
FÅ DET TIL AT SKE!  
– WORKSHOP OM  
ADFÆRDSLEDELSE OG  
IMPLEMENTERING

     MED TORSTEN CONRAD OG HENRIK DRESBØLL

23. marts 2020 i Horsens
23. april 2020 i Hvidovre



For at sikre at lige netop din organisation lykkes med implementeringen af nye 
initiativer, reformer og tiltag, gælder det om først og fremmest at have fokus 
på adfærden på arbejdspladsen. Vi mennesker er vanedyr, og derfor kan imple-
mentering og forandringer opleves som noget ubehageligt. Det skyldes mange 
forhold som fx tab af kontrol, modstand mod forandring, eller at hjernen nu skal 
bruge energi på noget nyt. Men med en dybere indsigt i egen og kolleger og an-
sattes adfærd og handlemønstre har du muligheden for at designe optimale for-
udsætninger for at få mere læring, bedre ledelse og mere samarbejde i handling 
og ikke blot i ord og teori. Kort sagt kan du få det til at ske, du ønsker skal ske, 
ved at gøre den ønskede og optimale adfærd lettere at udføre i organisationen.

På denne heldagsworkshop får du:
• redskaber, der hjælper til at skabe gode vaner
• hjælp til, hvordan du og dine ansatte kan træne og reflektere over egne 

beslutninger med henblik på at optimere dem og dermed adfærden 
• indsigt i, hvorfor du og andre agerer, som I gør
• kendskab til, hvordan du udvikler adfærdsdesign, der kan få de ønskede 

forandringer til at ske i din specifikke kontekst
• hjælp til at planlægge og anvende en velvalgt implementeringsstrategi til 

den forandring, du ønsker at indføre.

Workshoppen retter sig mod ledere i offentlige organisationer og konsulen-
ter, der arbejder med lærende organisationer og uddannelsesinstitutioner. 

Torsten Conrad er implementerings-, ledelses- og inklusionsspecialist og er  
efterspurgt som foredragsholder, underviser og sparringspartner for ledelsen, 
når det drejer sig om at skabe bæredygtige implementeringsprocesser i organi-
sationen. Har mere end 17 års ledelseserfaring og er forfatter til både bøger og 
artikler om implementering og forandrings- og forankringsprocesser.
 
Henrik Dresbøll er cand.mag. i Cognitive Semiotics, medstifter af det første ad-
færdsbureau i Danmark og ejer og direktør i det kreative adfærdsbureau WElearn, 
der arbejder med adfærdsindsigt med henblik på at forbedre hverdagen for flest 
mulige mennesker. Er derudover en travl foredragsholder med 40-50 foredrag 
om året. Arbejder p.t. på en bog om implementering i et adfærdsperspektiv, der 
udkommer senere på året hos Dafolo.



  

Program

Dagens workshop giver dig værktøjerne til at lede forandringer sikkert fra intention til handling og hjælper dig og dit 
team godt på vej til at lede implementering i jeres konkrete kontekst. Med afsæt i indsigter, læring og teorier arbejder 
vi med konkrete cases fra jeres hverdag for at komme dybere ned i forståelsen af den adfærd, som jeres implemente-
ringstiltag kræver. Gennem korte oplæg rammesættes øvelser, der gør, at I får en mere effektiv læringsproces, der gør 
det nemt at overføre indholdet fra dagens workshop til egen praksis.

09.00 - 09.30 Registrering og kaffe

09.30 - 09.40 Velkomst og praktiske beskeder
  v/Dafolo

09.40 - 10.45 Implementering: Hvad er det? Implementering som læreproces og adfærdsdesign 
  v/ Torsten Conrad

I dette oplæg får du en generel indføring i begrebet implementering. Vi ser på implementering som lære-
processer og som adfærdsdesign med særligt fokus på stilladsering. Udgangspunktet er to konkrete cases. 
Derudover ser vi på vigtigheden af en grundlæggende og vedholdende systematik, og du får en indføring i 
implementeringsstilladset – en forskningsbaseret metode, der understøtter alle faserne i implementering.

