller besparelser. Det er forandring 
også, men det er kun en del af historien.  

Isolerer vi forandring til det åbenbare som, at vi i fremover 
skal sidde på en anden måde, end vi gjorde i går, overser 
vi dynamikken i forandring. Og vi risikerer som konsekvens, 
at vi ikke lykkes med vores fortagende. 

I hverdagen er forandring en helhed af: 
hjerne, krop og omverden 

Hvad mener jeg med det? Er hjerne, krop og omverden nu 
smeltet sammen? Nej, naturligvis er de ikke det. De eksiste-
rer skam alle sammen endnu. Pointen her er, at de indgår i 
et kontinuerligt dynamisk samspil, hvor vi ikke kan reduce-
re den ene som et biprodukt af den anden. De konstituerer 
hinanden gensidigt. Og deri sidder forandring. 

Sagt på en anden måde, består mennesker af hjerne og 
krop, der tilsammen søger at handle nyttemaksimerende 
og strategisk. Vi er ikke marionetdukker uden egen vilje. 
Virksomheder og organisationer er her kun, fordi nogen 
har besluttet at gå sammen og etablere dem, og har lagt 
noget energi i det. Vi skaber forandringer. 

Samtidig må vi erkende og anerkende, at vores handlinger 
i høj grad er knyttet til de kulturer, normer og strømninger, 
som menneskets omverden består af. Bevidst og ubevidst 
regulerer de vores adfærd både ved at give os muligheder 
og ved at begrænse vores ageren. 
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Forandringslederen sat 
på en piedestal
Forandringslederen bliver altså i dag ofte betragtet 
som den, der har det store forkromede overblik, og én 
der har en særligt udviklet evne til at forudsige udvik-
lingen og udarbejde strategier derefter.

Forandringslederen ses også som den, der er i stand til at træffe 
de rigtige beslutninger og gennemføre de nødvendige strukturel-
le og operationelle ændringer i tide, så virksomheden overlever. 

Lederen er organisationen, og tænker på vegne af den. 

Det har alle dage været en misforståelse, men ikke desto mindre 
en sejlivet en af dem. 

Grunden til at det er en misforståelse, er, at hvis lederen skulle 
leve op til ovenstående, så ville det kræve, at lederen havde fuld 
og objektiv information om, hvad der foregik i organisationen og 
omverdenen. Den enorme mængde af objektiv rationalitet be-
sidder intet menneske. Det fik Herbert Simon i øvrigt nobelprisen i 
1978 for at bemærke.

Som vi alle nok kan tænke os til, er det enormt svært at vide 100%, 
hvad makkeren vil gøre. Informationsbehovet er simpelthen for 
stort, fordi der er flere løsningsmuligheder. Og selvom de måske 
er rigtig gode venner, afhænger den optimale beslutning af den 
andens adfærd. En adfærd der kan gå i flere retninger.  

Nu står forandringsledere jo forhåbentligt sjældent i den situati-
on, at de er anholdt for en forbrydelse, men de står tit i situati-
oner, hvor de skal beslutte, hvilken retning virksomheden skal 
bevæge sig i. Og da forandringer er det stabile, er det temmelig 
ofte, at der er mange hensyn at tage, og der er flere veje at gå. 
Det betyder, at informationsbehovet er fortsat stigende. 

Min påstand her er, at ingen alene kan overskue den kompleksi-
tet, virksomheder er en del af. Det er ganske simpelt umuligt. 

Vi skal derfor tage forandringslederen ned fra heltepiedestalen 
og gøre op med vores bias, hvor vi blandt andet automatisk 
antager, at ledere alene er i stand til at overskue indviklede 
beslutninger. 

Det klassiske tankeeksperiment ’Fangernes dilemma’ 
illustrerer meget fint vores begrænsede rationalitet. 

Forestil dig, at to personer er anholdt på grund af en 
formodet forbrydelse. De afhøres adskilt. Hvis begge 
ikke udtaler sig, får de hver et ½ års fængsel. Udpeger 
den ene den anden, går denne fri, og den anden får 
10 års fængsel. Udpeger de begge to hinanden, får de 
begge 5 års fængsel.

Et tanke-
eksperiment

Fange 1/ Udpeger ikke Udpeger

Fange 2 

Udpeger ikke ½ år og ½ år 10 år og 0 år 

Udpeger 0 og 10 år 5 år og 5 år 

Det ser sådan ud: 

17



3 forslag til hvor du skal rette 
din opmærksomhed hen
Men hvor skal du så rette din opmærksomjed hen, hvis du vil have succes med dine foran-
dringer? Det giver jeg dig her nogle forslag til.  

Det vi kaster lys på, har en tendens til at vokse, og derfor skal vi være lidt nærige med, hvor 
vi bruger vores opmærksomhed. For at du kan se skoven for bare træer, har jeg derfor kogt 
forslagene ned til tre. 

Det første forslag afslører jeg med det samme, og det kommer nok ikke som en overraskelse, 
fordi det knytter sig til, hvor forandring sidder: 

1. Ret din opmærksomhed mod 
dine fornemmelser 

Det vil gavne dig at parkere forestillingen om, at 
hjerne og krop er adskilte. Vi har en tendens til at 
glemme, at forandringer erfares med kroppen, før 
hjernen registrerer dem. Kroppen er vores tavse 
stemme. Den reagerer på et før-sprogligt plan 
og udtrykker sig i fornemmelser og følelser, der 
har sit eget liv. Fornemmelserne og følelserne er 
reaktioner på omverdenen. Vi skal derfor begynde 
at træne at rette vores opmærksomhed hen mod 
vores fornemmelser, fordi de er de første tegn på 
forandring. De er et hurtigtog til udvikling. 

Da en organisation består af mennesker, kan du i 
samme ombæring betragte den som en samlet 
organisme. En hjerne og krop, der reagerer på sin 
omverden. De reaktioner kan du bruge som et 
mellemrum, der giver jer en indikation på, at der er 
noget, som skal håndteres på den ene eller anden 
måde. 

Nu skal det det hele ikke skal gå op i følelser og 
fornemmelser. For du kan ikke lede alene på bag-
grund af dem. Slet ikke på baggrund af dine egne. 
Lad mig fortælle dig hvorfor.
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2. Ret din opmærksomhed 
mod pauser

Vi skal stoppe med at tillægge hjernen en 
rationalitet, den ikke har. Vi mennesker er 
indrettet til at bruge mindst mulig energi 
og gemme den til, der opstår faretruende 
situationer. Nu er vi heldigvis så privili-
gerede, at faretruende situationer ikke er 
hverdagskost (i hvert fald ikke på vores 
breddegrader). Derfor bliver vi nødt til at 
lave benspænd for os selv, der gør, at vi 
ikke forfalder til automatpilot og automa-
tiseret tænkning, hvor vores energiforbrug 
er lavest. Fordi det er en af de største fald-
gruber i mange forandringsprocesser. 

