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IOOS seminar 
30. november og 1. december 2017
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Dag 1 d. 30. november

• 08.30: Velkomst og indledning

• 08.55: Programpræsentation og optakt til 
dagene

• 09.25: Pause

• 09.45: Mig selv og de andre i den nye 
organisation

• 11.30: Frokost 

• 12.15: Præsentation af gruppearbejde 

• 13.15: Pause

• 13.30: Tværgående aktiviteter – hvilke 
aktiviteter har vi og vil vi have?

• 14.50: Afrunding af dagen

• 15.00: Tak for i dag og på gensyn i morgen
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Summit Consulting

• Grundlagt i 2001 – tæller i dag 12 
ansatte

• Udvikling af mennesker og 
organisationer op mod den strategiske 
ambition

• 4 ydelsesområder, der hver især – og 
ofte i kombination med hinanden –
understøtter bevægelsen

Hvem er Summit Consulting?
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”Dig, dem og det”

3 elementer sammenvævet i enhver 
organisatorisk udviklingsproces.

Selvom ét element typisk træder i 
forgrunden, arbejder vi altid med 
dynamikken mellem individet, gruppen 
og strategien.

Vores tilgang
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8 konsulenter fra Summit Consulting

Torben Dalager

Rikke Bjerregaard

Susanne Lima

Lone Thornberg

Jens Elbo Larsen Karsten Søderberg

Steffen Tange

Helle Aaes
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Vi skal arbejde med 

• Relationer, snitflader og samarbejde på 
tværs i IOOS

• Tværgående fælles aktiviteter

• IOOS værdier

• Forbedret kommunikation
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• Fusion betyder:

• Etablering af nyt og delvist ukendt

• Afsked med det velkendte

• Dette stiller skærpede krav til organisationens 
forandringsevne og til forandringskompetencer

Hvorfor arbejde med fusionen?
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Grundtanke

Høj 

Lav

Tid

Den gamle organisation
• Relativt niveau af forudsigelighed
• Relativ fornemmelse af sikkerhed
• Kendte roller og hierarki 
• Fokus på opgaverne
• Kompetence gennem viden

Den nye organisation
• Nye opgaver og mål
• Nye samarbejdsmønstre
• Mangel på rutiner og privilegier
• Ny kultur
• Nye eksperter, nyt hierarki
• Kompetence gennem læring 
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Kilde: Bridges, Gilmore et al.
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Modsætter sig 
forandring

Tilpasser sig 
forandring

Udnytter 
forandring

Skaber
forandring

Forandringsvillighed

Inaktiv

Reaktiv

Proaktiv

Interaktiv

Læring

Forandringsvillighed
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• Manglende forståelse…
… for hvorfor forandringen er nødvendig

• Manglende følelsesmæssig tryghed…
… ved håndtering af menneskene/mig i forandringsprocessen

• Manglende tillid…
… til selve forandringsagenten

3 kilder til modstand

I don’t
get it

I don’t
like it

I don’t
trust you

Kilde: ”Beyond the Wall of Resistance” af Rick Maurer
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Mulige årsager

• Mangelfuld information – lavt informationstryk

• Uenighed eller uklarhed om, hvordan informationen skal fortolkes

• Fortrængning af frygt for konsekvenserne

Manglende forståelse
I don’t
get it

Opgaven i fusionsprocessen

• Hvorfor fusionen?

• Balanceret datamængde – det tilstrækkelige informationspunkt

• Balancerede dialoger om fusionen



Side 12

Mulige årsager

• Frygt for tab af jobsikkerhed, position, magt eller kontrol

• Frygt for inkompetence, hvis jeg skal gøre noget anderledes

• Frygt for at blive isoleret – mister jeg relationer

Følelsesmæssige reaktioner
I don’t
like it

Opgaven i fusionsprocessen

• Ventilerer bekymringer og frustrationer

• Tilstrækkeligt involverede i fusionen

• Har vi tilstrækkelig forståelse af, hvordan det ser ud i den fusionerede 
organisation?
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Årsager

• Personlig historik (den anden og dig)

• Professionel historik (tidligere negative oplevelser i denne eller anden 
organisation)

• Ser ikke dig, men dem du repræsenterer (ledelsen, Head Quarters, HR)

• Forskelle i kultur, magt, køn, etnicitet, værdier mv. (hvad I står for)

Manglende tillid
I don’t

trust you

Opgaven i fusionsprocessen

• Hvordan ser det ud på tillidsdimensionen?

