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Når ledelse  
af forandring forandres

– hvordan spejles det i Kotters univers?

Af Egon Petersen, chefkonsulent LEAD  

John P. Kotter forbindes med begrebet 

forandringsledelse, men der er flere versioner 

af Kotter. Han har på baggrund af nye studier, 

erfaringer og refleksioner løbende revideret sin 

opfattelse af forandringsledelse. Hvad har været 

kontinuitet og nyskabelser i hans forståelse af 

forandringsledelse?

John P. Kotter er  
Professor of Leadership,  

Emeritus på Harvard Business 
School og formand for Kotter 
International, en konsulent- 
virksomhed, der beskæftiger  

sig med international  
ledelsesrådgivning.

Planlagt forandringsledelse tager ofte afsæt i for-
skellige bidrag om forandringsledelse fra John P. 
Kotter. For godt 20 år siden udkom bogen ”Lea-
ding Change” (1996), hvor Kotter på baggrund 
af praktiske analyser af fejlslagne forandringspro-
jekter igennem 90´erne opstillede og formulerede 
en positiv model om planlagt forandring, den 
såkaldte 8-trinsmodel. Det blev en meget popu-
lær organisationsopskrift, som rejste verden over 
og blev en slags superstandard for forandringsle-
delse i meget af World class-(pensum)litteraturen. 
Selvom det var en klassisk pragmatisk, ame-
rikansk og lineær top-down-tilgang til foran-
dringsledelse, blev Kotter anvendt og formidlet af 
mange undervisere og konsulenter verden over 
med forskellige tvist, f.eks. på HD-, Diplom- og 
Masteruddannelserne. Det er ikke så få ledere in 
spe, der har anvendt Kotters 8-trinsmodel som 
den autoritative forandringsguide.

Desværre overser mange, at Kotter på bag-
grund af nye studier, erfaringer og refleksioner 
har revideret sin opfattelse af forandringsledelse, 

siden ”Leading Change” udkom. Ofte er det den ”gamle” 
Kotter, der formidles. Kotter omtaler nok sine senere 
bøger, som tilføjelser til sit tidligere arbejde, men det er en 
sandhed med visse modifikationer. Kotter er blevet ramt af 
virkeligheden, nye studier og erfaringer kombineret med en 
god position selvrefleksionen, der inviterer til inspiration og 
kritisk læsning af hans senere bidrag til forandringsledelse. 
Der er efter min mening tale om ret så forskellige positio-
ner og temaer om forandringsledelse, der udfoldes i hans 
senere bøger, hvor jeg vil fremhæve ”The Heart of Chan-
ge” (2002) og den seneste ”Accelerate: Building strategic 
Agility for a Faster Moving World” (2014).

I ”Leading Change” identificerede Kotter selvtilfredshed, 
som den største hurdle i forandringsarbejdet. Han påpege-
de, at der skulle skabes en ”sense of urgency”, en oplevet 
nødvendighed, blandt ledere og medarbejdere for at drive 
forandringerne. Dette er siden blevet en hovedpointe i Kot-
ters forskellige bøger om ledelse af forandring. Yderligere 
fremhævede Kotter, at der ofte ikke blev dannet en stærk 
forandringskoalition, der kunne drive forandringen, ligesom 
ledelsen ikke fik formuleret en klar vision og strategi. Med 
afsæt i analyser af fejlslagne forandringsprojekter opstillede 
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Kotter en model til forandringsledere, der vil suc-
cesfulde forandringer. 8-trinsmodellen havde 
følgende trin: 

1) Etablering af en ”sense of urgency”

2) Etablering af en stærk koalition

3) Udvikling af vision og strategi 

4) Formidling af forandringsvisionen 

5) Empowering til bredt baseret handling 

6) Udvikling og realisering af kortsigtede   
 gevinster 

7) Konsolidering af resultater og skabelse  
 af  flere forandringer 

8) Forankring af de nye tilgange i kulturen. 