Måske genkender du begrebet 
’automatisk tænkning’? Det gjorde 
Daniel Kahneman berømt, da han 
modtog nobelprisen i 2002 for sin 
teori om hjernens to tænkningssy-
stemer.  

System 1-tænkning er den del af vores 
tankeprocesser, der refererer til auto-
matisk tænkning. Den er typisk hurtig, 
automatisk (sjovt nok), anstrengelses-
fri og implicit. Vi træffer langt de fleste 
beslutninger ved brug af system 1, hvilket 
ikke er underligt, da vi i op til 90 % af vores 
vågne tid befinder os i system 1. Det giver 
også god mening, da system 1-tænkning 
er tilstrækkelig til at håndtere de fleste 
situationer. 

Når vi skal håndtere forandringer, som i 

sagens natur er noget nyt, skal vi derfor 
ned i vores system 2-tænkning. Det er her, 
hvor vores tænkning bliver mere bevidst. 
Den bliver mere anstrengende faktisk, og 
vi bruger mere energi og flere kalorier. 

I en hverdag præget af travlhed, stress 
og jag, er vores båndbredde beslagt 
med andre tanker. Derfor falder vi hurtigt 
tilbage på vores lettilgængelige system 
1. Også selvom det vedrører vigtige 
beslutninger om fremtiden, hvor vi vel at 
mærke ikke har tilstrækkelig information 
om konsekvenserne. Her er vores system 
1-tænkning ikke til megen hjælp. 

Vi skal derfor som organisation opsætte 
de systematiske mellemrum, jeg skrev 
om ovenfor. Mellemrum hvor vi tager en 
pause fra system 1 og tillader os selv at 
komme i system 2. Og dermed ligeledes 
giver plads til at fremkalde vores fornem-
melser. 

Nu tænker du måske, at det 
har vi ikke tid til.  

Næ måske ikke, men det er en måde at 
konvertere den tid, I bruger på brandsluk-
ning, til konstruktiv refleksion, der gør, at 
brandslukning hører fortiden til.

3. Ret din opmærksomhed mod den 
kollektive intelligens 

I tillæg til det, skal du ikke længere nøjes. Du fortjener 
så meget mere, så hvorfor nøjes med et indskrænket 
informationsniveau? Et informationsniveau der alligevel 
kun fortæller dig noget om det, som du allerede har 
besluttet dig for at vide noget om, og derfor næsten er 
tæt på at være ligegyldig, hvis du vil komme fremtiden 
i møde. 

Den her opmærksomhed er den afgørende. Hvis du 
skal vælge imellem de tre – og det er der ingen, der vil 
kritisere dig for at gøre – er det helt sikkert denne, din 
hverdag vil få mest gavn af her og nu. 

Der er en mangfoldighed af viden, indsigt og liv i din 
organisation, som hjælper dig med at lede og træffe 
bedre beslutninger. Den information skal du selvføl-
gelig have fingrene godt og grundigt ned i. Ingen ved 
alt, men alle ved noget, siger den franske filosof Pierre 
Levy. Det er den rigdom af forskelligartet viden, der 
skal fremkaldes. Den kaldes også kollektiv intelligens. 
Prøv f.eks. at google ”Jellybean eksperimentet”, der 
illustrerer, at gruppens skøn altid er den enkeltes skøn 
overlegen. 

Der er flere, som her vil indvende, at for mange kokke 
fordærver maden, og det er useriøst, at etablere en 
folkedomstol i professionelle virksomheder. Det er jo 
rigtigt. Det skal ikke blive en popularitetskonkurrence.  
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Der er derfor også en 
række forhold, som 
du skal være op-
mærksom på: 
Viden skal være præget af diver-
sitet.
Hvis alle mener det samme og ligner 
hinanden, bliver det for homogent, og vi 
opnår ikke den ønskede virkning. I praksis 
betyder det, at medarbejdergruppen skal 
repræsentere forskellig viden. 

Informationskanalerne i virk-
somheden skal fremme, at viden fra 
frontmedarbejderne når topledelsen, så de 
får så opdateret viden som mulig. I praksis 
betyder det tillid til, at alle ansatte har 
vigtig viden, og en systematisk indsam-
ling af viden fra frontlinjen, som supplerer 
analytiske overvejelser og strategiske 
beslutninger. 

Både eksplicit og implicit viden skal 
faciliteres. I praksis betyder det, at vi 
tager kroppen med på arbejde – sammen 
med vores hjerne - og faciliterer samtaler, 
der fremkalder den tavse viden, og kon-
denserer den samlede viden, så den kan 
bæres videre rundt i organisationen. 

Der skal være åbenhed overfor 
spontane initiativer og eksperi-
menter. I praksis betyder det, at det skal 
være muligt at tage initiativer decentralt, 
når forholdene ændrer sig, så der skabes 
eksperimentel indsigt og viden om nye 
muligheder. Frontlinjen er organisationens 
følehorn.  

Der skal være en elastik i budget-
terne. Det vil i praksis betyde, at der i 
budgetlægningen automatisk er indlagt 
budget til eksperimenter. 

Det korte af det lange er, at hvis vi vil lykkes med 
vores forandringer, skal vi bevæge os væk fra 
opfattelsen af lederen som en guru, der tænker på 
vegne af organisationen og hen mod forståelsen af 
organisationen som en organisme med en kollektive 
intelligens, der bidrager til bedre beslutninger.

Om Lene Wervick 
Lene Wervick er en dedikeret samtale-
partner. Hendes store passion er via sin 
rådgivning, sine workshops, foredrag og 
online kurser at støtte organisationer og 
virksomheder i at opnå det, de ønsker. 

Hun er uddannet cand.scient.adm. fra 
Roskilde Universitet, hvor hun i dag er 
ekstern lektor på Virksomhedsstudier. 
Desuden underviser hun på Diplom i 
Ledelse på Professionshøjskolen Absa-
lon. Hun har både praktisk erfaring og 

styr på alle ledelsesformerne. Herun-
der forandringsledelse, biasledelse, 
adfærdsledelse, relationel ledelse, 
situationsbestemt ledelse, strategisk 
ledelse, faglig ledelse, anerkendende le-
delse, personaleledelse og ledelse uden 
personaleansvar. 

Tidligere arbejdede hun blandt andet i 
Rigsrevisionen og senere som special-
konsulent i Lejre Kommune. Derfor ken-
der hun også dagsordenen og rutinerne 
indefra i store politiske virksomheder. 
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EFFEKTIV 
IMPLEMENTERING 

KRÆVER (ISÆR) 
OPMÆRKSOMHED PÅ 

TRE TING   
A F  B O  J E N S E N
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Implementering handler groft sagt om 
at være opmærksom på og at kunne 
håndtere de problemstillinger, der er 
åbenlyse, men ikke nemme. Der er ofte 
tale om ting, vi egentligt godt vidste og 
kunne have forudset på forhånd, men 
ikke desto mindre, er det alligevel dem, 
vi har en tendens til at glemme. 

For nogle år siden gennem-
førte to psykologer fra Prin-
ceton et forsøg. 

