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Velkommen  
Gruppe SJ-2 
 

Lasse Ahm Consult 
 
Tirsdag, den 16. september 2014 
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Program 
Programmet ser således ud: 
  
 Kl. 10.00  Velkomst ved Lasse Michael Ahm 

  - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper 
  
Kl. 10.05 – 11.00  Bordet rundt  

  - Status og konkrete udfordringer til sparring/inspiration med særlig  
  vægt på interne audits eller et af dagens emner: Afvigelseshåndtering 

  
Kl. 11.00 – 12.00  Appreciative Inquiry 

  Styrkebaseret ledelse – et andet fokus.  
  Anderledes redskab vi kan anvende ved auditering. 

  
Kl. 12.00 – 13.00  Frokost & networking 
  
Kl. 13.00 – 14.15  Afvigelseshåndtering 

  Indlæg – Krav i standarderne v/Lasse Michael Ahm 
  Workshop – Hvad virker godt? 

  
Kl. 14.15  Forslag til emner ved 1. møde i 2015  
  
Kl. 14.30  Tak for i dag 
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AI – Appreciate Inquiry 

Med appreciative menes at værdsætte det bedste 
i mennesker, i organisationer og i verden. 
Det betyder også at forøge værdien. 

Med inquiry menes at undersøge, lytte og spørge 
åbent og nysgerrigt ind til kompetencer, styrker 
og potentialer uden at dømme på forhånd. 
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AI – Appreciate Inquiry 

Engelsk 7 

Matematik 02 

Dansk 12 

Idræt 7 

Din søn eller datter 
kommer hjem med 
denne karakterseddel. 
 
Hvad fokuserer du 
mest på? 
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Professor David Cooperrider 
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1980 - The Cleveland Clinic Project sættes i gang.  
 
Som ung Ph. D.-studerende på Case Western Reserve University gennemfører 
David Cooperrider en konventionel organisationsanalyse for Cleveland Clinic og 
spørger ”Hvad er der galt med samarbejdet i organisationen”? 
 
Under hans indsamling af data fra medarbejderne på klinikken bliver han 
forbavset over niveauet af positivt samarbejde, fornyelse og ligeværdig ledelse i 
organisationen. Suresh Srivastva, Cooperriders vejleder, bemærkede hans 
begejstring og forslog at lade begejstringen være fokus for hans forskning.  
 
Påvirket af tidligere arbejder af Schweitzer om ’the reverence for life’ fik 
Cooperrider tilladelse fra klinikkens bestyrelsesformand Dr. William Kiser til at 
fokusere fuldt og helt på en analyse af faktorerne, der bidrog til den mest 
effektive funktionsmåde for klinikken. Cleveland Clinic blev dermed basis for en 
organisationsanalyse med Appreciative inquiry. Termen "Appreciative inquiry" 
blev første gang brugt i en fodnote i den analystiske rapport udarbejdet af 
Cooperrider og Srivastva til bestyrelsen på Cleveland Clinic. 
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Introduktion 

Mangelsprog 
• Hvilke problemer har I hos jer? 

Ressourcesprog 
• Hvad fungerer godt hos os? 

14:53 16 

Traditionel problemløsning 
Traditionel tilgang til at kigge efter potentiale til forandringer er ved 
at kigge på forhold som ikke fungerer tilfredsstillende 
 
1.  Identificere muligheder 
2.  Analysere 
3.  Finde løsning 

Eftersom vi kigger efter problemer finder vi problemer, forstærker 
dem og løser dem. 
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Appreciative inquiry  
Organisationen er optaget af at fokusere på udforske muligheder og 
ressourcer frem for at fokusere på begrænsninger og mangler 
At fremme en løsningsorienteret og fremadrettet vinderkultur og 
reducere en problemorienteret og reaktiv kultur 

At undersøge det som fungere bedst i organisationen og skabe best 
Practice ud fra dette. 

At udvikle ambitiøse forventninger til fremtiden og iværksætte 
handlinger, som sikrer at forventningerne bliver indfriet. Dette sker 
blandt andet ved at ledere og medarbejdere gennemfører strategiske 
samtaler 

At udvikle konstruktive relationer mellem mennesker og team i 
organisationen, så de i fællesskab arbejder på at få det bedste frem i 
alle kollegers potentiale. Arbejdet med AI er stærkt fremmende for 
teamarbejdet. 

14:53 18 

Appreciative inquiry  
At skabe et anerkende sprog og feedback-kultur. Det betyder ikke, at vi 
aldrig forbeholder os kritik til hinanden, men at vi anerkender, at andre 
personer har gode intentioner, også når deres synspunkter er forskellige 
fra vores egne. 
 

At der skabes klar struktur i alle samtaler, hvilket sammen med et 
anerkende sprog, sikrer at samtalerne bliver løsningsorienterede og 
udviklende. 
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Traditionel problemløsning 
Vi kan vælge at fokusere på sager som ikke har været løst 
tilfredsstillende og sætte initiativer i gang for at rette op på 
dette. 
 