• Hvordan reagerer vi på hinanden?

• Hvilke udfordringer kunne der være?

• Er der nogen, jeg/vi skal arbejde mere med for at styrke tilliden?
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• I bliver delt op i 8 grupper

• Gruppe 1-5 i gruppelokaler

• Gruppe 6-8 i opdelt plenumlokale

• Hver gruppe har en konsulent

• Hver gruppe har en fra LSU

Workshopgrupperne
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• Brug det, når du har talt med en, du ikke kendte

• Brug det, når du gerne vil tale med en

• Brug det, når du gerne vil følge op på en:

• Der sagde noget vigtigt

• Du gerne vil sige noget mere til

• Du vil give noget feedback

Valgkortet 
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“I fordums tider var der altid stridigheder mellem høvdingerne i Irland. På aftalte 
tidspunkter drog stridsherrerne sammen til den 5. provins. Den 5. provins var et 
centrum, som ikke var en politisk eller geografisk position, snarere en ikke-position, 
en neutral grund, hvor tingene blev løftet op fra fastlåste dogmer og fordomsfulde 
forbindelser. I den 5. provins mødtes man for at være sammen på en anden made. I en 
kontekst med helt andre regler for samvær end sædvanlig. Man lagde våben og 
rustning fra sig inden besøget. Og her var man sammen for at se tingene fra et andet 
perspektiv og for at udfordre og udforske de ideer eller værdier, hver enkelt havde. 
Man skulle med andre ord se på, hvilke behov der var for forandringer. Når besøget i 
den 5. provins var slut, drog man videre, tog sine våben og soldater med sig og mødtes 
igen på sædvanlig vis på slagmarken.”
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Tilgange til det gode samarbejde
Workshopgruppen
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Præsentationsrunde med navn og rolle på IOOS.

Præsentation af workshopgruppens medlemmer
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Flere perspektiver og positioner – det sete afhænger af øjnene, der ser



Side 20

Anerkende Accept og respekt for forskellighed

Nysgerrig Lytte aktivt, stille spørgsmål

Eksperimentere Åben og udforskende, udfordre egne 
oplevelser og meninger

ANE eller BOB – 2 tilgange

Bedrevidende Dømmende, moraliserende
Og Tænker, den anden er ”forkert” eller gør noget, der
Belærende er ”for dårligt”
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• Bevar åbenheden

• Vær ikke-dømmende

• Læg dine fordomme fra dig

• Tænk anerkendende – enhver gør sit bedste

Lytteposition
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• Hvad skal der til for at få et optimalt samarbejde?

• Hvilke spilleregler skal gælde?

• Activ listening – interactive

• Respect each other

• Don’t interupt

• Don’t kill the messenger

• Mark before you speak

• Be openminded

• Be honest with each other

• Be lightheated

• …

Spilleregler for workshopgruppens arbejde
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Formål: Øge jeres kendskab til enheder og kollegaer i IOOS

• I præsenterer første del af jeres hjemmearbejde – de fleste af jer har lavet det i 
jeres respektive enheder

• Step 1: Tal sammen 2 og 2 om hjemmearbejdet i 15 minutter – med noter

• Hvad er enheden kendt for?

• Enhedens 3 væsentligste bidrag til det nye IOOS

• Hvad er centrale værdier hos os?

• Hvad ser vi mest frem til i sammenlægningen?

• Hvad mister vi i forbindelse med sammenlægningen?

• Vores mest positive/kritiske forhåbninger til
sammenlægningen

Mig selv og de andre i den nye organisation
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• Præsenter jeres 2-personers dialog med særligt fokus på nedenstående:

• Centrale værdier hos os

• Hvad ser vi mest frem til i forhold til sammenlægningen?