Forskerne satte en stor gruppe studerende 
på præsteseminariet til at forberede et op-
læg om, hvad lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner betød for dem, og hvad budska-
bet med lignelsen, efter deres mening, var. 

Derefter interviewede man guds kommende 
repræsentanter på Jorden om deres bevæg-
grunde for at blive præst. Eksempelvis om de 
ville være præster for at kunne hjælpe andre 
og gøre en forskel for de svageste, om det 
var for at have mere mening i livet etc. 

Da interviewet var afsluttet blev 
præstespirerne sendt vide-
re mod et lokale, hvor deres 
oplæg om den barmhjertige 
samaritaner skulle foregå.

På vej til lokalet blev de alle mødt af en 
person, der lå på jorden. Han beklagede sig 
højlydt og hostede så kraftigt, at ingen kunne 
være i tvivl om, at han mindede utroligt me-
get om manden, der var blevet overfaldet i 
lignelsen om den barmhjertige samaritaner. 

En situation der nok burde have vakt lidt 
genklang hos præstespirerne, da den netop 
var temaet for det oplæg, de var på vej hen 
og holde. Uden at de vidste det, var de kom-
mende præster blevet delt op i to grupper. 

I den ene gruppe var det kun 10%, der stop-
pede op og hjalp personen på jorden. Faktisk 
var der en del af de 90% knap så barmhjer-
tige samaritanere, der - helt bogstaveligt 
- trådte hen over personen på jorden i deres 
iver for nå frem og holde deres oplæg om 
den barmhjertige samaritaner. 

I den anden gruppe var det 63%, der stoppe-
de op og hjalp.  
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Forskellen mellem de 
to grupper var,
at den ene gruppe var blevet sendt afsted med en 
besked om, at interviewet havde trukket ud, og, at de 
derfor ville komme for sent til at holde deres oplæg. 
Den anden gruppe var blevet sendt afsted med beske-
den om, at interviewet var blevet færdigt før tid, så de 
havde god tid til at gå over til lokalet, hvor de skulle 
holde deres oplæg. 

Forsøget var det første vigtige opmærksomhedspunkt 
om implementering. 

Ved at ændre på konteksten, så ændrede man også 
på adfærden. Eller som Guba og Lincoln konstaterede 
for efterhånden mange år siden: 

’…it is virtually impossible to imagine any 
human behavior that is not heavily media-
ted by the context in which it occurs’.

Der var næppe nogen af præstespirerne, der var i tvivl 
om, hvad budskabet i lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner er. Det er bare sjældent viden og intentio-
ner, der styrer adfærd. Det er konteksten.  

Det første opmærk-
somhedspunkt er, at 
implementering først 
som sidst handler om, 
at ’nogen’ skal ændre 
adfærd.
’Nogen’ skal gøre noget andet. Det gælder uanset om 
vi har fået en ny strategi, om lovgivningen er blevet 
ændret, om vi skal arbejde mere videns- og datadre-
vet, eller hvad det ellers kan være, vi er blevet sat til at 
implementere. Når nogen skal gøre noget andet, så 
skal vi påvirke konteksten. Og når vi først har fået øje 
på det, så er det ofte nogle helt åbenlyse ting, vi skal 
ændre på. Men det er oftest ikke nemt. For vi overser 
tit, at de ting vi tager for givet, netop er nogen, vi selv 
er med til at skabe. At vores IT-system er sat op til at 
understøtte og opretholde organisatoriske siloer og 
ikke arbejde på tværs af dem. At vores organisato-
riske opdeling gør, at vi, på tværs af organisatoriske 
enheder, godt kan forfølge forskellige mål, som giver 
mening fra vores eget ståsted, men ikke samlet set. 
At vi har etableret nogle standarder for, hvad vi skal 
gøre i forskellige situationer og vi derfor nogle gange 
kommer til at gøre standarden til målet, fremfor at 
gøre det, der giver værdi for borgerne eller kunden, til 
målet. Alt sammen ting i konteksten for adfærden, som 
er åbenlyse, men ikke nemme at ændre på.

Så hvis vi skal implementere med 
effekt, hvis vi vil have nogen til at 
ændre adfærd, så skal vi ændre på 
betingelserne for adfærden. 

Vi skal ændre på den kontekst, der 
sætter rammer for adfærden.
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Det er gratis at have intentioner. Det koster no-
get at omsætte intentioner til ny adfærd, fordi 
det kræver, at vi rent faktisk begynder at gøre 
noget anderledes og ikke bare tænke, at vi vil 
gøre noget anderledes.

Du spiser ikke sundere af at tænke 
på broccoli, når du spiser kage. 

Det er først, når du spiser broccoli, at du gør det. 
Og hvis man skal have mennesker til at gøre 
noget anderledes, så skal man ændre på kon-
teksten for adfærden og samtidig være bevidst 
om, at når mennesker ikke ændrer adfærd, så 
skyldes det ikke nødvendigvis ’modstand’, men 
blot at de er mennesker. 

Mennesker, hvor der ofte er en forskel mellem 
intention og handling. Mennesker, som ikke 
baserer deres beslutninger på viden og ratio-
nelle kalkuler, men på en masse vaner, rutiner 
og tommelfingerregler, der gør det muligt for 
dem at komme igennem deres travle arbejdsliv, 
uden at skulle reflektere over alt, hvad de gør.  

Man kan sagtens have en 
intention om at være en 
barmhjertig samaritaner.

Man kan sagtens have en 
intention om at dyrke noget 
mere motion, at holde op 
med at ryge, at arbejde mere 
modtagerorienteret, at blive 
bedre til at være datadreven 
og en masse andre ting. 
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At skabe adfærdsændringer er hårdt arbejde, fordi kontek-
sten samt vores vaner og rutiner har en tendens til at holde 
os fast i status quo. Igen er det åbenlyst ikke nemt, hvad 
der skal til. 

For det første, så er der én ting både forskere, konsulenter 
og praktikere - og ikke mindst ledere - kan blive enige om, 
og det er, at ledelse spiller en vigtig rolle i implemente-
ringsprocesser. 

Hvis ikke ledelsen sætter retningen og viser, at den virkelig 
mener, at der skal ske adfærdsændringer, så sker de næp-
pe. Men der kan ikke være ledelse uden følgeskab. Og hvis 
ledere vil have følgere, så skal de arbejde med at skabe 
ejerskab til forandringerne. Vi mennesker har det med for-
andringsinitiativer, som vi har det med tandbørster.  

Vi kan bedst lige at bruge vores egen og bryder os ikke så 
meget om at bruge andres. Så hvis ledere vil have følge-
skab, så skal medarbejderne også have indflydelse på, 
hvorfor og hvordan det, vi ønsker at implementere, skal se 
ud. Det gør det også meget nemmere for medarbejderne 
at vide, hvad de rent faktisk skal gøre anderledes. 

