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MODHISTORIER   
– FRA BARRIERER TIL RESSOURCE

Har du gennemført en 
forandring og oplevet 
modstand blandt dine 
medarbejdere? 
Så ligner din situation 
mange andre lederes. Men 
fremfor at se modstanden 
som en fjende, bør du se den 
som en kilde til udvikling.

På dette morgenmøde 
introduceres du af 
Marianne Wolff Lundholt 
til ”modstand” med afsæt i 
den narrative teori. Denne 
tilgang tilbyder et andet 
blik på ”modstand” i 
forandringssituationer.

Når organisationer står over for at skulle 
implementere en ny strategi, spiller medar-
bejderne en afgørende rolle. Forskningen 
viser, at medarbejdere som udgangspunkt 
er skeptisk indstillet over for beslutninger, 
de ikke selv har haft indflydelse på. I lit-
teraturen er der en tendens til at betragte 

denne skepsis som `modstand´ eller en 
`forhindring´, der bremser implementerin-
gen af strategien. 

I et større forskningsprojekt ved Syddansk 
Universitet i samarbejde med Danfoss og 
Domea.dk har vi vendt perspektivet. Vi har 
undersøgt, hvad denne skepsis reelt set 
er et udtryk for, og dernæst har vi søgt at 
undersøge, hvorvidt denne skepsis – som 
vi kalder for modhistorier – kan anvendes 
som en ressource. 

Ved at deltage i dette morgenmøde vil du 
bl.a. få indsigt i:
• Nyeste forskning inden for  

ledelseskommunikationen -  
modhistorier

• Inspiration til en ny måde at tænke  
modstand mod forandringer på

• Introduktion til en modhistorie-model, 
som kan anvendes i egen organisation

Formen vil være en vekselvirkning mellem 
foredrag/oplæg, plenumdialog. Endelig 
vil du få et eksemplar af Marianne Wolff 
Lundholdt’s seneste bog Ledelseskommu-
nikation – i øvrigt anmeldt i Jyllands Posten 
lørdag den 25. august.

Kort om  
Marianne Wolff Lundholt
Marianne Wolff Lundholt er cand.mag og 
har en ph.d. inden for sprog og kommuni-
kation. Marianne er ansat som lektor ved 
Syddansk Universitet og er leder af Center 
for Narratologiske Studier. 
Hun har skrevet en lang række videnska-
belige artikler inden for ledelseskommu-
nikation, forandringskommunikation samt 
narrativer i organisationer og har derudover 
skrevet flere bøger – senest bogen  
Ledelseskommunikation udgivet af  
forlaget Samfundslitteratur. 
Udover hendes forskningsmæssige bag-
grund har hun praktisk erfaring med ledel-
seskommunikation, da hun har været ansat 
som kommunikationsrådgiver ved Danfoss, 
hvor hun har trænet og rådgivet ledere på 
samtlige niveauer i organisationen. 

Tilmelding //
Af hensyn til praktikken omkring netværks-
mødet skal du tilmelde dig. Det gør du hos 
Jesper via jb@businessfredericia.dk eller 
på 92150128 senest mandag den 24. sep-
tember 2018.



24. jan. Autentisk ledelse

15. marts Det personlige lederskab

18. april Topik – en overset ledelsesvinkel

17. maj Social selling, det nye sorte inden for salg

14. juni Innovations simulering,  
 baseret på IDEO’s tænkning (eftermiddag/aften)

30. aug. ”Forstå frygt og frigør uudnyttet potentiale  
 hos dig og dine medarbejdere”

27. sept. Modhistorier – fra barrierer til ressource

25. okt. Motivation i en præstationskultur

22. nov. Lederen mellem tvivl og handlekraft

18. dec. Datadreven vækst: Fra data til profit –  
 mulighed for nye forretningsmodeller
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TANKERNE BAG //
Business Fredericia er initiativtageren bag netværket, der 
er et forum for virksomhedsledere, -ejere og direktører med 
fokus på forretningsudvikling, strategi og lederskab.  
Netværksmøderne er bygget op omkring faglige temaer 
med en strategisk ledelsesmæssig vinkel, der giver inspi-
ration og brush up – kombineret med mulighed for at dyrke 
relationer blandt ligesindede.

MÅLGRUPPEN //
Ejer, direktør og direktionsmedlem i private virksomheder og 
offentlige organisationer defineret som den øverst organisa-
torisk ansvarlige med ansvar for og formel kompetence til at 
træffe beslutninger for virksomhedens eller organisationens 
fremtid. 

DIT UDBYTTE SOM NETVÆRKSMEDLEM //
Du får inspiration og et brush up inden for ledelse, leder-
skab, strategi og forretningsudvikling, når vi mødes 10  
gange årligt i netværket. Du opbygger relationer og sparrer 
med andre virksomhedsledere og har oprigtig lyst og  
engagement til også at dele faglig viden og bidrage aktivt 
med din personlige erfaring og viden.

NETVÆRKSMEDLEMSKAB // 
Virksomheden skal være medlem af Business Fredericia.  
Dit netværksmedlemskab er personligt og kan ikke  
overdrages/deles. Ingen automatisk indmelding, men kun  
via forespørgsel Business Fredericia, 92150128, eller  
jb@businessfredericia.dk.

FORM, FREKVENS OG TIDSPUNKT //
Formen er involverende, og du kommer til at arbejde med 
det valgte tema til hvert netværksmøde. Der afholdes 10 
netværksmøder om året, og det er som udgangspunkt  
morgenmøder fra kl. 07:00 til 10:00.

PRIS //
Medlemskab af Leadership koster i 2018 - 10.000 kr.  
Pris er ekskl. moms.

KONTAKTPERSON – HVIS DU VIL VIDE MERE //
Jesper Bonnén, erhvervskonsulent i Business Fredericia, 
92150128, jb@businessfredericia.dk. 
Læs mere om Leadership Fredericia på  
businessfredericia/netværk.dk