• Kritiske elementer ift. sammenlægningen

• Enhedernes væsentligste bidrag ift. ”det nye IOOS”

• Arbejdet samles på en flip i hver af grupperne

• Flippen præsenteres efter frokost i den samlede workshopgruppe

Step 2 Find sammen i 3 grupper
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Frokost

Tilbage her kl. 12.15
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• 20 minutter pr. gruppe 

• 7 minutters præsentation fra flipover

• Centrale værdier

• Hvad ser vi mest frem til i forhold til sammenlægningen?

• Kritiske elementer, oplevelser ift. sammenlægningen

• Enhedernes væsentligste bidrag ift. ”det nye IOOS”

• 2 minutters afklarende spørgsmål til gruppen

• 9 minutters refleksion fra gruppe 2 og 3, mens gruppe 1 lytter

• Hvad anerkender vi – hvad kan vi godt lide ved indholdet, vi præsenteres for?

• Hvad er de kritiske elementer?

• Tak til gruppe 1 – videre til gruppe 2

• Samme proces for gruppe 3 som for gruppe 2

• Refleksion fra gruppe 1 og 2, mens gruppe 2 lytter

Præsentation af gruppernes arbejde: ”Os selv og de andre 
i den nye organisation”
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Hjemmearbejdet fra de enkelte enheder: ”Et eksempel på et godt tværgående 
samarbejde, vi har været en del af”

I grupperne:

• 15 min. Præsenter kort jeres bedste erfaringer med tværgående aktiviteter, I har 
været en del af

• 25 min. Potentielle samarbejdsmuligheder – hvilke aktiviteter/tværgående 
samarbejder kan vi få øje på, som kan styrke faglighed/samarbejde/processer 
mm. på tværs af instituttet?

Tværgående aktiviteter – potentielle aktiviteter på tværs
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• 3 post it’s til hver

• Præsentation af potentielle aktiviteter (skrevet på flip)

• Fordel jeres post it’s efter, hvilken aktivitet I mener skal 
igangsættes/fortsættes

• Sæt alle 3 post it’s på 1 aktivitet, eller fordel dem mellem flere aktiviteter

• Resultat – anskueliggørelse af, hvilke projekter der skal arbejdes med 
inden for rammen af IOOS

Præsentation af idéer til aktiviteter og samarbejder på 
tværs fra grupperne
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Med inspiration i arbejdet hen over dagen – 5 min.

• Noter på jeres valgkort:

• En, du har talt med, du ikke kendte

• Brug det, når du gerne vil følge op på en:

• Der sagde noget vigtigt

• Du gerne vil sige noget mere til

• Du vil give noget feedback

Snak med en fra dit valgkort, eller lav aftale om i morgen – 5 min.

Tak for i dag – og på gensyn i morgen.

Afrunding af dagen
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IOOS seminar dag 2
1. december 2017
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Dag 2 d. 1. december

• 08.30: Præsentation af IOOS værdier

• 09.05: Transport til gruppelokalerne

• 09.25: Oversættelse af de 4 værdiområder 
til genkendelig adfærd

• 11.45: Frokost

• 12.30: En platform for god kommunikation

• 13.45: Pause

• 14.00: Feedback via brug af valgkort

• 14.45: Afrunding af dagene

• 15.00: Tak for i dag
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• Regler cementerer, at ”vi gør, som vi plejer”

• Værdier opfordrer til at tænke over situationen og finde den mest 
hensigtsmæssige løsning

• Arbejdet med værdier medfører:

• At gå skrevne og uskrevne efter i sømmene

• Afskaffelse af unødige regler

• For i stedet at have mere grundlæggende og reflekterede værdier

”Værdier er præmis for en beslutning”

Regler og værdier
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• Værdier er en del af dets fælles fundament, og de kitter organisationen sammen 
på tværs

• Værdier er ledetråde for, hvordan vi agerer i bestemte situationer og for de 
beslutninger, vi træffer

• Dialog om værdier gør det muligt at blive tydelig for hinanden og få en forståelse 
af hinanden

• Arbejde med værdier giver øget selvindsigt

• Værdier handler om rigtigt og forkert

• Levende værdier giver os større mulighed for at levere den bedst mulige service 
med højere kunde/borgertilfredshed og bedre trivsel til følge

• Ikke ”fine ord på papir”, men en løbende proces, der med jævne mellemrum skal 
tages op

Hvorfor arbejde med værdier?
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Sammenhæng mellem værdier og adfærd

Værdier

Betydning

Adfærd

Mission

Vision
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Samarbejde og domæner
Oversættelse af de 3 + 1 værdier til genkendelig adfærd

Workshopgruppen
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• Hvad skal der til for at få et optimalt samarbejde?