Det ved de nemlig ikke altid. Som regel bliver der kommu-
nikeret visioner om at være mere udviklingsorienterede, 
at have et større kundefokus eller at arbejde mere med 
et empowerment-mindset. Visioner der er svære at være 
uenig i, men som heller ikke giver meget retning for, hvad 
man skal gøre anderledes i morgen. 

Så derfor skal ledere og medarbejdere i fællesskab blive 
helt konkrete om, hvilken adfærd, der forventes. Som den 
tidligere CEO fra General Electric, Jack Welch, har udtalt: 

’You would not believe how difficult it is to be 
simple and clear. People are afraid that they 
may be seen as a simpleton. In reality, just the 
opposite is true’. 

Hvis vi skal ændre adfærd, skal vi vide, hvad vi skal gøre, 
hvorfor vi skal gøre det, og hvordan vi skal gøre det. Visio-
ner skal omsættes til adfærd, før det bliver muligt at imple-
mentere dem. Endeligt så skal vi holde energi i implemen-
teringsprocessen ved løbende at følge op på, hvordan det 
går med at skabe adfærdsændringerne. Gør vi rent faktisk 
det, vi siger, vi gør, og hvad kommer der ud af alle vores 
anstrengelser? 

Hvis ikke vi følger med i implementeringsprocessen, så kan 
vi ikke opnå den nødvendige læring, vi er nødt til at have, 
for i implementeringsprocesser, findes der ikke ’one size 
fits all’-løsninger, og vi kan heller ikke vide med sikkerhed, 
om det vi gør, er det rigtige. Derfor er vi nødt til at følge op 
på det.    

Hvis vi skal have mennesker, som 
de er, til at ændre adfærd, så kræ-
ver det, at vi holder energi i den 
proces, der skal ændre adfærden. 
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Det sidste væsentlige op-
mærksomhedspunkt handler 
om det mest åbenlyse, vi ofte 
glemmer:

Implementering tager  
tid og kræver mange  
ressourcer. 

Ofte lang tid og tit flere ressourcer end vi 
regner med. Vi ender ofte i situationer, der 
er kendt som Wexelblatts algoritme eller 
Wexelblatts umulige trekant. Den blev ud-
viklet i forbindelse med NASAs rumprogram 
i 50’erne og 60’erne, og opkaldt efter ham, 
der lagde navn til den. 

Den umulige trekant består af de 
tre sider: 

godt, billigt og hurtigt. 

Desværre er det kun muligt at få to ud af 
de tre sider i trekanten. Det betyder, at hvis 
målet er at udvikle, levere og implementere 
løsninger meget hurtigt samtidig med, at 

der er krav om, at de skal være billige, så 
bliver de med meget stor sandsynlighed ikke 
gode. I hvert fald ikke på den lange bane. 

Hvis målet er at levere løsninger hurtigt, som 
samtidig skal være gode, så bliver de ikke 
billige, fordi der skal kastes mange res-
sourcer efter dem. Og hvis der skal leveres 
løsninger, der er billige og gode, så går det 
ikke hurtigt. 

For vi rammer nærmest aldrig rigtigt i første 
forsøg, og når vi kun kaster begrænsede 
ressourcer ind i arbejdet, så får vi sjældent 
hurtige resultater. Alt, alt for mange imple-
menteringsprocesser lider en krank skæbne, 
fordi der ikke er bevidsthed om Wexelblatts 
umulige trekant. 

Eller, fordi vi vælger at ignorere den, ved at 
tage implementering for givet, frem for at 
erkende, at det er en omfattende proces. 

Så når vi implementerer har vi tre vigtige 
opmærksomhedspunkter: 1) hvis vi vil ændre 
på adfærd, så skal vi ændre på betingelser-
ne for adfærden: den kontekst, adfærden 
foregår inden for 2) hvis vi vil ændre adfærd, 
så skal vi holde energi i processen, for vi im-
plementerer med mennesker, som de er. 

Ikke, som vi ville ønske, de var 3) Imple-
menteringsprocesser tager ofte (meget) 
længere tid og de kræver tit mange flere 
ressourcer, end vi sætter af til dem.    

Bo Jensen er formand for bestyrelsen i Dansk Implementeringsnetværk. 

Han arbejder til daglig i Socialstyrelsen, hvor overskriften for hans 

arbejdsliv er implementering på det sociale område, hvor han er 

Souschef i styrelsens kontor for implementering og udmøntning    
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Dette er historien 
om en mand og 
hans virksomhed, 
der blev en af 
verdens største

– og om hvordan de oprindelige værdier 
og forretningstilgange fik nye perspektiver i 
en omskiftelig verden med forandrede krav 
og udfordringer.

IKEAs historie er tæt knyttet til grundlæggeren og hans hi-
storie: Navnet IKEA er forkortelsen på hans navn og fødested: 
Ingvar Kamprad, Elmtaryd (fødegården), Agunnarud (lands-
byen, hvor han voksede op). De grundlæggende værdier og 
forretningstilgange udspringer af den tid og det miljø, han 
voksede op i – sådan beskrives det i alle fald i de allerfleste 
fortællinger om IKEA og Ingvar Kamprad inkl. IKEAs egen.

Historien skabt
Når en bestemt (livs)historie skal fortælles, så fortælles den gerne i en 
form, der synes naturlig, kronologisk og sammenhængende, hvor det 
ene skridt naturligt følger det næste. Men selvom kronologien synes na-
turlig, og fortællingens forskellige fortløbende elementer synes at passe 
sammen som brikker i et puslespil – dvs. at én brik kun passer i helhe-
den, fordi de andre brikker også er der – så er der i realiteten en masse 
brikker, som ligger uden for det nydelige færdige billede.
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Brikker eller elementer af det liv, der 
beskrives, som ikke synes relevant 
i netop denne fortælling med den 
udvalgte pointe.

En fortælling er derfor ikke kun formet af de kronolo-
gisk fortløbende begivenheder, men netop struktu-
reret, kronologisk og naturligt fortløbende gennem 
et til- og fravalg af begivenheder ud fra en viden om 
moralen i historien. 
Historien er altså på én gang strukturereret baglæns, 
men fortalt forfra. Hvilket i høj grad også gælder 
historieudlægningerne om IKEA.

Forskning inden for narrativitet bemærker, at forti-
den på denne måde skabes med udgangspunkt i 
nutiden. ”There is only a past – or a plurality of pasts 
– constructed from the point of view of an everchan-
ging present. The ’what it was’ is always established 
through the ’what it is’”, som Margareta Järvinen un-
derstreger i artiklen ”Life histories and the perspective 

of the present”. 
Det betyder også, at fortiden ikke er en konstant 
størrelse, men hele tiden under (re)konstruktion ud 
fra den nye nutid, der dukker op. 

”It is not only that the past happened, but that it is 
happening”, som Järvinen citerer Maines et.al. for. 
Ricoeur markerer at fortiden eller altså historien om 
fortiden, struktureres ud fra et bestemt plot, der giver 
mening til det liv, man lever nu.