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 12.30  De fire tilgange til implementering, og hvordan du arbejder med dem 
  v/ Torsten Conrad

I denne session gennemgås de fire tilgange for implementering: ”Gør det”, ”Tæt på”, ”Tag selv” og 
”Sammen”, og med udgangspunkt i disse arbejder vi med konkrete cases fra jeres egen hverdag. Det 
sker gennem bl.a.:
• Kortlægningsøvelse: Hvilke tilgange anvender I typisk, og hvad er fordele og udfordringer ved disse?
• Teamarbejde med afsæt i egen kontekst: Med afsæt i dagens oplæg laver I en konkret handleplan.
• Hvilken type ledelseshandlinger knytter sig til de forskellige tilgange?

12.30 - 13.15 Frokost

13.15 - 14.15 Hvordan leder man forandring, og hvad er adfærdsledelse?
  v/ Henrik Dresbøll

I denne session ser vi på overgangen fra mere traditionel forandringsledelse til adfærdsledelse, og 
hvad det betyder for dig som leder af implementeringsprocesser. Vi kommer ind på klassisk teori for 
forandringsledelse og handlingsteorier og ser på de største udfordringer i forhold til at kunne lede ad-
færd og implementering. Med afsæt i den nyeste viden fra adfærdsvidenskaben ser vi på roller, funkti-
oner og opgaver for en adfærdsleder, der ønsker at få forandringer til at ske og blive til virkelighed, og 
på på teorier for adfærdsdesign.

14.15 - 14.30 Pause

14.30 - 16.00  Hvordan undgår vi adfærdsfælderne og får forandringer til at ske? 
  v/ Henrik Dresbøll

En af de store udfordringer ved implementering er, at vi ofte designer tiltag ud fra et fejlagtigt syn på, 
hvordan mennesker bearbejder information, træffer beslutninger og foretager handlinger. Vi er ganske 
enkelt ikke så rationelle, som vi tror – det fortæller vores egne erfaringer os, når vi skal ændre vaner 
og fx begynde at løbe, og det fortæller adfærdsvidenskaben os gang på gang. I denne session får du 
indsigt i de syv adfærdsfælder, du skal undgå for at få forandringer til at ske, og du introduceres til en 
9-punkts metode til at skabe de ønskede forandringer.

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.



Spændende titler fra Dafolo
è	Fire strategier til en bæredygtig skole af Pasi Sahlberg

è	Færre forandringer, flere forbedringer  
af Viviane Robinson

è	NYHED Kollaborativ professionalisme af Andy Hargreaves 
og Michael T. O’Connor

è	NYHED Det uendelige spil af Simon Sinek

è	Gør en forskel med distribueret ledelse – perspektiver,  
praksis og potentiale af Alma Harris

è	Den modige leder af Karsten Mellon (red.)

è	PÅ VEJ Få det til at ske – en brugsbog om, hvordan du  
får mere adfærd i læring, ledelse og samarbejde  
af Henrik Dresbøll

Praktiske oplysninger om workshoppen
Tid: 23. marts 2020 i Horsens og 23. april 2020 i Hvidovre.

Konferencested: Scandic Bygholm Park i Horsens, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Pris: Kr. 2.298,- ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10 % rabat ved tre tilmeldinger fra samme organisation  
(samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 21. februar 2020 til workshoppen i Horsens 
og senest den 23. marts 2020 til workshoppen i Hvidovre.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk.

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldings-
fristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid over-
drages til en kollega.

Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos 
kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsa-
get til at aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger:  
Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk 
Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer.  
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for løbende opdatering. 
Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk
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”Den modige leder er ikke bare en betimelig bog, men et nødvendigt vovestykke. Den viser, 
at vores måder at tænke ’mod’ på er i gang med at flytte sig og flytte os og dermed også 
standarden for, hvad den modige leder kan være. Ledelse i dag handler nemlig om mere end 
styring og kontrol. Det handler om at vove og turde risikere sig selv. Men ikke risikere det 
hele.” Dorthe Staunæs, professor, ph.d. og cand.psych., Aarhus Universitet, DPU

”Modet til at inddrage hænger tæt sammen med modet til at fejle. Det handler om et opgør 
med idealet om den fejlfri leder og den fejlfri medarbejder. Det er umuligt at løse fremtidens 
udfordringer uden at arbejde sammen og prøve sig frem undervejs.” Rane Willerslev, direktør 
for Nationalmuseet

                                      

Hvad vil det sige at være en modig leder? Hvem kan siges at handle modigt i forvaltningen 
af sine ledelsesopgaver? Hvem har mod i organisationen, og handler det om evnen til turde 
sige fra eller måske til?

Der er ingen tvivl om, at begrebet mod er et fascinerende begreb. Denne antologi søger at 
komme ideen om mod i ledelse nærmere. Det gøres igennem artikler om, hvad mod er for en 
størrelse, og hvordan mod kan forstås i forhold til ledelse. Ligeledes indeholder antologien 
artikler, der undersøger mod i bestemte store eller små kontekster så som mod i ledelse hos 
topledere i den offentlige forvaltning eller hos skolelederen. Mod i ledelse kan både give 
konkrete bud på, hvordan mod kan udøves i det komplekse ledelsesfelt, men det kan også 
give anledning til mere abstrakte overvejelser over, hvordan ledelse, medarbejdere, skole og 
samskabelse kan finde sted på helt nye måder.

Bogen henvender sig til ledere i den offentlige og den private sektor, ledere på enten 
diplomuddannelsen i ledelse, den offentlige lederuddannelse eller på masteruddannelse. 
Desuden vil bogen kunne anvendes på mellemlange eller lange videregående uddannelser, 
der beskæftiger sig med ledelse.

Bogens bidragydere er Stephen Brookfield, Claus Elmholdt, Kasper Elmholdt, Steen Nepper 
Larsen, Leon Lerborg, Christian Tang Lystbæk, Klaus Majgaard, Karsten Mellon (red.), Dorthe 
Pedersen, Poul Poder, Viviane Robinson, Lars Robl, Lene Tanggaard, Steen Visholm, Søren 
Voxted og Douglas Walton. 

Bogen er redigeret af Karsten Mellon, ph.d. og lektor ved Professions-
højskolen Absalon. Derudover cand.mag. i pædagogik og master i organisati-
onspsykologi.
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DEN MODIGE LEDER

Stephen Brookfield, Claus Elmholdt, Kasper Elmholdt, Steen Nepper Larsen, 
Leon Lerborg, Christian Tang Lystbæk, Klaus Majgaard, Dorthe Pedersen, 
Poul Poder, Viviane Robinson, Lars Robl, Lene Tanggaard, Steen Visholm, 

Søren Voxted og Douglas Walton

Karsten Mellon (red.)

LEDELSE FOR LÆRING

LEDELSE LIGETIL

PASI SAHLBERG

FIRE 
STRATEGIER 
TIL EN 
BÆREDYGTIG 
SKOLE

ISBN 978-87-7160-740-6

9 788771 607406

ISBN 978-87-7160-740-6

Varenr. 7861
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Finlands konsekvente topplacering i internationale uddannelsesevalueringer har 
medført stor nysgerrighed de seneste år. Vi kan alle lære af, hvad Finland gør godt, 
og hvordan de formår at holde sig i toppen. En af grundene til succesen er den
fi nske tilgang til uddannelsesledelse, som er en ideel model til forbedring af skole-
systemer verden over. 

