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•  Kit Sanne Nielsen har 30 års erfaring med 
proceskonsultation ved anvendelsen af et solidt 
erhvervspykologisk perspektiv på alle feltets aspekter 
inklusiv: coaching af  topledere og mellemledere, 
organisationsudvikling, leadership development, udvikling 
af teams og proceskonsultation for virksomheder, 
organisationer, teams og grupper.  

•  Kit har også bidraget til feltet af erhvervspsykologi som 
forfatter til en serie succesfulde bøger om management 
consulting på baggrund af praktisk erfaring. 
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•  Birgitte Ellersgaard har 20 års erfaring som leder, heraf bl.a. 17 års 
erfaring inden for udvikling af HR processer og værktøjer. 

•  Har endvidere være ansvarlig for udvikling og gennemførelse af 2 
globale programmer til udvikling af 700 ledere i medicinalindustrien. 

•  Birgitte har arbejdet med pædagogik og psykologi i forskellige private og 
offentlige organisationer. 

•  Ejer af Competency Match. www.competencymactch.com  

•  Co-founder af Waves Partners.www.wavespartners.com 

Om os 



    Den nye generation 



Den generation der kommer ind på 
arbejdsmarkedet 

•  De stiller andre krav til 
arbejdsgiverne 

•  De er født med at kunne finde hurtige 
løsninger og viden på nettet 

•  De kræver opmærksomhed 
•  De ønsker understøttende ledelse 

(agilt lederskab) 
•  De vil arbejde hvor der er energi 
•  De er krævende og troløse 
•  De jobshopper  
•  65% af den nuværende 

arbejdsstyrkes arbejde forsvinder – 
også akademikere – jobstøvsugeren 
er i gang. 





Disruption - indledning 

•  Definition: 

•  Afbrydelse – forstyrrelse- 

sammenbrud 

•  Dette medfører i organisationer: 

•  Forandringer i:  

•  Arbejdsstyrkens sammensætning 

•  I processer 

•  I organisationes opbygning 

•  Af værdier og kultur 

•  Og behov for nye lederkompetencer 



Kundefokus – at levere en service til et behov 
meget bedre, meget hurtigere, meget billigere. 
Det nye: Flere har blik for dine kunder. Har du blik 
for deres? Har du blik for ingens? 
 
Hvad kræver disse spørgsmål af ledere, teams og 
organisationer? 



Forandringer - en realitet 
igennem hele civilisationens 
historie. Det er i kendskabet til de 
givne omstændigheder og 
realiteten, at man kan konstatere, 
om noget betyder en forandring. 
 
Forskellige definitioner af 
disruption:  
- Enhver situation af hastig 
forandring, hvor en industri er 
rystet og magtfulde spillere er i 
krise. 
Dvs. et felt for højt specialiseret 
analyse, teoridannelse og skarpe 
hoveder.  
Så nogle bliver sorteret fra. 
 



Disruptive udfordringer 

•  Mod 

•  Tværgående samspil 

•  Nye tanker 

•  Helhedssyn 

•  Kreativitet 

•  Innovation 

•  Fleksibel tænkning 

•  Passion 

•  Etik 

•  Tro på selvorganisering 



Selvom lederen altid er til rådighed for gruppen, er lederen sjældent 
involveret i dag-til-dag-opgaver og -beslutninger. 
 
Lederen deler sin tid mellem strategiske opgaver og den facilitering, 
som gruppen/teamet selv vurderer, at der er brug for. 

Ledelsesform: 
Selvbærende ledelse 

LEDER 



     Tid til forandring 
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Variation   af    følelser 

Chock 

Fornægtelse 

Frustration/ 
Vrede 

Opgivelse/tristhed 

Forsøg 

Beslutning 

Integration 

Reaktioner på forandringer 



Billeder på forandringer 
 



Den neutrale 
zone: 

Ingenmands-
land 

Afslutning 
tab og sige 
farvel 

Den nye tid 
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Forandringens 3 vigtigste udviklingsfaser 



Plejer dør – plejer i anden 
kontekst 

•  At skabe/bevare overblik 
•  at sætte spørgsmålstegn 

ved det I plejer.  
•  At tage de gode 

arbejdsmåder og 
erfaringer med 

•  At støtte op om nye 
løsninger og bedre måder 

•  At indse, at det er det 
bedste tidspunkt til at 
finde nye arbejdsmåder  





•  Anerkend, at forandringer 
tager tid 

•  Fasthold visionen og 
målene for forandringen 

•  Respekter værdier og det 
den enkelte er loyal 
overfor 

•  Giv plads til tankemæssig 
og følelsesmæssige 
reaktioner 

•  Gør tab og gevinster 
tydelige 

•  Placer ansvar og 
kompetence i nye 
relationer og kontekster 

•  Håndter kulturforskelle 



 
Disruption og krav: 
Tjek og gentænk værdier og 
kompetencer 

Disruption stiller krav til en organisations DNA. 
 