Plottet er altså det, der strukturerer fortællingen. 
Det, der giver udgangspunkt for til- og fravalg af 
historiens elementer, ud fra de uanede mængder af 
mulige elementer hentet fra tidligere begivenheder. 
Fortællingen om fortid giver nutiden relevans og 
argumentation til at handle i den retning, som man 
ønsker. Det er dog vigtigt at bide mærke i, at ikke alle 
mulige plots er acceptable. Plots er kulturelt bestem-
te og fortællingen er dermed et middel til at indskrive 
fortælleren og hovedpersonen i det kulturelle fælles-
skab, som han/hun refererer til.

I historien om IKEA genser vi flere af 
disse kulturelt bestemte plots:

fra fattigdom til rigdom og succes, fra ingenting til 
multinationalt foretagende – plots, som også gen-
kendes fra den klassiske historie om ’Den amerikan-
ske drøm’, men som også kan udvides til en klassisk 
iværksætterhistorie, eller som Miriam Salzer skriver i 
sin bog ”Identity across borders. A study in the IKEA 
world”: ”It is like the ’American dream’ but in a Swe-
dish version”.

Med disse indsigter hopper vi ud i den historie, som er 
fortalt af rigtig mange, men ikke mindst af IKEA selv, 
og som i denne version er tilskåret af undertegnede 
med udgangspunkt i, hvad IKEA er kendt for i dag og 
som kan danne grundlag for denne artikels plot: At 
vise, hvordan nye udfordringer blev imødekommet 
og lagde nye perspektiver på IKEAs oprindelige for-
retningstilgang og værdigrundlag.
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Historien om 
IKEA og Ingvar 
Kamprad
Historien om IKEA fortæller, at Ingvar er opvokset i små 
kår i Småland, Sverige i en global økonomisk trængt tid: 
”Havde det været svært at finde det daglige brød på 
Smålands magre agre, så gjorde tiden det ikke lettere. 
Menneskene fik nu brug for den foretagsomhed, som 
gennem århundrede var indbygget i deres arvemas-
se. (…) Den lille dreng voksede op på en bondegård i 
Småland, og han lærte tidligt, at livet er præget af kon-
stant pengemangel. Penge blev derfor noget, der tidligt 
beskæftigede den lilles fantasi og han læste om rige 
mennesker med stor forundring. Han bestemte sig for at 
tjene penge”, som IKEA selv beskriver det i deres lille bog 
”Mulighedernes tid er ikke forbi”, der blandt andet bruges 
i IKEAs interne uddannelse om IKEA-kulturen. 

Historien om Ingvar fortsætter med fortællingen om, 
hvordan han allerede som dreng købte store partier af 
tændstikker meget billigt og solgte dem videre til meget 
lave priser, men stadig med en god fortjeneste til ham 
selv. Fra tændstikker udvidede han forretningen til fisk, 
juletræspynt, blyanter og kuglepenne. Da Ingvar var 17 
år i 1943 fik han en sum penge af sin far i eksamensga-
ve, der hurtigt blev omsat til at etablere virksomheden 
IKEA – en slags postordrevirksomhed, der udnyttede den 
eksisterende infrastruktur af jernbane og mælkevogns-
ruter til at få varerne ud til de enkelte kunder.

Der var mange møbelfabrikanter i Småland i den tid, og 
derfor blev møbler inden længe inddraget i postordre-
firmaet IKEA. Møblerne skulle sælges efter de samme 
principper som resten af sortimentet – til så små priser 
som muligt.

I tiden omkring 1950 var det at købe møbler en virkelig 
bekostelig affære, men det var Ingvar Kamprads ambi-
tion at sælge møbler så billigt, at alle havde råd. IKEAs 
konkurrenter var ikke meget for denne ublu konkurren-
ce, og efter et par forsøg på at deltage i de etablerede 
møbelmesser, blev Ingvar Kamprad udelukket fra disse. 
Som alternativ startede han bare sine egne messer, der 
udviklede sig til et mere fast udstillingssted i Älmhult, og 
det blev siden hen til IKEAs første definerede varehus og 
IKEAs internationale hovedkvarter.

Men ikke bare fik IKEA eget varehus; det var 
også lidt efter lidt egne producerede varer, 
der blev solgt i varehuset.

”Der var flere grunde til at IKEA selv begyndte at designe 
sine møbler. Men det, der førte til det – og muligvis den 
bedste beslutning vi nogensinde har taget – var ret 
ironisk. Pres fra konkurrenterne fik vore leverandører til at 
boykotte IKEA. Reaktionen på vores succes krævede, at 
vi begyndte at designe egne møbler, hvilket blev grund-
laget for fremtidens vækst. Det kunne ikke undgå at føre 
til fornyet design og forbedret funktion til lavere priser. 
Så skete det, at en tidligere ansat fik den gode idé at 
fjerne benene på et bord. Bordet kunne nu komme ind i 
en bil og undgå at blive beskadiget ved transporten. Fra 
det øjeblik begyndte vi at tænke design i flade pakker. 
Hvilket igen førte til reducerede priser for kunderne. På 
IKEA var et mønster begyndt at etablere sig: At vende 
problemer til muligheder.” som Ikea selv har beskrevet 
historien på egen hjemmeside..
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I 1969 åbnede det første IKEA-vare-
hus i Danmark, og i de følgende 50 
år voksede virksomheden løbende 
til et forretningsimperium med i dag 
458 varehuse i 62 markeder i hele 
verden.

I 1976 blev Ingvar Kamprad 50 år og IKEA 33 år. Virksomheden 
havde vokset sig enorm – og han bestemte sig for at sætte 
sig ned og med få ord beskrive, hvad kernen i virksomheden 
var. Det blev til ”En møbelhandlers testamente” med 9 teser. 

Den allerførste tese indikerer dedikation til produktet, prispoli-
tikken og de mange mennesker, som han ønskede at komme 
i møde med den lave pris: ”Vort sortiment er vores identitet. 
IKEA skal tilbyde et bredt sortiment af form- og funktionsrig-
tige artikler til boligindretning til så lave priser, at så mange 
mennesker som muligt har råd til at købe dem”. 

De otte andre handler om IKEA-ånden: Overskud giver os 
ressourcer, At nå gode resultater med små midler, Enkel-
hed er en dyd, Linje anderledes  (at turde og stræbe 
efter at være anderledes), Kraftsamling (samling af 
alle kræfter uanset stillingsbetegnelse til en fælles 
indsats og mål), At tage ansvar, Det meste er 
endnu ikke gjort – vidunderlige fremtid. 

Testamentet har lige siden været det 
mest centrale dokument i IKEA. Det er 
grundlaget og referencepunkt for 
stort set alt arbejde i koncernen.

IKEAs bæredygtighed
Min interesse i IKEA udspringer af mit arbejde med min ph.d., der ønskede 
at følge, hvordan ambitioner om inddragelse af hensyn til miljø og socialt 
ansvar – det vi i dag kalder bæredygtighed og som på det tidspunkt i 
højere grad blev begrebsliggjort som CSR – praktiseres i en virksomheds 
dagligdag. IKEA blev min hovedcase, hvor jeg lavede feltarbejde i et halvt 
år med deltagerobservation og interviews på alle niveauer af IKEA og 
derudover samlede skriftlig materiale fra bøger, artikler og dagspresse fra 
en meget lang tidsperiode.