På baggrund af observationer og forskning er den verdenskendte fi nske professor 
Pasi Sahlberg kommet frem til, at uddannelsesledere, der gerne vil opnå samme 
succes med deres uddannelsessystem som Finland, bør fokusere på fi re bestemte 
strategier. De fi re strategier, der udgør grundstenen for denne bog, er:
• at regelmæssige frikvarterer og fysisk aktivitet er afgørende for væsentlig læring
• at større lighed blandt elever er en afgørende komponent i succesrige skoler
• at vi skal lede med de kvalitative small data frem for de kvantitative big data og i 

stedet gå bag om tallene og se på årsagen til disse
• at vi skal lade os inspirere af det fi nske skolesystem, men ikke blindt kopiere det 

eller lade os vildlede af myter.

Fire strategier til en bæredygtig skole er skrevet for at tilbyde ledere inden for 
skole og forvaltning praktiske idéer og forslag til nye og effektive politikker på for-
valtnings-, skole- og klasseniveau. Med udgangspunkt i det amerikanske skole-
system præsenterer Pasi Sahlberg en række idéer og strategier, der har til hensigt at 
forbedre uddannelsespraksis i hele verden.

Pasi Sahlberg er ph.d. og tidligere underviser på læreruddannel-
sen i Helsinki. Tidligere konsulent for Verdensbanken, OECD og 
Europa-Kommissionen og gæsteprofessor på Harvard University. 
Forfatter til fl ere toneangivende bøger om uddannelse og læring, 
heriblandt den internationale bestseller Finnish Lessons: What 
the World Can Learn from Educational Change in Finland (2011).

”Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde efter at have læst denne 
bog. Jeg får lyst til at grine, fordi indholdet og budskabet giver gode 
idéer til, hvordan vi skal drive skole, så eleverne trives og lærer mest 
muligt. Jeg får lyst til at græde, fordi der lige nu er stærke tendenser 
til, at den danske folkeskole styres og udvikles på måder, der vil få 
negativ effekt for eleverne. 

Jeg håber, at mange danske beslutningstagere og skoleledere læser 
bogen. Der er masser af viden at hente om, hvordan vi fra nationalt 
til lokalt plan kan drive skole på måder, der fremmer trivsel og læring, 
og masser af viden om, hvad vi i hvert fald ikke skal gøre, fordi gode 
skoler ikke kan drives efter markedsprincipper.”
- Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole 

”I denne bog kommer Pasi Sahlberg med konkrete forslag til 
skolesystemers ledere. Et er, at elever skal have adgang til regel-
mæssige pauser og bevægelse. Et andet er, at de data, som 
lærere indhenter fra observationer og elevarbejder, er mere 
værdifulde end dem, som stammer fra nationale test. Et tred-
je er, at bekæmpelse af ulighed er et centralt element i kvalite-
ten af et uddannelsessystem, og her spiller den fi nske tradition for 
at tilbyde støtte til elever tidligt i skoletiden en vigtig rolle, mens 
markedsmekanismer har den modsatte effekt. Bogen afslutter hvert 
kapitel med at give ledere gode råd til, hvordan de kan ’bevæge sig 
fremad’ i deres daglige virke.” 
- Niels Egelund, professor ved DPU

LEDELSE LIGETIL

VIVIANE ROBINSON

FÆRRE 
FORANDRINGER,
FLERE 
FORBEDRINGER

ISBN 978-87-7160-741-3

9 788771 607413

ISBN 978-87-7160-741-3
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Det er på tide, at vi holder op med at tale om forandring og fokuserer på den langt 
mere ambitiøse målsætning om at skabe forbedring. I denne bog stiller Viviane  
Robinson skarpt på spørgsmålet om, hvorvidt vores forandringsbestræbelser i  
skolen medfører forbedringer for eleverne – eller om de slet og ret ender med blot 
at være forandringer.

