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Kommunikation om forandringen 

Tjekliste til god forandringskommunikation 

 

 Viden om forandringens formål 
Dine kolleger vil ofte efterspørge at kende til formålet med forandringen. Hvis ledelsen 

overinformerer om organisationsforandringen, kan du hjælpe med at konkretisere, hvad det 

egentlige formål er. Informerer ledelsen slet ikke, kan du passende forsøge at få dem til at 

kommunikere formålet med forandringen ud til dine kolleger. 

 

 En tidshorisont over forandringen 
Hvis der ikke er klarhed over forandringens tidshorisont, kan det skabe usikkerhed i 

kollegagruppen. Derfor er det en god ide at skabe overblik over processen. Hvis ledelsen ikke 

kan give en præcis beskrivelse af forløbet, kan du som minimum få dem til at fortælle, hvad 

der skal ske på den korte og den lange bane. 

 

 Forandringens betydning for  arbejdsfordeling og arbejdsopgaver 
Dine kollegaer vil typisk være optaget af, hvilken betydning forandringen vil få for deres 

arbejdsopgaver. Det er derfor vigtigt, at ledelsen er skarp på, om organisationsforandringen 

kommer til at ændre på, hvilke opgaver der skal løses, og hvem der skal løse dem. Det er også 

vigtigt at kommunikere, hvis forandringen ikke ændrer på arbejdsopgaverne. 

 

 Viden om roller og ansvar – hvem bliver påvirket og hvordan? 
Ved organisationsforandringer bliver roller og ansvar ofte flyttet rundt. Fx kan nogle kolleger 

eller ledere sige op undervejs, og den manglende ansvarsfordeling kan skabe usikkerhed 

blandt dine kolleger. Det er derfor vigtigt, at ledelsen er tydelig omkring, hvem der har 

ansvaret for hvad, og hvem medarbejderne kan gå til, hvis de pludselig ikke har nogen leder. 

KOMMUNIKATIONSGREB 

 

1. Vær ærlig og fortæl, hvad du ved om forandringen. 

Forsøg ikke at pakke det ind. I nogle situationer kan du 

have tavshedspligt. Kontakt DM, hvis du er i tvivl. 

2. Vær konkret og beskriv præcist, hvad forandringen 

består i, hvem der er involveret, og hvornår den træder i 

kraft.  

3. Vær fokuseret på fakta frem for forestillinger. Fokusér 

på, hvad du ved, og ikke hvad du tror. 

4. Vær konstruktiv i din kommunikation, så du fremstår 

som en medspiller og ikke en modspiller. 

I forandringsprocessen har du som tillidsvalgt en dobbeltrolle i at kommunikere 

både med ledelsen og dine kolleger. Det er vigtigt, at du i din kommunikation 

med begge parter fokuserer på at videreformidle fakta frem for forestillinger. 

 

Her får du fire nyttige kommunikationsgreb samt en tjekliste med god 

forandringskommunikation, som du kan gøre brug af i din kommunikation til 

kollegerne – eller i din feedback på ledelsens kommunikation om forandringen. 

Skab trivsel i forandringer 