”En møbelhandlers testamente” forholder sig ikke til bæredygtighed/CSR, 
men i forbindelse med testamentets 25-års jubilæum i 2001, blev Kam-
prad interviewet og blandt andet spurgt: ”Hvis du i dag skulle have tilføjet 
en 10. tese, hvad skulle den så have handlet om?” 

Hertil svarede han: ”Jeg ville tilføje to. Dels miljøet, som vi i det daglige 
arbejde skal tage større hensyn til. Dels vores sociale mission, viljen til at 
drage omsorg for de mange mennesker og samfundet (…) Det, der står i 
testamentet er sandheder i IKEA. Der vil ikke blive ændret noget som helst 
i det historiske dokument. Men tiderne ændrer sig og flere kulturer mødes 
og derfor har teserne behov for at blive suppleret.”
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Har man de kritiske briller på, kan 
man spørge sig selv om denne 
markering er en ønsketænkning 
eller efterrationalisering. 

Er interesse for miljø og en social mission først 
og fremmest markant for den måde, Ingvar 
kamprad ønsker, at virksomheden skal fremstå, 
den måde som den drives på i dag eller kan 
man med en vis ret sige, at disse interesser lig-
ger i naturlig forlængelse af resten af forretnin-
gen og dens idégrundlag? Med narrativitetste-
orien in mente kunne denne markering måske 
forstås som en omskrivning af historien med et 
nyt plot, der hedder ’miljø og socialt ansvar’. 
I 1970 mødte journalisten Stellan Björk for første 
gang Ingvar Kamprad. To ting bed han mærke 
i, fordi det overraskede ham i forhold til andre 
virksomhedsejere, han som garvet erhvervsjour-
nalist havde mødt tidligere. Dels slog det ham, 
hvor ydmyg en fremtoning Ingvar Kamprad 
havde, men derudover gjorde det også stort 
indtryk på ham, at Ingvar Kamprad markere-
de, at IKEA ikke bare handlede om salgstal og 
profitmaksimering, men at de derudover også 
havde en vigtig samfundsopgave: at tilbyde 
gode møbler til en så lav pris, at de mange 
mennesker havde råd til at købe dem. 

Det var nye og særprægede ord og en ny 
og særpræget vinkel på forretning i Sverige i 
1970’erne, fortæller Björk i sin bog ”IKEA - Ingvar 
Kamprad og hans imperium”. 

Ingvar Kamprad selv citerer i indledningen til ’En 
møbelhandlers testamente’ en industrimand 
for at have sagt, at IKEA har betydet mere for 
demokratise¬ringsprocessen end den samlede 
sum af mange politiske beslutninger. 

Det kunne altså tyde på, at IKEA gennem lang tid 
har haft en vision, der både havde en forret-
ningsmæssig ambition, men som også inde-
holdt en eller anden form for samfundsmæssigt 
sigte. En vision der i 1995 blev markeret med 
begrebet ”Demokratisk Design”.
På trods af denne måske inkorporerede værdi 
har IKEAs inkludering af sociale og miljømæssi-
ge hensyn ikke været smooth sailing hele vejen.

Det var nye og særprægede ord og en ny 
og særpræget vinkel på forretning i Sverige i 
1970’erne, fortæller Björk i sin bog ”IKEA - Ingvar 
Kamprad og hans imperium”. 

Ingvar Kamprad selv citerer i indledningen til ’En 
møbelhandlers testamente’ en industrimand 
for at have sagt, at IKEA har betydet mere for 
demokratise¬ringsprocessen end den samlede 
sum af mange politiske beslutninger. 

Det kunne altså tyde på, at IKEA gennem lang tid 
har haft en vision, der både havde en forret-
ningsmæssig ambition, men som også inde-
holdt en eller anden form for samfundsmæssigt 
sigte. En vision der i 1995 blev markeret med 
begrebet ”Demokratisk Design”.

På trods af denne måske inkorporerede værdi 
har IKEAs inkludering af sociale og miljømæssi-
ge hensyn ikke været smooth sailing hele vejen.
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IKEA i 
søgelyset
”Møbelvarehuset IKEA blev i går idømt en 
bøde på 30.000 kr., fordi møbler fra huset 
indeholdt op til fem gange den tilladte 
mængde af giftstoffet formaldehyd”, kunne 
Politiken fortælle i 1986. 

Kun 3 år tidligere havde Danmark som det 
første land i verden defineret grænser for 
indhold og afdampning af formaldehyd – 
og dermed blev den danske dom også den 
første af sin art i verden. Kunderne blev uro-
lige og i Danmark betød det, at IKEA over en 
nat mistede 20% af deres indtægter. Sam-
tidig med den danske dom var Tyskland på 
vej med lignende restriktioner. 

De nye tyske krav var dog langt mere re-
striktive end de danske: ”Formaldehyd var 
et branche problem, hvor IKEA selvfølgelig 
var medskyldig”, fortæller Kalle Nilsson, der 
arbejdede med kvalitetsspørgsmål hos IoS 
(IKEA of Sweden) til IKEA-magasinet SaveMe 
i 2002; ”Vi var tvunget til at gå til bunds med 
spånpladeindustrien og limproducenterne 
for at få skabt et miljøvenligt alternativ”.

Da endnu en bombe ramte IKEA i 1992 var 
det derfor ikke mærkeligt, at den var affyret 
fra Tyskland. Denne gang var det den popu-
lære reol Billy, der var i opmærksomhedens 

centrum og handlede om formaldehydaf-
sondring fra lakken og ikke fra spånpladerne 
selv. 

”Det var en svær balancegang. Hvis lakken 
skulle være tilstrækkelig miljøvenlig, opfyldte 
den ikke længere møbelindustriens kvali-
tetskrav til robuste overflader. Igen måtte 
IKEA igennem et møjsommeligt arbejde 
med leverandørerne for at ændre frem-
stillings¬processen. Det viste sig senere, at 
det høje indhold af formaldehyd i det tyske 
Billy-tilfælde, skyldtes en leverandør med 
utilstrækkeligt udstyr til tørring af lakken”, 
fortælles videre i samme artikel.
IKEAs status som verdensomspændende 
møbelkoncern betyder, at de skal leve op til 
et utal af forskellige nationale restriktioner. 
Derfor er det administrativt nemmeste for 
koncernen at sætte deres standarder efter 
de skrappeste på markedet. 

