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Mange organisationer arbejder med at ”empower” medarbejderne. Det være sig i 
form af selvbærende teams, selvstyrende grupper eller andre former for 
selvledelse. Grundene til, at mange virksomheder tager fat på sådanne processer 
er mange, men de to altoverskyggende er, for det første medarbejdernes eget 
ønske om mere indflydelse via større ansvar. For det andet, giver øget 
selvforvaltning større effektivitet via kortere beslutningsprocesser. Dette betyder i 
daglig tale, hurtige svartider, hvilket er en udslagsgivende komponent på et 
konkurrencepræget marked.  

Medarbejderne skal altså påtage sig et større ansvar end tidligere og det fordrer en 
personlig udvikling af en række egenskaber såsom overblik, stresskontrol, 
helhedstænkning, impulskontrol samt mange flere. Der skal formes en slags 
”dannelsesrejse”, hvor medarbejderne modnes og lærer at navigere 
ansvarsbevidst. 

Hvad får i med i bagagen: 
Dette kursus giver en dyb indsigt i teorierne bag selvforvaltning, samt afdækker de 
bærende værdier, der skal være til stede i virksomheden for at kunne forankre en 
øget selvledelse.  

Med ene ret for SEB Erhvervspsykologisk Rådgivningscenter, har Sebastian Nybo 
udviklet en række metoder og modeller, der gør det muligt at håndtere disse uhyre 
komplekse udviklingsforløb. Det er dette unikke teorifundament, du vil få adgang til 
på dette kursus, der veksler mellem oplæg fra underviserne og arbejder med 
deltagernes egne udgangspunkter i de respektive virksomheder. 

Deltagerprofil 
Ledere og HR personale der ønsker at fordybe sig i og opnå kompetencer i forhold 
til organisationsudviklingsprocesser. 

Indhold 
De tre væsentlige succesfaktorer i den forbindelse er timingen, et effektivt 
læringsmiljø samt det tillidsmæssige udgangspunkt. Sagt med andre ord, er det alfa 
og omega at finde en metode til at monitorere processerne, så man ikke afgiver 
vigtig viden på et tidspunkt, hvor medarbejderne ikke er modtagelige.  



Som konsulenter med speciale i forandringsprocesser, ser vi mange ressourcer 
blive til ingen ting, fordi processen var ude af fase med de faktiske forhold, eller 
fordi der blev forventet for meget, for hurtigt.  

Et eksemplificerende spørgsmål kan være, hvornår et velfungerende barn kan 
være alene hjemme, uden at gå ud og spise de tre plader chokolade, barnet ved 
ligger i køleskabet. Det kræver en vis bevidsthed for barnet at administrere denne 
viden, men når barnet er omkring 8 til 12 år, kan barnet håndtere ansvaret. Men 
kan barnet så være alene når det er 15 til 17 år. Nu kunne det være spiritussen i 
barskabet, der er svær at administrere frem for chokoladen i køleskabet.  

Det handler i al sin enkelthed om at skabe en optimal proces, og det fordrer, at vi 
kan udforme et træningsforløb, så der er balance mellem udfordringer og 
færdigheder. For store udfordringer til for få færdigheder skaber præstationsangst, 
og for store færdigheder til for få udfordringer dræber vitaliteten og motivationen.  

Form 
En vekselvirkning mellem oplæg, arbejde med individuelle cases samt paneldebat. 



 

 

 