Disruptiv strategi kræver et solidt fundament af: 
•  Værdier, der er beskrevet ud fra hvilken adfærd, der er 

hensigtsmæssig og praktisk mulig. 
 
Disruptiv strategi udfordrer eksisterende:   
•  Kompetencer. Er de nødvendige kompetencer tilstede? Hvis ikke, 

hvordan udvikles de og/eller anskaffes de?  

Når marked, teknologi og konkurrenceforhold er under konstant 
forandring med en høj grad af uforudsigelighed, skal værdier og 
kompetencer revurderes. 



    DYDSETIK 

•  Aristoteles etik, 2400 
år f.k – aktuel i dag 

•  Dyder er karaktertræk 

og færdigheder som 

personen har 

•  To typer dyder: 

•  Moralske – angår 

følelser 

•  Intellektuelle – angår 

fornuft 



   Dyder eller værdier? 

•  Ærlighed 
•  Mod 
•  Nysgerrighed 

•  Retfærdighed 
•  Selvkontrol 
•  Taknemmelighed 

•  Vedholdenhed 
•  Videbegær 



Ledelse og disruption  

Hvilke kompetencer kræver det at 
lede udviklingen i og af en agil 

organisation? 



Ledelsesfunktioner og disruption 

 
Ledelsesniveau	 Teamleder	 Funk1onschef	 Øverste	chefer	
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Strategiimplementering	 -	 P	 P	

Ledelse	af	forandringer	 P	 s	 s	

P= primært ansvar, s= sekundært ansvar, - = mindre ansvar 





Team og afdelingslederes 
udfordringer 

Forandringer i arbejdsstyrkens sammensætning 
 
 

Digitialisering og dens anvendelse 
	

	

	

 



Funktionschefers udfordringer 

Skal hurtigt kunne omsætte og implementere 
forandringer  
 
Være troværdige  
 
	

	

 



Topledelsens udfordringer 

Skal arbejde udad og opad. Være komfortable  med  
hurtige beslutningsprocesser 
 
 
 

Turde stole på intuition og omsætte facts og fornemmelser 
til strategi, visioner og værdier  
 
	

	

	

	



Nye kompetencekrav 

I den digitale virkelighed 
er kunstig intelligente 
computere, det 
medarbejderne bruger, når 
de træffer beslutninger. 
 
At tænke i komplekse 
baner, danne synteser og 
bruge data på kryds og 
tværs, og identificere det, 
der skal udvikles og kunne 
samarbejde. 



Kompetencer, ledelse og styrkelse af 
immunforsvar 

Kompetencer	der	ak22verer	immunforsvaret	i	forhold	2l	arbejdsstyrken:	

	

1.  Involvering	

2.  Følelsesmæssig	intelligens		

3.  Ansæt	de	rig2ge	talenter	

4.  Forandringsledelse	

	

	

	

	

	



Kompetencer, ledelse og styrkelse af 
immunforsvar 

Kompetencer der aktitiverer immunforsvaret i forhold til 
arbejdets organisering: 
 
1.  Kreativitet   
2.  Systemer 
3.  Digitalisering 
4.  Forandringsledelse 
	

	

	

	

	



Kompetencer, ledelse og styrkelse af 
immunforsvar 

Kompetencer der aktitiverer immunforsvaret i forhold til 
strategi: 
 
1.  Smidighed  
2.  Intuition 
3.  Assimilation 
4.  Forandringsledelse 
	

	

	

	

	



Ledelses roller 
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Expert:	færdigheder	og	
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Management:	
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retning,	delegere	

Rela1oner	



Kompetencemodel og værktøj 
 

Ø  Identificer systematisk de 3 – 5 vigtigste 
kompetencer, der skaber succes for strategien 
i alle led i organisationen 
 
Ø  Udarbejd en SMART udviklingsplan for alle 
medarbejdere 
 
Ø  Evaluer hele tiden om planen følges, hvis ikke, så find ud af 

hvorfor og juster eventuelt planen 

Ø  Find effektive udviklingsmetoder og husk 10%-20%-70% reglen. 
 
	

	



5 veje til at skabe disruptivt lederskab 

1. Slip kontrol – fremelsk kreativitet 
2. Fremelsk udfordringen og formuler visionen 
3. Faciliter engagement – og sæt fri fremfor at 
begrænse 
4. Fremelsk idéer og deres vækst 
5. Værdsæt og støt succes 



3 nøglespørgsmål 

•  Hvad er de særlige udfordringer i din rolle, der vil komme 
til at påvirke dig og dem omkring dig mest? 

•  Hvilke er de mest signifikante faktorer, der vil påvirke din 
rolle? Hvordan vil disse konkret vise sig? 

•  Hvad ønsker du at foretage dig over det næste år for at 
sikre, at du er på rette spor? 
 - i relation til at styrke dine kompetencer og give værdi til 
 dem du samarbejder med, og dine evt. kunder? 
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