…eller… 
 
Appreciative inquiry  
Vi kan vælge at tage udgangspunkt i sager som er forløbet 
perfekt. Herefter kan vi i fællesskab undersøge detaljerne 
som har medført at sagen er forløbet perfekt. Gennem dialog 
drøftes hvordan erfaringer fra disse sagsforløb kan  overføres 
til lignende sager. 
 
 

14:53 20 

Traditionel problemløsning - Mangelsprog 
•  Det er for dårligt… 
•  Det virker ikke… 
•  Det er også din skyld…. 
•  (mennesker agerer defensivt, forsvarer sig, går i diskussion for at få 

ret 
 

…eller… 
 
Appreciative inquiry  - Ressourcesprog 
•  Dette fungerer godt – måske kunne vi skabe noget tilsvarende 

ved… 
•  Jeg er glad for at få sat fokus på dette – har du forslag til noget vi 

kunne gøre anderledes…  
 

En antagelse i Appreciative Inquiry er at sproget skaber vores virkelighed… 
 



IADK	  SJ-‐2	   16.	  september	  2014	  

www.lasseahm.dk	  	  	  	  	  	  	  	  COPYRIGHT	   11	  

14:53 21 

Traditionel problemløsning - Mangelsprog 
Analyse af hvem der har ansvaret og hvad der skaber 
årsagen til fejlen… 
 

…eller… 
 
Appreciative inquiry  - Ressourcesprog 
Løsningsorienterede fokus ind i samtalen 
 
Grundlæggende har vi en tiltro at alle medarbejdere i egne 
og andre afdelinger indeholder et stort potentiale og at de 
hver dag går på arbejde med positive intentioner om at gøre 
deres arbejde så godt som muligt. 
 

En antagelse i Appreciative Inquiry er at sproget skaber vores virkelighed… 
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Traditionel problemløsning - Mangelsprog 
Forholder os nøgternt til facts 
 

…eller… 
 
Appreciative inquiry  - Ressourcesprog 
Vi skaber positive fremtidsbilleder i udviklingen af en organisation. 
Tanken er, at vi mennesker ligner solsikker i den forstand at vi 
automatisk drejer os mod solen – det såkaldte heliotropiske princip. 
 
Princippet er at medlemmernes handlinger har en automatisk tendens til 
at bevæge sig i den retning, som deres forestillinger om fremtiden peger 
i mod. 
 
At skabe heliotropiske bevægelser er den mest afgørende handlig en 
organisation kan foretage, hvis den ønsker at skabe forbedringer og 
vækst. 
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Grundlæggende antagelser for brug af teorien: ’Anerkendende samtale’ 
 
1.  Bag ethvert problem ligger et ønske om noget bedre – udforsk og udvikl ønsket 

i stedet for problemet 
 
2.  Et problem er aldrig konstant – der er altid undtagelser. Lad det der fungerer 

danne udgangspunkt for en ny positiv undersøgelse. 
 
3.  De spørgsmål vi stiller bestemmer de svar vi får – spørg derfor til det som giver 

liv og energi, frem for det som skaber problemer og frustration. 
 
4.  Organisationer og mennesker søger altid at blive mere end de er – giv næring 

til dette behov. 
 
5.  Proces og resultatet er uadskillelige størrelser – involver derfor en så stor del af 

organisationen i processen, det sikre resultater. 
 

14:53 24 

AI – Appreciate Inquiry 

Vi skal IKKE gå  
uden om afvigelser… 

 
Vi skal blot OGSÅ  

fokuserer på  
styrkerne ! 
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AI – Appreciate Inquiry 

Hvad betyder det for os som auditorer hvis vi i 
højere grad fokuserer på det positive? 

Vi skal IKKE gå  
uden om afvigelser… 

 
Vi skal blot OGSÅ  

fokuserer på  
styrkerne ! 
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Frokost 

Kl. 12.00 – 13.00 
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14:53 28 

Teksten fra ISO 9001 standarden...  
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Teksten fra ISO 9001 standarden...  

14:53 30 

Teksten fra ISO 14 001 standarden...  
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Hvad virker godt ? 

14:53 32 
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De 8 D’er 

1.  Deltagere 
2.  Problembeskrivelse   
3.  Midlertidig løsning 
4.  Definer Root cause 
5.  Vælg og verificer 

korrigerede handlinger 
6.  Valider korrigerende 

handlinger 
7.  Forebyg at problemet 

genopstår 
8.  Lykønsk teamet 

14:53 34 
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Næste møder i SJ-2… 
Kommende møder 
 
Tirsdag, den 2. december 2014 
Kl. 10.00 – 14.30 (fællesmøde med SJ-1) 
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Næste møder i SJ-2… 

Mulige emner 

 
"   CSR 

"   Nye afrapporteringssystemer 

"   Leverandøraudits 

"   Opbygningen af kvalitetsfunktionen 

" Driftopgaver i kvalitetsfunktionen/organisering 

"   Ledelsens evaluering 

"   Objektive krav 

"   Kundetilfredsanalyse 

"   Risikostyring – den nye standard ISO 9001:2015 
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Tak for i dag  
Gruppe SJ-2 
 

Lasse Ahm Consult 
 
Tirsdag, den 16. september 2014 


