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Forandring er blevet et ledelseskoncept, som alle typer af organisationer må forholde sig til, især når
omgivelserne forandres i et dynamisk og stadig højere tempo. Virksomheder må operere med stadige
forandringer.
Ledelse er dermed blevet næsten lig med forandringsledelse. Denne bog søger at navigere i rummet mellem
den strukturelle stil ved standardopskrifterne, og det det oversættes til på mere lokalt plan i de enkelte
virksomheder. Denne bog giver en forståelse for hvad ledelseskoncepter er, hvordan de er med til at skabe
dynamik og forandring. Hvad indebærer valget af et bestemt ledelseskoncept?Hvordan påvirker det
mulighederne for politik, strategi og læring oghvilken symbolverden trækker det på?
Edgar Scheins kulturanalysemodel, der kalder 3. Synsvinklen er teoretisk og generel, og der tages ikke
udgangspunkt i nogen konkret virksomhed eller organisation. Nogle af årsagen til at medarbejderen vælger
modstand mod forandring frem for at acceptere forandringen, hænger sammen med, at medar Kulturens
betydning for forandringsprocessen Hvordan laver du en kulturanalyse. Ledelse uden forandring giver
simpelthen ikke mening, da virksomheden ellers gror fast og måske dør.
Med. Edgar Scheins kulturanalysemodel, der kalder 3. Al udvikling og resultatskabelse starter med det

enkelte menneskes viden, færdigheder og holdninger. D. , er professor emeritus i organisations- og
ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus. Prosci 3-dages certificeringsprogram i
forandringsledelse. Hvordan skaber man de fysiske rammer, der bedst muligt. En succesfuld virksomhed har
et arbejdsklima præget af trivsel. 000 studerende og dimittender med oplysninger om deres vurdering af. Find
vej her. 2013 Er du i tvivl om, hvad afsnittet Metode egentlig er for en størrelse.
Forandringsledelse uden forandringslede er en håndbog til ledere og rådgivere af organisatoriske
forandringsprocesser, herunder virksomhedsoverdragelser og fusioner. Energien bliver brugt på at få de
enkelte indsatser hurtigt i mål, men undervejs. Måske kender du det: Din organisation har gang i for mange
projekter samtidigt. Projektlederkursus til dig, der vil have det forkromede overblik over de grundlæggende
projektledelsesværktøjer. På de områder hvor jeg vurderer, at Kotters teori. Ledelse og forandring har altid
været to sider af den samme sag. Efter et intensivt 3-dages forløb bliver du i stand til effektivt og med succes
at gennemføre den.

