
30 NR. 41 – FREDAG 14. NOVEMBER 2008 – UKEAVISEN LEDELSE

Endringsledelse

For norske bedrifter er det et viktig fellestrekk at en stor del av 
deres ansatte aldri har opplevd så mye endring på en gang før. 
Men en ting er sikkert, og det er at vi står overfor store endringer i 
norsk næringsliv de neste årene, skriver Per-Egill Frostmann.

FAGFOLK I  LEDELSE –  OM LEDELSE –  T IL  OG FOR LEDERE

Vi har fått et globalt økonomisk sammen-
brudd, og konsekvensene for norsk nærings-
liv vil bli omfattende endringer. Det er ikke 

bare den fi nansielle sektoren som vil merke dette, 
men også industri (hi-tech og gammel), varehan-
del (enkelte kjeders driftsgrunnlag forsvinner, 
og nye kjeder kommer til med nye løsninger) 
og generell kompetanseindustri (har vi de rette 
talentene og prosjektene?). Mange vil oppdage at 
de har pådratt seg kostnader i gode år som nå må 
slankes vekk. Som mange av oss vet så er slanking 
en vanskelig prosess hvor det er lett å velge feil 
virkemidler. Noen vil oppleve revolusjon (bli kjøpt 
opp eller nedlagt), for noen vil endringen være 
proaktiv – hvor man allerede har tatt høyde for 
sammenbruddet og vil skape en mer fi ninnstilt 
organisasjon, mens andre vil tilpasse seg i mindre 
grad. Noen bedrifter vil omstrukturere (fi nan-
sielt og industrielt), og noen må gjennom mer 
omfattende snuoperasjoner. De aller fl este vil ha 
både strukturelle og kulturelle elementer som må 
endres. Felles i dette er menneskene som befolker 
organisasjonene. For norske bedrifter er det et 
viktig fellestrekk at en stor del av deres ansatte 
(medarbeidere og ledere) aldri har opplevd så mye 
endring på en gang før. De er rett og slett ikke 
kompetente i de formene for endring som vi kom-
mer til å få de nærmeste årene.

I boken Reframing Organizations viser 
Bolman og Deal (se kilder til slutt) oss fi re ulike 
rammer eller briller som vi kan se og fortolke 
organisasjoner gjennom. Det er den struktu-
relle rammen hvor organisasjonen metaforisk 
beskrives som en fabrikk eller maskin, den neste 
rammen er den symbolske hvor organisasjonen 
ses på som et teater hvor det dreier seg om å skape 
mening. Den tredje rammen er den politiske hvor 
organisasjonen er en jungel hvor alt handler om 
makt, konkurranse og konfl ikt. Den siste ram-
men er human resource med fokus på de men-
neskelige ressurser, deres behov og deres myndig-
gjøring hvor metaforen er familien. Den rammen 
som i størst grad har slått rot i Skandinavia er 
humanressurs-rammen. En viktig konsekvens av 
dette er at mange i endringsfaget blir så fokusert 
på menneskene at de andre rammene kommer 
helt ut av fokus. Når endringsarbeidet bare blir «at 
det dreier seg om deg om vi skal få det til», blir det 
fort for naivt. Vi er ikke alene i organisasjonen; 
det er rammer og rutiner, arbeidsprosesser og 
grupper, helter og heltinner.

Uansett hvilken ramme vi velger, er organi-
sasjonsutvikling (OU/OD) et viktig verktøy for 
forandring. Den «enkleste» varianten er Edgar 
Scheins tine-endre-fryse-modell. Vi starter med 
at dagens situasjon er gal eller mangelfull, og vi 
kan krisemaksimere hvor galt det vil gå om vi 
ikke forandrer oss. Neste fase er å skape ny adferd 
gjennom ulike prosesser, øvelser og læring. Siste 
fase er innfrysing hvor vi stabiliserer og rutini-
serer endringene, samt sørger for evaluering og 
nytilpasning. Altfor ofte gjennomføres dette ut 
fra det enkle «det er bare deg det dreier seg om-
fokuset». Når dette skjer, får vi ofte liten stabilitet 
i endringene, prosessen blir en stor følelsesmessig 
påkjenning, vi får mye ufokusert energi, mange 
blir opptatt av kontroll og tidligere adferd, og kon-

fl iktnivået øker. Slike 
forandringsprosesser 
ender oftest i kaos og 
mislykkethet (det ser ut 
til at omtrent 60 pro-
sent av organisasjons-
endringer med fokus 
på lønnsomhet mislyk-
kes). Flere årsaker til at 
det mislykkes er at det 
blir for mange tilfeldige 
tiltak, overfokusering 
på den enkelte, med til-
svarende liten fokus på 
de andre delsystemene 
(struktur, oppgaver 
og teknolologi) og de 
eksterne betingelsene. 
I tillegg til individni-
vået trenger vi derfor 
ou-intervensjoner 
på nivåene for to-/tresidige relasjoner (dyader/
triader), grupper og team, intergruppe og hele 
systemet.

