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Mikroforandringer 
Mikroforandringer er de små, nære forandringer på arbejdspladsen, som potentielt kan ændre hverdagens 
struktur, de daglige rutiner eller relationerne til kollegaerne. De kan virke ubetydelige og bliver derfor ofte 
overset, når de store strategiske forandringer og ledelsesbeslutninger tiltrækker sig opmærksomheden. 
Men der er i virkeligheden mikroforandringer, som opfattes som de mest radikale forandringer af medar-
bejderne. 

MASTER I OFFENTLIG LEDELSE (MPG-UDDANNELSEN) og ALUMNENETVÆRKET FOR MPG-DIMITTENDER 
PÅ AALBORG UNIVERSITET INVITERER ALLE MED INTERESSE FOR OFFENTLIG LEDELSE OG MIKROFOR-
ANDRINGER TIL MASTERCLASS. 

Signe Bruskin (ph.d.) vil ud fra sin nye bog om mikroforandringer introducere til begrebet og give en 
række eksempler på hvordan mikroforandringer har stor betydning for trivsel og produktivitet på arbejds-
pladserne. Deltagerne i Masterclass vil reflektere over, hvordan mikroforandringer påvirker deres daglig-
dag og hvordan man som offentlig leder kan håndtere mikroforandringer.   

 

 
16.00-16.05 
Velkomst ved Thomas Bredgaard (Professor og 
studienævnsformand på MPG-uddannelsen) 
16.05-17.00 
Oplæg og dialog med Signe Bruskin  
17.00-17.30 
Øvelser og rundbordsdialog om mikroforandrin-
ger, hvor deltagerne deler deres erfaringer. 

17.30-18.00 
Opsamling og læringspunkter ved Jan Heiberg Jo-
hansen og alumnenetværket for MPG-uddannel-
sen 
18.00- 
Sandwich og networking 
 

 
MASTERCLASSES er et nyt initiativ fra MPG-uddannelsen og alumnenetværket for MPG-dimittender der 
samler alle med interesse for offentlig ledelse i et fælles kontaktpunkt. 

  
 

 

Pris: Gratis. 
Tilmelding på www.mpg.aau.dk 
https://forms.office.com/r/JsJkGtpuZS.   
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KORT OMTALE AF DAGENS OPLÆG ved SIGNE BRUSKIN 
 

Forandringer er at finde på alle arbejdspladser. Ikke mindst mikrofor-
andringer, som er de små nære forandringer, der eksempelvis påvirker 
hverdagen, rutinerne eller relationerne. Det kan eksempelvis være når 
man går fra at have eget skrivebord til at indføre fleksible arbejdsstati-
oner. På offentlige arbejdspladser har lederen en afgørende rolle. 
Mikroforandringer har nemlig indflydelse på, hvordan medarbejdere tri-
ves på arbejdspladsen og samtidig findes mikroforandringer i forskel-
lige afskygninger og reaktioner på dem er ligeledes forskellige.  
 

 

 

Signe Bruskin (ph.d.) har som både medarbejder og leder i mere end 10 år arbejdet med organisations-
udvikling og har forsket i mikroforandringer i en nordisk organisation. Baseret på forskningen har hun 
skrevet bogen ”Mikroforandringer – et medarbejderblik på organisationsforandringer”, som danner bag-
grunden for dagens oplæg. Udover at være forfatter er hun foredragsholder, iværksætter og ekstern 
lektor på CBS. 
 
Forberedelse 
Zetland-artikel om mikroforandringer: https://www.zetland.dk/historie/se2E9p1b-a8dQKjjz-5798e 
Link til bogen ”mikroforandringer” https://dpf.dk/produkt/mikroforandringer/ 
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