Når møbler bliver produceret i én del af 
verden og transporteres til en mængde 
forskellige lande i en anden del af verden, er 
det umuligt og uproduktivt at holde øje med 
at kun nogle produkter er tilladte i nogle 
dele af verden og ikke i andre. Allerede i 
1982 indførte IKEA derfor grænseværdier for 
formaldehyd på baggrund af Danmarks 
officielle grænseværdier og siden lagde de 
deres grænseværdier efter de tyske, der 
overhalede Danmark for at have de skrap-
peste i verden.
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I de fem år, der gik mellem den danske 
formaldehyddom og skandalen med Bil-
ly-reolen var medier, miljøorganisationer og 
kunder begyndt at stille kritiske spørgsmål 
om IKEAs indpakning, katalogproduktion 
og deres brug af plastikmaterialer. Det 
blev mere og mere tydeligt, ikke mindst i 
forlængelse af Billy-skandalen, at det var 
nødvendigt, at IKEA arbejdede seriøst med 
miljøspørgsmål og med at forbedre deres 
interne kontrolsystem for at sikre sig, at 
handling virkelig kunne leve op til holdning.
På samme tid som IKEA fik dom i Danmark 
på grund af formaldehydudledning i møbler, 
var der i Nordeuropa stor opmærksomhed 
og diskussion mellem regering, NGO og pa-
pirindustrien på dioxiner i papirfremstilling. 
Da IKEA lancerede deres miljøpolitik i 1993, 
betød det derfor, at IKEA med verdens stør-
ste udgivelse, IKEA-kataloget – der endda 
overgår bibelen i antal – tog denne handske 
op og beslutter, at papir til katalogerne bur-
de ændres til en mere ’grøn’ version. 
IKEA opsatte nogle hidtil helt usete standar-
der til et produkt, som ikke fandtes noget 
sted i branchen, og som de samtidig mente 
var helt umulige at levere på. På trods af 
massive protester lykkedes det alligevel for 

IKEA at pirke til konkurrencen mellem papir-
producenterne og dermed at udvikle en helt 
ny og langt mere miljørigtig papirtype, der 
kunne bruges til et langt større kundeseg-
ment end tidligere miljørigtige papirtyper.
 Håkansson og Waluszewski har lavet en 
gennemgående analyse af denne pro-
ces i deres bog ”Managing technological 
development. IKEA, the environment and te-
chnology” fra 2003. De peger på tre faktorer, 
der gør at IKEA lykkes med at presse på for 
opfindelsen af en hidtil ukendt papirtype: For 
det første indtager IKEA i denne forbindelse 
en ny form for leverandør-kunde relation 
med et langt højere grad af samarbejde 
mellem de to til udvikling af et produkt til 
begges tilfredshed. Det kunne kun lade sig 
gøre, fordi nogle medarbejdere hos IKEA 
over årene havde fået stor indsigt i papir-
fremstilling, så de kvalificeret kunne gå ind 
og arbejde sammen med industrien. Sidst, 
men ikke mindst, så opsnusede Green-
peace, at IKEA pressede på for at finde en 
bedre og mere miljøskånsom papirtype – et 
projekt, de kunne se sig selv i.

Greenpeace henvendte sig til IKEA og der 
opstod et tæt partnerskab, hvor IKEA kunne 
bruge Greenpeaces indsigt i miljøproble-
matikker og i papirbranchen til at få overbe-
visende argumenter for et kontinuerligt pres 
på papirproducenterne.
Kun få år efter Billy-skandalen kom IKEA 
ud i endnu et stormvejr, da dokumentaren 
’Mattan’, der betyder ’Tæppet’, blev vist i tv 
i 1994. ’Mattan’ afslørede en brutal produk-
tionsstruktur med økonomiske ’slaver’ og 
børnearbejdere i tæppeindustrien i Pakistan. 
IKEA blev nævnt som en af de mange 
virksomheder fra Vesten, der blev kædet 
sammen med disse uhyggelige forhold ved 
deres køb af tæpper fra regionen. 
Marianne Barner var ny chef for indkøb af 
tæpper hos IKEA. Hun og et par kolleger 
indså hurtigt, at det her var noget som IKEA 
måtte tage ansvar for og lære mere om: 
”Indkøbsorganisationen tvingades snabbt 
sätta sig in i frågan om barnarbete, en fråga 
som tidligare inte ägnats många tanker. 
Man taler om ’ett chockartat uppvaknande’, 
IKEA-organisationen fick börja från grunden 
med att söka information. Man visste helt 
enkelt inte så mycket om hur mattorna 
tillverkades i de lokale samhällena och det 

saknades även kunskap om problematiken 
med barnarbete”, som Amnesty Internatio-
nal fortæller om historien i deres udgivelse 
”Mänskliga rättigheter. Foretags ansvar?”. 

For at opnå større indsigt var IKEA med 
til at etablere den såkaldte ”Matt¬grup-
pen” (Tæppegruppen) sammen med et 
par andre svenske tæppeimportører, flere 
NGO’er såsom Red Barnet, Bonded Labour 
Liberation Front Sweden samt fagforenin-
gerne Industrifacket og Handelsanställdas 
Förbund. Sammen rejste gruppen blandt 
andet til Indien og Pakistan for at lære mere. 
De mødtes med leverandører, repræsen-
tanter fra de lokale regeringer, frivillige 
organisationer og FN-organisationer såsom 
Unicef og ILO. ”Där lärde vi ju oss ganska 
snabbt, att barnarbete är ju inte något 
isolerat, som du kan ta tag i, utan det är ju 
en del i någonting större”, som Marianne 
Barner fortalte mig i et af mine interviews 
med hende. 
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Da jeg tog på feltarbejde hos IKEA i be-
gyndelsen af nullerne, var det kort efter, at 
IKEA, mere specifikt IKEA Danmark i denne 
sammenhæng, havde været inde i endnu 
et massivt stormvejr. Et halvt års tid inden 
havde IKEA Danmark lanceret en ny perso-
nalepolitik ”Det gode arbejdsliv”. Opbyg-
ning af personalepolitikken byggede på en 
undersøgelse iværksat af IKEA, om hvad ’det 
gode arbejdsliv’ betyder i den brede danske 
erhvervsstyrke. 

Personalepolitikken henter derudover 
inspiration i IKEAs grundværdi, om at være 
til for ’de mange mennesker’, der i denne 
sammenhæng vender fokus fra kunder til 
også at forholde sig til personalet, som de 
mange og mangfoldige mennesker. 
At definere en personalepolitik med grund-
lag i mangfoldigheds¬ledelse var nyt og 
provokerende, da der i årene op til havde 
været mange diskussioner – og decide-
rede domsafhandlinger – om muligheden 
for at bære hijab som frontmedarbejdere 
i detailbranchen, hvilket flere prominente 
detailvirksomheder ikke mente og dermed 
blev anmeldt for diskrimination.

I forlængelse af den ny personalepolitik 
satte IKEA en masse initiativer i gang for at 
gøre sig attraktiv for flere forskellige typer af 
medarbejdere. Den administrerende direk-
tør blev på en stor erhvervskonference bedt 
om konkrete eksempler på, hvordan denne 
nye mere mangfoldige personaleledelse 
kommer til udtryk – og blandt en lille serie 

af eksempler fik får han også beskrevet, at 
IKEA af hensyn til de ikke-kristne medar-
bejdere havde droppet julefrokost til fordel 
for en stor personalefest om sommeren i 
forbindelse med det nye IKEA-år, der også 
markeres af udgivelsen af det nye katalog. I 
første omgang var der ikke megen fokus på 
dette eksempel, men efter nogle uger skrev 
Politiken at ”IKEA dropper julen” på side 8 af 
avisen. 