I bogen udfolder Robinson, hvordan ledelse af forbedring bedst kan ske gennem  
inddragelse af deltagernes handlingsteorier. Gennem en model i fire faser viser hun, 
hvordan dette kan gøres. Samtidig illustrerer hun med en række konkrete eksempler 
fra praksis, hvordan lederen kan anvende en inddragende tilgang via konstruktive 
problemsamtaler.

Bogen er en praktisk håndsrækning til, hvordan forvaltnings- og skoleledere kan få 
mere ud af forandringsprocesserne, så de planlagte forandringer finder sted knap så 
ofte, men med større succes til følge. 

Viviane Robinson er ph.d. og professor ved University of Auckland, 
New Zealand, og akademisk leder af Centre for Educational Leader-
ship ved Faculty of Education samme sted. Hun har fungeret som 
konsulent i forskning og udvikling inden for ledelse i både offentlige 
og private organisationer i en lang række lande og har modtaget 
flere priser for sit arbejde. Har på dansk udgivet Elevcentreret 
skoleledelse (2015).

”Viviane Robinson har i den grad gennem de sidste fire-fem år sat 
gang i diskussion og udvikling af skoleledelse i Danmark. Med sin 
store viden og erfaring, sit skarpe analytiske blik og dybe respekt for 
skolens opgave og praksis har hun gjort det muligt og mere enkelt at 
diskutere nogle af de grundlæggende og komplekse udfordringer i at 
lede en offentlig skole. 

Denne gang kommer Robinson med et bud på, hvordan skole- og 
forvaltningsledelser via inddragende strategi kan skabe faktiske 
forbedringer for elevernes dannelse, læring og trivsel – i stedet for 
blot at skabe ineffektive og måske direkte forstyrrende forandringer. 
Og det handler stadig om at være både undersøgende og direkte i 
tillidsfulde relationer.”  
- Mikael Axelsen, ledelseskonsulent og indehaver, 
Mikael Axelsen, Offentlig Ledelse & Styring

”Bogen bør være pligtlæsning for enhver politiker, der beskæfti-
ger sig med skolespørgsmål, og for skoleledere in spe såvel som 
skoleledere, der kæmper med problematikken om for mange bolde i 
luften og for lidt tid til pædagogikken. Nem lille bog i det ydre, men i 
det indre en sværvægter.”
– Folkeskolen.dk

”Viviane Robinson holder os endnu en gang op på, at skolens og 
dermed lederes fornemmeste opgave er at skabe læring og udvikling 
for eleverne. Hun peger på, at vores ambitioner om forandring i 
skolen på en gang er for store og for små. For store, fordi vi fokus-
erer på det forjættede mål og det, vi som ledere vil have andre til at 
ændre. For små, fordi vi ikke går ind i det dybe arbejde med at forstå 
de handlemønstre og faglige overbevisninger, der gør, at de profes-
sionelle handler, som de gør. 

Robinson insisterer på forpligtelsen til pædagogisk ledelse ’tæt på’. 
Samtidig formår hun at formidle og forklare, hvad det er, og hvordan 
det kan gøres. Hun hjælper os til at blive skarpe på den pædagogiske 
ledelses mindste enhed: De typer spørgsmål, vi som ledere bør og kan 
stille til og med de professionelle i og om praksis på måder, der fast-
holder og samtidig fremmer vores fælles ansvar for forbedring.” 
- Helle Bjerg, pædagogisk leder på Frederiksberg Ny Skole

LEDELSE LIGETIL

ANDY HARGREAVES
MICHAEL T. O’CONNOR

KOLLABORATIV 
PROFESSIONALISME

NÅR SAMARBEJDE  
FØRER TIL BEDRE
LÆRING FOR ALLE

ISBN 978-87-7160-833-5

9 788771 608335Varenr. 7984

I denne bog introducerer Andy Hargreaves og Michael T. O’Connor begre- 
bet ”kollaborativ professionalisme”, og hvordan man arbejder med det i prak-
sis. Kollaborativ professionalisme er mere end bare professionelt samarbejde. 
Det handler ikke kun om at dele erfaringer og reflektere sammen, men også om, 
hvordan man sammen arbejder hen imod at skabe en professionel praksis, hvor 
man samarbejder mere professionelt, og som profession arbejder på en mere 
kollaborativ måde.