• Hvilke spilleregler skal gælde?

• Activ listening – interactive

• Respect each other

• Don’t interupt

• Don’t kill the messenger

• Mark before you speak

• Be openminded

• Be honest with each other

• Be lightheated

• …

Revisiting our ‘rules’
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Værdierne i IOOS

• Arbejde med de 4 værdiområder oversat til genkendelig adfærd

• Hvordan ser adfærden ud, der karakteriserer:

• Tillid - trust

• Ligeværdighed- equality

• Respekt - resepct

• Anerkendelse - appreciative

Værdierne fremadrettet  

Formål med formiddagens arbejde – værdierne i IOOS 
oversat til genkendelig adfærd
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Grundlag for et godt samarbejde 

• Case, der illustrerer arbejdet med de 
forskellige domæner

• Introduktion til 3 domæner for 
kommunikation og samarbejde

• Det personlige, refleksionens og 
handlingens domæne
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Per siger til sin kollega: ”Jeg er simpelthen så stresset, jeg synes, jeg bruger meget tid på at 
forberede mig til undervisningen og synes slet ikke, at jeg har tid nok til mine andre opgaver.”

Pers gode kollega Jette svarer: ”Jeg tror, du stiller alt for store krav til dig selv i forhold til 
undervisningen. Jeg griber selv det med forberedelse an ved at…… Det tror jeg også kunne 
hjælpe dig.” (personlige domæne)

Eller hun svarer: ”Hvad er det, der gør, at du tænker, det er nødvendigt at forberede dig så 
meget? Hvad tror du, der ville ske, hvis du valgte at bruge mindre tid på forberedelse? Hvad er 
det mon, der gør, at vi er så mange, der ryger i fælden med at ”overforberede” os? Gad vide, hvad 
der kunne hjælpe os til at få en bedre balance?” (refleksionens domæne)

Det bliver tydeligt for Per og Jette, at de har ret forskellige opfattelser og forståelser af 
niveauet for undervisningen og tid til forberedelse, og at det nok er ret generelt, at der er så 
forskellige forståelser i deres teams. Derfor bliver de enige om at indkalde deres leder til et 
møde. De vil gerne have tydeligere retningslinjer, både i forhold til de lovgivningsmæssige 
krav og regler og lederens forventninger samt nogle konkrete bud på, hvordan de kan 
prioritere deres tid bedst muligt. (handlingens domæne)

Case
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Det personlige domæne
• Egen baggrund, livshistorie og erfaringer
• Moralske og etiske grundholdninger
• Egne værdier, holdninger og normer
• Personlig smag; ”hvad synes jeg om det?”

Univers: Individuelle synspunkter

3 domæner i samarbejdet

Handlingens domæne
• Det, vi konkluderer og beslutter
• Det konkrete arbejde med at beskrive løsninger
• Det endelige produkt: idekataloget, handlingsplanen

Univers: Fælles beslutninger, aftaler, mål

Refleksionens domæne
• Når vi udforsker og kigger på praksis, 

relationsmønstre og strukturer, vi er en del af
• Når vi kigger på muligheder og begrænsninger
• Når vi gør plads til mange input og nye vinkler
• Når vi accepterer og respekterer forskelligheder
• Nysgerrige – slipper egne fordomme og kæpheste

Multivers: Udveksling af forskellige ideer, 
perspektiver, refleksioner
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Risiko for at øge interne konflikter og at udvikle 
dårlige relationer, mangel på fælles løsninger af 
opgaver og problemer m.v.

Risiko for, at I får talt meget, men at tanker ikke 
fører til beslutninger og handling, og at resultatet 
bliver frustration.

Risiko for en formel omgangstone og et stift, 
statisk samarbejde. Der træffes beslutninger uden 
gyldighed og ejerskab hos den enkelte.