Hvad der er vigtigt i denne historie er, at 
IKEAs personalepolitik blev lanceret 4. 
september og den administrerende direktør 
talte på erhvervskonferencen få dage 
efter. Året er 2001 og den 11. september, en 
uge efter IKEAs lancering af personalepo-
litik, blev USA angrebet på egen grund, da 
nogle muslimske terrorister overmandede 
almindelige rutefly og tvang flyene som 
selvmordsaktioner ind i World Trade Center, 
Pentagon og en, der mislykkes i sit forsøg, 
men højst sandsynligvis havde retning mod 
Det Hvide Hus.
De næste uger blev al medieplads brugt 
til formidling af perspektiver på denne 
begivenhed. Den daværende amerikanske 
præsident, George W. Bush jr., erklærede 
krig mod terror og understregede, at der i 
denne situation ikke var plads til neutralitet, 
men ”You’re either with us or against us” 
og tegnede altså en meget markant Os/
Dem-dikotomi. 

Da historien om, at IKEA havde aflyst julefro-
kost i ønsket om at leve op til et princip om 

mangfoldighed og hensyn til de ikke-krist-
ne medarbejdere, blev fanget af resten af 
pressen i slutningen af september, blev den 
nyhed perspektiveret af de ophedede følel-
ser i forlængelse af 11. september. 
De følgende dage, uger og måneder var 
alt kaos i medier og i varehusene. IKEA 
blev i medierne beskyldt for at slå plat på 
11. september, at have taget ved lære af 
Taleban, at have forbudt al morskab, at føre 
en islamisk personalepolitik, at den svenske 
koncern ville kvæle alle danske traditioner, 
at være dobbeltmoralsk fordi de stadig ville 
sælge julevarer; men først og fremmest på 
at lave et mediestunt på et meget upas-
sende tidspunkt. 

Kunder kom ind i varehusene alene med 
det formål at svine medarbejdere i IKEA til, 
demonstrativt klippe deres IKEA-family kort 
over eller efterlade tidligere købte varer 
midt i varehuset. Dansk Folkeparti lancerede 
en annoncekampagne under overskriften 
”IKEA skrotter julen – Så nu skrotter vi IKEA”. 
Men det var også opportunt for Dansk Fol-
keparti, da Danmark i de samme måneder 
var på vej ind i et folketingsvalg, der endte 
med stort set alene at beskæftige sig om 
flygtninge og indvandrerdebatten.
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Opsamling
Der er mange aspekter og analyser, der 
kan laves af ovenstående eksempler – 
hvilket jeg har foldet ud i min bog ”CSR – 
Virksomheders Sociale Ansvar i begreb 
og praksis” – men i denne sammen-
hæng handler det om, hvad vi kan lære 
om IKEAs implementering af de nye 
aspekter af en mere globaliseret verden 
med presserende udfordringer inden for 
miljø, klima og sociale forhold. 

Der er ikke nogen tvivl om, at IKEA fra 
start ikke har været bange for at gå sine 
egne veje i forhold til nogle grundlæg-
gende værdier, som har været centrale i 
deres arbejde – de lave priser, de man-
ge mennesker og ”Linje anderledes” fra 
en Møbelhandlers Testamente – og at 
disse værdier ofte har været provoke-
rende i deres umiddelbare omverden. 

Det er også tydeligt at se i disse tidlige 
eksempler på miljømæssige og sociale 
udfordringer i en verden, der kun lige 
var begyndt at vågne op til disse nye 
globale udfordringer, at der er gentagne 
eksempler på IKEAs tidlige læresætning 
om at vende udfordringer til muligheder. 
Og samtidig må man nok også erkende, 
at det højst sandsynlig både er læring 
af at vende udfordringer til muligheder 
og at vælge den anden vej, linje ander-
ledes, der har været med til at gøre IKEA 
så succesfuld. 

Der er heller ingen tvivl om at omfanget 
af eksempler om pres og opmærk-
somhed udefra, som vist ovenfor, på en 
virksomhed som IKEA, er påvirket af, at 
de på den ene side er en integreret del 
af mange almene forbrugeres daglig-
dag, og på den anden side at de udgør 
en markant magtposition ved deres 
massive globale størrelse. Det at få IKEA 
i spotlyset i relation til en bestemt sag 
betyder dermed, at sagen får større 
medieopmærksomhed. 

Det vigtige er her, hvordan 
man reagerer på den kritik, der 
kommer mod en. 
Og på trods af overraskelse og eventuel 
indledende modstand, så er IKEA et 
eksempel på, hvordan man kan imøde-
komme kritikken og finde nye veje til en 
opstået samfundsproblematik, der in-
volverer virksomheden. At der kan ska-
bes nye veje ved at lære at forstå, hvor 
presset kommer fra, og hvad det viser 
om det samfund, som virksomheden nu 
agerer i. Og at denne læring meget ger-
ne sker i samarbejde med andre berørte 
og vidende aktører såsom konkurren-
ter, kunder, NGO’er eller myndigheder. 
Omvendt har IKEA også selv benyttet 
sin størrelse til at promovere en sag, de 
anså som vigtig, som f.eks. udvikling af 
miljøvenligt papir og mangfoldig perso-
naleledelse er eksempler på. 

Men måske vigtigst af alt, så bruges de 
grundlæggende værdier udtrykt i ’En 
Møbelhandlers Testamente’ og i IKEAs 
almene virke til at argumentere for ve-
jen frem, og at denne måske nye vej ikke 
er imod IKEAs DNA, men netop ligger i 
direkte forlængelse af den. Selvom vær-
dierne ikke bliver omskrevet løbende for 
at imødekomme nye samfundsforståel-
ser, så får de løbende nye perspektiver, 
som eksempelvis når den oprindelige 
forretningsidé, om at skabe indretnings-
produkter til de mange mennesker, 
pludselig får en ny betydning, når ikke 
bare kunder, men også personalet ind-
drages i denne forståelse og oversættes 
til en mangfoldig personaleledelse. 

Værdierne er på denne måde de stabile 
holdepunkter og med narrativitetsteori-
ens pointer i baghovedet, kan vi sige, at 
de konstant opståede nye samfundsud-
fordringer er nye plots, der omdefinerer 
værdierne og fortæller en genkendelig 
historie om IKEA i en ny kulturel kontekst. 
Og det er centralt i forandringsledelse 
og i implementering af nye initiativer: At 
holde fast i noget, der gør, at virksom-
heden eller organisationen ikke mister 
sin identitet, men stadig fornyer sig 
tilstrækkeligt til at imødekomme nye 
interne og eksterne udfordringer.
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