En fi re-faset forandringssyklus
Adferdsforandring er en av nøkkelstrategiene for 
organisasjoner som ønsker å forbli konkurran-
sedyktige. Endringer i organisasjonens strategi, 
struktur, systemer og samarbeidsmønstre forryk-
ker den tryggheten og stabiliteten de fl este av oss 
trenger.

I hht. til professor John Kotter ved Harvard så 
sender krise mennesker inn i fornektning og ikke 
inn i forandringer til det bedre, som vi ofte tror 
at det gjør. Vellykkede endringsprosesser dreier 
seg om å snakke til dine ansattes emosjoner på 
en positiv måte, og ikke bare å presentere dem for 
fakta. Nyere nevrologisk forskning viser også at 
det å ramme inn utfordringen på en annen måte, 
er viktig for å skape positiv endring. Etter fornek-
telsen kommer vanligvis motstand mot forandrin-
gen. Det er fl ere grunner til motstanden:

 egeninteresse (mine interesser er viktigere enn 1. 
organisasjonens overlevelse)
 misforståelser (kommunikasjonsvansker, for 2. 
lite informasjon)
 motstand mot noe som truer tryggheten din 3. 
(enkelte har lav toleranse for utrygghet)
forskjellig situasjonsvurdering4. 
 brudd på den psykologiske kontrakten, som 5. 
igjen endrer de forventningene vi har til hver-
andre
 tap av identitet. Forandringen krever organi-6. 
sasjons-, ledelses- og arbeidsformer som er van-
skelige å forstå og akseptere dersom de bryter 
med vårt selvbilde som medarbeidere og ledere
 brudd på de sosiale båndene mellom ansatte7. 
 den symbolske orden forandres, nye symboler 8. 
kommer som vi ikke liker, maktforholdene 
endres – for noen betyr det mindre innfl ytelse, 
for andre mer innfl ytelse
 endringer stiller krav til ny kompetanse.9. 
Mange ønsker verken å innse dette eller å gjøre 

noe med det. Til slutt kan eksterne interessenter
mislike endringene da deres posisjon kan svek-
kes.

Etter fornektelse og motstand kommer det 
vi kan kalle for utforskningsfasen. Vi tester ut 
hva den nye situasjonen bringer med seg. Her 
begynner vi så smått å akseptere forandringen. 
Den siste fasen er forpliktelse. Den enkelte tar 
aktivt eierskap for å sørge for at forandringen blir 
effektiv, forandringen ses i et positivt lys, og det 
er på tide å gå fremover sammen med resten av 
organisasjonen.

Skal vi klare å gjennomføre troverdige foran-
dringsprosesser, er det enkelte grunnleggende 
psykologiske mekanismer vi ikke kommer utenom.

Noe å tro på
I 1957 publiserte Leon Festinger, sosialpsykolog 
ved Stanford, sin teori om kognitiv dissonans. 
Dette er en ubehagelig tilstand som oppstår når vi 
oppdager at det vi gjør ikke stemmer overens med 
det vi tror på. Festinger fant at folk får et sterkt 
behov for å eliminere kognitiv dissonans ved å 
enten endre adferd eller det de tror på.

For en organisasjon betyr dette at hvis folk 
tror på hensikten med organisasjonen vil de være 
villig til å endre seg. For å forandre seg med en 
viss grad av entusiasme må våre medarbeidere 
forstå den rollen de skal spille, og tro at det virke-
lig er verdt innsatsen med å delta i forandringen. 
Det holder ikke å fortelle medarbeiderne at de 
må gjøre ting annerledes, enhver som leder et 
forandringsprogram må tenke gjennom sin 
forandringshistorie og fortelle den slik at den er 
troverdig.