Alle domæner er vigtige…

Kommunikation 
overvejende i det 

personlige domæne

Kommunikation 
overvejende i 

refleksionens domæne

Kommunikation 
overvejende i 

handlingens domæne
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Konsulenten forklarer 

Step 1: 

• Blandt de fire værdier

• Hvilke 2 værdier betyder mest for dig i forhold til 

• Samarbejde

Step 2 Fordel Jer efter Jeres 1. prioritet  og drøft med hinanden og noter 

• Hvordan forstår vi værdien?

• Hvad gør den ved os

• Hvordan ser den ud når den ‘lever’ i vores samarbejde?

• Gerne eksempler……
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Arbejdet med de 4 værdier

Step 1: Definition: ´Vores definition af de 4 værdier i IOOS

Step 2: Adfærd:  De 4 værdier som vi ser dem i IOOS  

Step 3: Effekt: Hvilken effekt har værdierne i forhold til vores dagligdag 

Noter værdierne og de adfærdsmæssige tegn, der knytter sig til dem på en flip 

Værdierne i IOOS 



Side 47

• Grupper præsenterer

• Når de 4 grupper har præsenteret, hænger 
workshopgruppens samlede bidrag til den 
adfærd, der forbindes til de valgte værdier, i 
lokalet

Step 4: Præsentation af adfærdsmæssige tegn på 
værdierne for de 2 andre grupper i workshopgruppen
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• Alle 8 workshopgruppers adfærdskriterier samles til LSU

• LSU-arbejdsgruppen udkommer med et værdi-adfærdskodeks i starten af 2018

Find valgkortet frem – notér

• Hvem fik jeg talt med?

• Hvem vil jeg gerne tale mere med?

Next step: Præsentationerne samles af LSU-medlem
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Frokost

Tilbage i plenum kl. 12.30
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En platform for god kommunikation
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God 
kommunikation er 

en holdning!

Ønsker jeg en respektfuld og 
ligeværdig kommunikation med 

den anden 

– eller gør jeg ikke?!
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At føle sig:

• Set

• Hørt

• Forstået

Kort sagt: Respekteret

Hvis disse behov ikke er dækket:

• Vil de måske trække sig!

• Eller gå til angreb!

3 fundamentale behov hos de fleste mennesker
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Beskrive

Beskrive

Opleve

Opleve Fortolke

Fortolke

Grundstruktur i kommunikation
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Beskrive

Beskrive

Opleve

Opleve Fortolke

Fortolke

Grundstruktur i kommunikation

Alle ønsker formodentligt et godt 
samarbejde med god og klar 

kommunikation. Det kan bare være 
lettere sagt end gjort!
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En platform for kommunikation

1. Vi kan ikke ikke-kommunikere. Også det, du 
ikke siger eller ikke gør, er kommunikation!
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Pointe

Brug altid 5% af din energi på at se dig selv udefra: signalerer du det, du ønsker?

Ideer til god kommunikation

• Benævn din intention, når du kommunikerer med andre (fx på et møde: ”Når jeg ikke siger 
noget, er det fordi, jeg lige har brug for at tænke over det, vi drøfter”)

• Spørg direkte, hvis du bliver i tvivl om, hvordan du skal tolke den andens adfærd

Ideer til lederen

• Tag fat i evt. problemer i rette tid; undgå at blive opfattet som fx konfliktsky

• Vis medarbejdere ”samme opmærksomhed”; undgå, at nogle tror, at du har favoritter

En platform for kommunikation

1. Vi kan ikke ikke-kommunikere. Også det, du 
ikke siger eller gør, er kommunikation!
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Pointe

Respektér altid andres oplevelse/opfattelse – uanset, hvor forskellig den er fra din!

Ideer til god kommunikation

• Vis interesse for andres oplevelser: det stimulerer andres lyst til også at lytte til dig

• Anerkend andres oplevelser og erfaringer, og brug dem til at styrke din egen viden

Ideer til lederen

• Sig hellere ”der er mange forskellige opfattelser” frem for ”vi er vist meget uenige”

• Drop ideen om 100% enighed! Gå hellere efter 100% accept

En platform for kommunikation

2. Vi opfatter verden individuelt. Ofte forveksler
vi forskellige oplevelser med ”uenighed”!
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En platform for kommunikation