Kotters ottetrins forandringsforandringsmodel var 
en slags overbygning og udvidelse af Kurt Levins 
klassiske 3-fase-forandringsmodel: unfreezing 
(optø), change (forandring) og freezing (stabilise-
ring), hvor organisationens ligevægt skulle ændres, 

så forandringsledelsen havde en mulighed for at 
flytte organisationen imod forandringsvisionen.

I ”The Heart of Change” (2002), som Kotter skrev 
sammen med Dan S. Cohen, blev den meget 
rationalistiske og analytiske tilgang til foran-
dringsledelse i 8-trinsmodellen udsat for selvkritik. 
Modellen blev redesignet og revitaliseret – nogen 
vil sige vendt på hovedet. Det sker på baggrund 
af interviews med over 200 ledere i 19 forskellige 
lande, der via en række forandringscases påpeger 
og illustrerer forståelses- og systemfejl i Kotters 
8-trinsmodel.

Kotter skriver selvkritisk: ”Vores største fund er, 
at det centrale emne aldrig er strategi, struktur, 
kultur eller systemer. Alle disse elementer er sam-
men med andre vigtige. Men det centrale er altid 
at ændre personers adfærd, og adfærdsændring 
sker succesfuldt oftest ved at tale til personers 
følelser.”

Nok er det vigtigt at ændre strategi, struktur, kultur og sy-
stemer, men det helt afgørende er, at forandre menneskers 
adfærd gennem påvirkning af deres følelser, holdninger og 
indstilling. Analyser kan påvirke, hvordan vi tænker, men 
de ændrer sjældent vores adfærd eller opmuntrer til det. 
Forandring starter snarere med, at vi får vist en sandhed, 
som påvirker vores følelser.

Kotter og Cohen sætter to forandringsparadigmer op over 
for hinanden. Det første; Analysis-Think-Change, handler 
om at give aktørerne analyser, da data og analyser påvirker, 
hvordan vi tænker – og nye tanker skaber forandret og for-
stærker adfærd. Det andet; See-Feel-Change, handler om 
at hjælpe aktørerne til at se, indse, erkende; at se noget nyt 
påvirker følelserne – og følelsesladede idéer skaber ændring 
i adfærd og styrker forandret ny adfærd.

Der sker således et skift i forståelsen af forandring, der nok 
fortsat indeholder rationalistiske forandringsmotiver fra tid-
ligere, men nu betoner de mere emotionelt orienterede for-
andringsmotiver. Konsekvensen af dette paradigmeskift kan 
have radikale konsekvenser for forandringsledelses-praksis, 
men ofte ses en mere fusionspræget og integrativ udmønt-
ning af ”The Heart of Change”, hvor forandringsagen-
terne vil ”gå på to ben” og kombinere de to paradigmer. 
Grundlæggende forandring handler vel i sidste instans om 
at kombinere de indre skift i menneskers værdier, ønsker 
og adfærd med ydre skift i processer, strategier, praksis og 
systemer. (Jf. Peter Senge i The Dance of Change)

I Kotters seneste bog ”Accelerate: Building strategic Agility 
for a Faster Moving World” er planlagte forandringer ikke 
længere en slags undtagelse, men noget, der konstant sæt-
tes på dagsordenen. Hvordan kan de bedste virksomheder 



TEMA  |  ÆD ELLER BLIV ÆDT / DISRUPTION

side 18      HR chefen  l  AUGUST  2017  l  danskhr.dk

fokusere, være hurtigere og justere deres folks energi 
og uopsættelighed om ”den store mulighed”, dvs. 
resultatet af forandringer i en organisations omgivelser 
og/eller indre forandringer i organisationen. ”En stor 
mulighed” er noget, der potentielt kan føre til væsent-
lige resultater, hvis muligheden bliver udnyttet godt nok 
og hurtigt nok.