Gennem fem konkrete eksempler fra hele verden peger forfatterne på profes-
sionelle samarbejder, som har været succesrige og har udviklet sig til kolla- 
borativ professionalisme. Fælles for de involverede skoler og deres arbejde med 
at opbygge en kollaborativ samarbejdskultur har været nøje planlægning, dyb og 
til tider krævende dialog, uforbeholden, men konstruktiv feedback og fortsatte 
kollaborative undersøgelser. Arbejdet med kollaborativ professionalisme gøres 
tilgængeligt for alle gennem 10 grundlæggende principper, herunder kollektiv  
effektivitet, kollaborative spørgsmål og samarbejde med elever, og et tilgængeligt 
overblik over, hvilke praksisser man bør begynde med, og hvad man bør undgå. 

Bogen er en konkret hjælp til uddannelsesledere, undervisere og ledere af  
professionelle læringsfællesskaber, der ønsker at kvalificere det professionelle 
samarbejde yderligere og tage skridtet videre til kollaborativ professionalisme.

“Kollaborativ professionalisme yder et imponerende bidrag 
til udvikling af undervisning og forbedring af skoler ved at  
understrege, hvor vigtigt det er at investere i social kapital. 
Med udgangspunkt i deres mange erfaringer og i levende 
casestudier fra hele verden fremhæver forfatterne kollabo- 
rativ professionalisme som det næste store skridt i den globale 
bevægelse, der arbejder for forbedringer på uddannelsesom-
rådet. Den umådelig velskrevne bog er et must for lærere, 
ledere og beslutningstagere og dem, der ønsker at blive 
 kollaborative professionelle.” 

– Pasi Sahlberg, professor, Gonski Institute for Education, 
UNSW Sydney, Australien

“Kollaborativ professionalisme er på samme tid tilgængelig og 
dyb og giver os nogle levende, kreative design, der hjælper os til 
at indgå i bæredygtige samarbejder. Det er en bog, der vil vække 
interesse blandt lærere, skoleledere og beslutningstagere over 
hele verden.” 

– Michael Fullan, professor emeritus
OISE/University of Toronto
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Distribueret ledelse bliver i stigende grad nævnt som en mulig ledelsesform til at 
kunne løse flere af nutidens moderne ledelsesudfordringer. En af disse udfordringer 
er skismaet mellem på samme tid både at have overblikket – komme op på balkonen 
og se opgaven, udfordringen, personalet med videre fra oven – og samtidig have 
indblikket i maskinrummet. Distribueret ledelse kan føre til, at du som leder får mere 
indsigt i praksis, men samtidig ikke dikterer praksis og i stedet spørger nysgerrigt 
ind til den. Det bliver ikke nødvendigvis nemmere at lede, men har du som leder 
fokus på autentiske medarbejderrelationer og at tænke alle aktører ind som bidrag 
i udviklingsprocessen, kan distribueret ledelse føre til højere engagement, bedre 
relationer og opgaveløsning med kvalitet.

Denne bog argumenterer på overbevisende vis for, at det er ledelsespraksissen, der er 
vigtigst, hvis målet i skoler og forvaltninger er at sikre bedre undervisning og læring. 
Distribueret ledelse ses som forankret i skolens centrale undervisningsarbejde, og 
det anføres, at hvis distribueringen af ledelse skal være mest effektiv, må den først 
og fremmest fokusere på at forbedre elevernes resultater. Bogen undersøger og 
forklarer, hvordan distribueret ledelse potentielt kan sikre, at denne forbedring og 
forandring finder sted, og hvor den gør den største forskel.