Belønningsmekanismer 
(klassisk betinging)
B. F. Skinner er kjent for sine forsøk med rotter 
på 30-tallet. Han fant ut at han kunne få rotter til 
å gjøre ulike ting ved hjelp av ulike insentiver og 
straff. Skinners teorier er over tid videreutviklet til 
organisasjonsverdenen. Det er i dag klart at våre 
ledelses- og rapporteringsstrukturer, operative 
prosesser og målesystemer; sette mål, måle resul-
tater, belønne (fi nansielle og ikke-fi nansielle), må 
stemme overens med den adferd som våre ledere 
og medarbeidere blir bedt om å utvise. Når et nytt 
mål ikke er forsterket på en god måte, vil det ikke 
bli iverksatt etter planen. Når ledere blir bedt om 

«Adferds-
forandring 
er en av 
nøkkel-
strategiene 
for orga-
nisasjoner 
som ønsker 
å forbli 
konkurran-
sedyktige.»
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LEDERFOKUS

Tool: «How to improve your 
role as identity-builder»
What do I need to give my 
associates a sense of belon-
ging?

Make your own list of what you can do 
to attach your associates stronger to the 
team and the organisation. Think about 
how you can use your own strengths.

Purpose – Give them meaning

Vision – Give them a future

Position – Make them impor-
tant

Core competence – Give them 
roots

Values – Give them values

Reputation – Make them 
attractive

 (Kilde: Your GPS for 
outstanding leadership, 2008; 

Sandvik & Frostmann)
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Finanskrisen har rammet også oss i Norge. Omfattende endringer vil bli konsekvensene for norsk næringsliv.

coache sine medarbeidere, men coaching ikke er 
en del av ledernes skåringskort, vil de sannsynlig-
vis ikke bry seg.

Læring
Ønsker organisasjonen at de ansatte skal bli mer 
kundeorientert, noe som er nytt for dem, da vet 
de ikke hvordan de skal gjøre det. Her kommer 
voksenlæring inn i bildet. På 1980-tallet utviklet 
David Kolb, spesialist i voksenlæring, sin fi refa-
sede læringssirkel. Voksne lærer ikke bare ved 
å lytte; de må ta til seg den nye informasjonen, 
bruke den eksperimentelt og integrere den med 
sin eksisterende kunnskap. Skal voksne lære noe 
nytt, vil det altså ta den tiden det tar å komme 
gjennom de fi re fasene. Videre har organisasjons-
psykologen Chris Argyris påpekt at vi assimilerer 
informasjon mye grundigere hvis vi forteller 
hverandre om hvordan vi har tenkt å benytte oss 
av det vi nå har lært. Det vil si; vi går fra å være 
elev til lærer.

Tydelige og klare rollemodeller
Vi vet at tydelige og klare rollemodeller er like 
viktige for voksne som det er for barn. For voksne 
er det kanskje like viktig som de tre foregående 
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momentene. I organisasjoner modellerer medar-
beiderne sin adferd på dem de ser som «signifi -
kante andre». På forskjellige nivåer og i forskjel-
lige roller vil medarbeidere velge forskjellige 
rollemodeller. Det holder derfor ikke at toppledel-
sen vet hvordan vi nå skal oppføre oss. Vi må ha 
rollemodeller på alle nivåer, alle ledere må «walk 
the walk, and talk the talk».

Organisasjonsadferd er sterkt påvirket også av 
de gruppene som den enkelte identifi serer seg 
med. Den rollemodellering som vi enkeltvis gjør, 
må derfor bekreftes av de gruppene vi er i og som 
omgir oss for at det skal få en permanent innvirk-
ning. Tror du meg ikke, så spør en tenåring.

Det å endre medarbeidernes adferd, involverer 
å komme opp med en ny visjon for fremtiden 
og gjennomføre raske, men gjennomtenkte 
endringsprosesser. I store organisasjoner er det 
viktig at alle har trygghet for at endringene vil 
være internt avstemt og støttet på alle nivåer. Å 
måtte si opp mennesker i fl ere omganger på kort 
tid, viser manglende lederskap hos organisasjo-
nens toppledelse.

De fl este av oss ønsker og trenger en viss 
stabilitet og forutsigbarhet omkring oss. Derfor er 
endringsarbeid utfordrende - selv når behovet for 

nyorientering er åpenbart og grunnholdningen er 
positiv. Prøv deg selv i rollen som endringsagent 
med basis i identitet.

Organisatorisk endring er stadig mer krevende. 
Samtidig indikerer den høye graden av mislyk-
kede forandringsprosjekter at det er store mangler 
i effektiv ledelse av slike prosesser. Dette gapet 
tyder på at vi fremdeles har mye å lære om dette. 
Uansett om endringen er fi nansielt eller stra-
tegisk drevet, kommer vi ikke utenom de men-
neskelige aspektene ved forandringer. Tar vi ikke 
menneskene på alvor, kommer endringene til å 
mislykkes.
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