Acceleration handler om, hvordan strategiske udfor-
dringer kan håndteres hurtigt, smidigt og kreativt, så 
virksomheden kan få fordel af de chancer, der dukker 
op. Der kan være tale om, at en ny konkurrencemæs-
sig trussel eller ”en stor mulighed” fremkommer. Der 
er brug for flere øjne til at se, flere hjerner til at tænke 
og flere ben til at skride til handling for at kunne sætte 
farten op på forandringer. Kotter rejser spørgsmålet: 
Hvordan kan virksomhederne være konkurrencedygtige 
og lønsomme midt i denne konstante turbulens med 
pludselige forandringer?

I sit svar har Kotter fortsat fokus på, hvordan selvtil-
fredshed og manglende engagement kan være hindrin-
ger for nye strategiske tiltag og forandringer, men nu er 
hierarkiets begrænsninger kommet i fokus. Ikke i form 
af lederne i hierarkiet, men som et systemisk problem, 
der er direkte forbundet med hierarkiers begrænsnin-
ger og grundlæggende ledelsesprocesser. For de fleste 
virksomheder er hierarkiet det centrale operativsystem, 
men dette system fungerer ikke tilstrækkeligt agilt i 
samfund, hvor forandring er blevet normen. Med sti-
gende kompleksitet og hurtige forandringer er der brug 
for et ”ekstra system”, der er indrettet som et netværk, 
dvs. ”mere som en nystartet virksomheds solsystem end 
en moden organisations stive Giza-pyramide”.

Der er fem principper bag det dobbelte styresystem: 
1) Mange er drivkraft for vigtige beslutninger 

2) En ”få mulighed for”-tankegang og ikke en   
 ”nødt til”-tankegang

3) Handling, der er drevet af hoved og hjerte  
 – ikke bare hoved 

4) Meget mere lederskab, ikke bare mere ledelse 

5) Et uadskilleligt partnerskab mellem hierarkiet og   
 netværk, ikke bare et forstærket hierarki

Kotter reframer også sin 8-trinsmodel, der tidligere var 
tænkt mere endimensionelt ud fra et hierarkisk mindset, 
med afsæt i et netværks-mindset. Hvor der tidligere var 
de otte trin i forandringsledelse, skal topledelse nu sna-
rere sætte en dynamisk proces i gang, som skaber mange 
forandringsagenter, ”en hær af frivillige”, i en netværks-
struktur, der er bygget sammen med hierarkiet. Handling i 
netværk accelererer især strategisk relevant aktivitet. Derfor 
kalder Kotter nu disse processer i hans otteringsmodel, for 
acceleratorer.

Kotter argumenterer for at skabe et dobbelt styresystem, 
der er mere fleksibelt – altså en netværkslignende struktur, 
der fungerer sammen med hierarkiet. Hvor ledelsesdrevne 
hierarkier er konstrueret til at minimere risiko og fastholde 
folk i deres siloer, er netværket langt mere agilt og kan 
aflaste og supplere hierarkiet.

Lederskab handler om at mobilisere en gruppe menne-
sker, så de kan tage springet ud i en bedre fremtid. Kotter 
lægger mere vægt på lederskab end ledelse, når det drejer 
sig om ledelse af forandringer. Hvor ledelse handler om at 
skabe pålidelige, effektive og forudsigelige resultater, så 
handler lederskab mere om at udstikke en retning. Kunsten 
er at skabe en vision, der kan inspirere folk og give dem 
styrke til at ønske denne vision, og samtidig anvende en ef-
fektiv strategi, sætter folk i stand til at gøre det med energi 
og hurtighed. Alt sammen temaer, som er bragt med fra 
hans klassiske 8-trinsmodel, men i en ny forståelsesramme 
og i et design, der gør op med den mere simple og lineære 
forståelse, som Kotter præsenterede i sin første version.

Hvis du vil inspireres og inviteres inden for i et læringsrum, 
deltage i en læringsrejse og få pudset dit mindset af, så 
læs også Kotters seneste bøger om ledelse af forandring. 
Ledelse af forandringer er ikke nogen smal sag, der kan 
sættes på simple opskrifter fra en bog eller en forfatter. 
Kotter er et godt sted at starte denne rejse.  
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