
Følelser i forandring  
Organisationspsykologiske veje til bedre forandringskommunikation  

Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 13.00 – 16.30 
Roskilde Universitet, Bygning 30, auditorium 30M.1-16  

Hvad skal der til for at bevare medarbejdernes engagement og fokus på hovedopgaven, når forandringens 
vinde blæser? Hvordan kan man forstå og arbejde mere konstruktivt med den modstand, der helt naturligt 
kan opstå? Hvorfor har ’nærmeste leder’ nøglen til den bedste forandringskommunikation? Hvad er 
ledelsens rolle, og hvilken rådgivning er der brug for? Hvordan kan strategisk kommunikation og 
psykodynamisk organisationspsykologi supplere hinanden og give mere effektive forandringsprocesser?  

Det er nogle af de spørgsmål, som centrets forskere beskæftiget sig intensivt med. Nu præsenterer vi det 
faglige fundament illustreret i to cases gennem- ført i Novo Nordisk og på Odense Universitetshospital – og 
med et bud på god forandringskommunikation i praksis.    

Kom og lyt med hvis du er interesseret i et organisationspsykologisk bud på bedre forandringsprocesser. 
Seminaret er gratis, men kræver tilmelding på  

http://events.ruc.dk/copf16/om-arrangementet.html senest den 26. april 2016.  

Program  
Kl. 13.00 Velkomst v. lektor Helle Petersen 
Introduktion: Strategi og følelser i forandringsprocesser 
Forandring fylder i organisationers liv. Antallet, omfanget, variationen og kompleksiteten af organisatoriske 
forandringsprocesser er stor. Ny forskning viser, hvordan forandringskommunikation kan styrkes ved at koble strategisk 
kommunikation og organisationspsykologi. Først når man tager højde for følelsers betydning, og alt det der sker ”under 
overfladen” – i og mellem mennesker i forandring – kommer man helt og helskindet i mål.  

• Hvad er udfordringerne i forandringskommunikation anno 2016? 
• Hvordan ser opgaven ud for lederen, forandringsagenten, HR- og kommunikationskonsulenten? 
• Hvordan når du dit mål med strategisk kommunikation - og hvor må organisationspsykologien træde til?  

Ledelse og medarbejde i forandringsprocesser – psykodynamiske grundbegreber og deres relevans for resultatet på 
bundlinjen v. professor Steen Visholm 
Mennesker reagerer ikke altid rationelt og slet ikke i forandringsprocesser. Meningsfulde reaktioner blander sig med 
vanskeligt forståelig adfærd. Vi er ofte tilbøjelige til at idealisere fortiden og dens ledere, men derved kommer vi til at 
trække lyst og energi væk fra opgaveløsningen her og nu.  

• Nænsom opløsning af loyalitetsbindinger til fortiden  
• Spidskompetencer for ledere: at kunne vente og lytte  
• Sammenbragte organisationer – fusionspsykologi 
• Kreativitet og misundelse  

Kaffepause og netværk  

Forandringskommunikation der virker – sådan gør du!  v. lektor Helle Petersen 
En kommunikationsplan er uundværlig i en effektiv forandringsproces. Den er nemlig et (sam)arbejdsredskab, der gør 
kommunikationen mere struktureret og hjælper med at sikre, at alle væsentlige aspekter er tænkt ind, før 
forandringskommunikationen går løs. Med rette kommunikation kan man mindske rummet for fri fantasi, bekymringer 
og frustreret medarbejderflugt og erstatte det med klar, rummende og motiverende kommunikation.  

• Strategisk og organisationspsykologisk kommunikationsplanlægning trin for trin  
• Bliv introduceret for drejebogen til bedre forandringsprocesser  