Gør en forskel med distribueret ledelse er et læsevenligt og værdi-
fuldt redskab for især skole- og forvaltningsledere, der interesserer 
sig for skolers forbedrings- og udviklingsprocesser. Bag bogen står 
Alma Harris, professor ved University of Bath og en af de førende 
eksperter inden for distribueret ledelse i uddannelsessystemet. 
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LEDELSE

Alma Harris

LEDELSE FOR LÆRING

Perspektiver, praksis og potentiale

�Hvis vi tror på en verden, hvor vi kan føle os 
inspirerede og tilfredsstillet hver eneste dag, og 
hvis vi tror, at lederne er dem, der kan levere denne 
vision, så er det vores kollektive ansvar at finde, 
uddanne og støtte dem, der har forpligtet sig på 
at lede på en måde, der med større sandsynlighed 
vil gøre denne vision til virkelighed. Og et af de 
skridt, vi må tage, er at lære, hvad det betyder at 
være leder i det uendelige spil.” 

�Essensen af Simon Sineks tænkning og tilgang er, 
at man som menneske bør stå op hver morgen og 
ønske at blive en bedre udgave af sig selv. Dette 
ønske indebærer, at man også ønsker at gøre den 
organisation, man arbejder i, bedre, og dette forud-
sætter igen, at man øverst på sin liste over prior-
iteter sætter det at være en leder eller en kollega, 
der gør sit yderste for, at folk omkring én bliver 
den bedste udgave af sig selv. Det er essensen af 
Sineks tænkning og filosofi, og det er kernen af at 
spille det uendelige spil. Livet er endeligt, men det 
er meningen med det ikke.” 

– Jonathan Løw i forordet til denne bog

DET UENDELIGE SPIL

SIMON SINEK er stifter af organisationen 
Start with Why og tror på en lysere fremtid for men-
neskeheden. Hans foredrag på TED.com er den tredje 
mest sete TED Talk nogensinde. Blandt andet forfat-
ter til bøgerne Start med hvorfor (2013) og Find dit 
hvorfor (2018). 
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I endelige spil som fodbold eller skak er spillerne kendte, reglerne er aftalt, 
og slutmålet er klart. Vinderne og taberne kan let identificeres. I uendelige 
spil som erhvervslivet, politik eller livet selv skiftes spillerne ud, reglerne 
kan ændres, og der er ikke et fast defineret slutpunkt. Der er ingen vindere 
eller tabere i et uendeligt spil.

Mange af de udfordringer, som organisationer og virksomheder står overfor, 
er et resultat af, at deres ledere har spillet med et begrænset tankesæt i et 
uendeligt spil. Ledere, der adapterer et ubegrænset tankesæt, opbygger 
stærkere, mere innovative og inspirerende virksomheder. Deres medarbej-
dere stoler på hinanden og på deres ledere, og de er drevet af en sag, der er 
større end dem selv. I sidste ende er det dem, der vil føre os ind i fremtiden.

DET UENDELIGE SPIL af den verdenskendte ledelsesguru Simon Sinek 
giver et indblik i, hvordan du leder på en måde, der fremmer tillid og 
samarbejde i organisationen, og hvor du har det langsigtede fokus for øje 
fremfor de kortsigtede, let opnåelige mål. Kernen er fem essentielle prak-
sisser: at fremme en retfærdig sag, at opbygge tillidsfulde teams, at studere 
sine værdige rivaler, at forberede sig på at udøve eksistentiel fleksibilitet 
og at demonstrere modet til at lede. 

Som menneske og leder bør du træffe beslutninger ud fra dine kernevær-
dier som menneske, dit ”hvorfor”, og lade disse værdier være gældende 

– også når kortsigtede gevinster frister dig til at gøre noget andet. At lede 
ud fra et ubegrænset tankesæt betyder at tænke over virkningerne af dine 
beslutninger i andet og tredje led, og det betyder at tage ansvar for senere 
virkninger af de beslutninger, vi træffer i dag. 
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