
Klar til forandring

EG satser på at uddanne sine ledere for at fastholde sin position som en af 
Skandinaviens førende IT-servicevirksomheder. 75 ledere har taget akademiuddannelse i 

Personlig Ledelse eller Forandringsledelse.

Med mere end 2200 medarbejdere på 25 kontorer i 
Skandinavien er EG en virksomhed i vækst og kon-
stant forandring. Nye virksomheder bliver løbende 
købt op. Nye ledere, nye medarbejdere, nye struk-
turer og kulturer kalder på evnen til omstilling. 
Derfor har EG  A/S i uddannet 75 ledere i Personlig 
Ledelse eller Forandringsledelse. 
Akademiuddannelsen er udviklet i et tæt samar-
bejde mellem Lone Storgaard Duerlund, Duerlund 
Organisation & Ledelse og HR Direktør Tina Bodin, 
EG A/S.  

Tina Bodin forklarer:
“Forandringer handler ikke kun om processer, 
budgetter og forretningsgrundlag. At forandre er i 
virkeligheden en vanskelig og krævende ledelses-
disciplin, som i lige så høj grad handler om ad-
færd, følelser og motivation. Hvad sker der med 
mennesker, når de lige pludselig er ansat i en ny 
virksomhed? Hvordan tackler man det som leder? 
Hvad sker der med mennesker, når de møder foran-
dring?”

Fastholder nye medarbejdere
Mange ledere i EG har deres faglighed forankret i 
brancheviden og it. Uddannelsen har givet dem et 
fælles sprog og en større bevidsthed om de mere 
bløde aspekter i forandringsledelse, oplever HR-
direktøren. Tina Bodin vurderer, at ledernes nye 
kompetencer kan hjælpe EG A/S med at fastholde 

nye medarbejdere og med at fastholde sin position 
som en af Skandinaviens førende it-servicevirksom-
heder.

“Uddannelsen har gjort det tydeligt, hvor vigtigt 
det er at skabe mening og fortælle klart og tydeligt, 
hvem vi er, hvad det er, vi har gang i, og hvor vi er 
på vej hen. Hvad planen for eksempel er med en 
gruppe medarbejdere i en nyopkøbt virksomhed. 
Det kommunikerer vi mere om, og det giver tyde-
lighed og skaber tryghed”, siger Tina Bodin.

Værdi for kunden
På uddannelsen arbejder alle deltagerne med at 
omsætte teorierne til præcis den hverdag og de 
udfordringer, de har. Og det er meget nyttigt, synes 
Kristian Würtz, der er en af de 75 ledere i EG A/S, 
der har taget uddannelsen. Som leder i afdelingen 
for “Management Consultant/Ledelserådgivning” 
har han både brugt sin nye viden om forandrings-
ledelse internt i EG, men også eksternt for at hjælpe 
kunderne med at tackle de store forandringer som 
IT-projekter ofte fører med sig. 

Kristian Würtz nævner et eksempel på en kunde, 
hvor halvdelen af en afdelings medarbejdere, der 
indtaster ordrer, bliver overflødige. Kombinationen 
af procesoptimering og ny it fra EG erstatter deres 
arbejde, men ingen skal frygte at miste deres job. 
Medarbejderne skal i stedet omskoles til en ny 
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afdeling, der giver mulighed for mersalg. Noget 
virksomheden længe har ønsket at have mere fokus 
på i forhold til deres strategi.

Forandring skal kommunikeres tydeligt
Både menneskeligt og organisatorisk er der en 
kæmpe forandring i gang i virksomheder, der ind-
fører ny it. Og Kristian Würtz føler sig klædt på til at 
hjælpe virksomheder med begge dele:

“Vi hjælper virksomheder med “den organisatoriske 
forandring” for at kunne gennemføre succesfulde 
it-projekter, siger vi. Uddannelsen har givet mig 
nogle redskaber til at håndtere forandringerne, så vi 
kan “walk the talk” “, siger han.

En plan for kommunikationen hos kunden med helt 
præcise beskrivelser af, hvornår medarbejderne 
skal have en nyhedsmail med information om, hvad 

der præcist skal ske i den næste måned, er et af de 
gode værktøjer til håndtering og forandring. 

“Jeg er blevet meget opmærksom på, at vision-
erne for en forandring skal stå lysende klart for alle, 
inden man går i gang. Forandring betyder, at man 
skal gå fra sin nuværende tilstand til en ny forbedret 
tilstand. Og den forbedrede tilstand skal tydeligt 
kommunikeres mange gange med klare definerede 
mål og en fælles vision”, siger Kristian Würtz.

Det, han har fået allermest ud af, er at få indsigt i, 
hvad forandringer gør ved mennesker:

“De fleste føler sig utrygge og måske også uretfær-
digt behandlet i første fase af forandringen. De skal 
acceptere et tab af deres nuværende tilstand, før de 
kan opnå en ny og forbedret tilstand. Den bevidst-
hed er god at have med sig, fordi man som leder 
bedre kan tage højde for ændringer og hjælpe både 
kunder, medarbejdere og ansatte med at håndtere 
utryghed og forandring”, fortæller Kristian Würtz.

Tydelige ledere giver fokuserede medarbejdere
Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med 
EG A/S for at kunne matche virksomhedens 
udfordringer 100%. Det betyder, at deltagerne får 
de konkrete værktøjer, de behøver for at hjælpe 
medarbejdere og kunder gennem forandringer 
samtidigt med, at de fortsat har stort fokus på 
forretningen. Lederne bliver klædt på til at analysere 
og identificere potentialer og i særdeleshed lede 
medarbejderne i forandringsprojekterne.
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“Efter uddannelsen har der åbnet sig et 
nyt netværk, hvor man kan vende 

problemstillinger med andre, der har 
kendskab til både teori og praksis. Det 
er guld værd for forankringen i vores 

virksomhed”

Jan Svendsen, Release Manager i EG A/S

Lederne bliver gennem uddannelsen klædt på til at 
analysere og identificere potentialer og i særdeleshed 
lede medarbejderne i forandringsprojekter.