3. Vi befinder os altid i en kontekst (sammenhæng).
En uklar kontekst giver misforståelser og utryghed!
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Kravet er, at følgende kan ses på tegningen

• Hans hår – altså ingen hovedbeklædning

• Mindst 1 hånd med 5 fingre

• Han har snøresko på

• Han har jakke på

Vurdering

5 points: Alle kriterier opfyldt. Forskellig fra tændstikmand

4 points: Alle kriterier er opfyldt – men en tændstikmand

3 points: 3 kriterier er opfyldt

2 points: 2 kriterier er opfyldt

1 points: 1 kriterie er opfyldt

0 points: Ingen kriterier er opfyldt

Opgave: Tegn en mand!
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Pointe

Det er vigtigt at afklare kontekster (fx forventninger)! Alt for ofte får vi det ikke gjort!

Ideer til god kommunikation

• Medvirk aktivt til at få klargjort konteksten, hvis du fornemmer tvivl i gruppen

• Spørg, hvis der er noget, du er i tvivl om – vent ikke på, at andre gør det!

Ideer til lederen

• Tag ansvar for at afstemme forventninger: mål/krav til opgaven, beslutninger osv.

• Besvar alle spørgsmål med respekt! Den, der spurgte, var i tvivl!

En platform for kommunikation

3. Vi befinder os altid i en kontekst (sammenhæng).
En uklar kontekst giver misforståelser og utryghed!
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En platform for kommunikation

4. Det er modtageren, der afgør budskabet. 
Vi siger ikke det, vi siger – men det, der høres!
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Pointe

Det er faktisk ret nemt at blive opfattet og forstået anderledes, end hvad vi tror!

Ideer til god kommunikation

• Tjek, at andre forstår, hvad du mener – i stedet for at aflyse deres oplevelse

• Tjek også, at du forstår, hvad andre mener – og korrigér eventuelt dit første indtryk

Ideer til lederen

• Drop sætningen: ”Det har du misforstået”. Det er i bund og grund nedladende og kan såre

En platform for kommunikation

4. Det er modtageren, der afgør budskabet. 
Vi siger ikke det, vi siger – men det, der høres!
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Pointe

Vores sagte ord er faktisk det MINDSTE af vores kommunikation!

Ideer til god kommunikation

• Balancér din kommunikation, så du hverken agerer for ydmygt eller for aggressivt!

• Når du udtrykker dig fx i konflikter – så gør det på en måde, der IKKE krænker andre!

Ideer til lederen

• Undgå den løftede pegefinger: kan let opleves aggressivt og nedladende

En platform for kommunikation

5. Vores totale kommunikation udgøres af:
ord (10%), betoning (40%) og kropssprog (50 %)
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Tænk på ”det bedste samarbejde”, du har været en del af! Hvor I var effektive 
og med høj trivsel og arbejdsglæde!

Det kan være ifm. dit job, men det kan også være ifm. sport, frivilligt arbejde eller 
andet…

Skriv et par stikord på, hvad der kendetegnede samarbejdet, dvs. hvad I konkret 
lykkedes med, og hvordan?!

Det bedste samarbejde, jeg har været en del af?
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Produkt (mål og resultater)

• Vision, mål og konkrete planer

• Fokus på resultater

• Opfølgning og feedback

4 P’er i ledelse og samarbejde

Procedurer (roller og arbejdsform)

• Fælles arbejdsmetoder

• Klare rolle- og opgavefordelinger

• Gode møder og informationsveje

Proces (relationer og samspil)

• Tillidsfulde relationer

• Accept af forskellighed

• Konstruktiv konflikthåndtering

(Inspireret af Edgar H. Schein: 
Processconsultation, 1987)

Personlig stil

• Balanceret fremtoning

• Åben og omsorgsfuld

• Byder konstruktivt ind
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• Anerkendelser af andre deltageres 
bidrag til indhold/proces

• Inspiration, jeg vil tage med fra de 2 
dage

• Hvad er mit eget bidrag?

• Skift annonceres efter 4 minutter –
mulighed for at gå til ny dialogpartner

Feedback via brug af valgkortet
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Summit Consulting A/S

Lyngsø Allé 3
2970 Hørsholm
Tlf. 70 20 33 20
info@summitconsulting.dk
www.summitconsulting.dk
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