
 

 

 

Vi tror, vi tror på sommeren. Vaner kan være vonde å vende. Det er 

imidlertid noe vi helst ikke bør vise i ferien. Sinna-rynken. Den 

menneskelige hjerne er sammenkoblet slik at den legger godt merke 

til trusler og farer og vil bevege seg vekk fra disse og mot belønning. 

Sansen for trussel og fare er sterkere enn sansen for belønning. Dette 

ser ut til å være en del av vår utviklingshistorie og er til vår fordel. Det 

å legge merke til en fare holder oss trygge, men er ikke like smart når 

vi legger merke til den ekstra “sinna”-rynken på sjefens ansikt, særlig 

ikke i sommerferien. 
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Effektiv på jobben 

Hjernen er ikke så effektiv som vi ofte liker å tro. De 

områdene av hjernen som har ansvar for planlegging, 

måloppnåelse og logikk blir fort slitne. Hjernen ser ut til å 

kjøre mesteparten av aktiviteten i de eldre og mer 

effektive områdene, også kalt de basale gangliene. Dette er et område som styrer våre 

vaner. Forskeren Kevin Oschner* mener at 70% av det vi gjør er vanestyrt. Hvordan vi 

arbeider er selvsagt også vanestyrt. Med effektive vaner så blir det effektivitet på jobben. 



Samtidig blir dette en utfordring når en forandring er nødvendig. Mye av det som skjer på en 

kunnskapsarbeidsplass har som antagelse at hjernen har uendelig arbeidskapasitet. Det har 

den nok ikke; og den blir fort sliten, særlig når den må ta mange beslutninger. Dette fører 

bl.a. til dårligere bedømmelser og dårligere beslutninger. Vi vet også at multitasking er en 

myte. Hjernen prosesserer arbeidoppgaver etter hverandre (sekvensielt) og ikke i parallel. 

Forsøk på multitasking fører til lav produktivitet og redusert kognitiv funksjonsevne. Dette 

betyr at de fleste av oss bør planlegge for skapende og vanskelige arbeidsoppgaver tidlig på 

dagen og unngå rutinejobbing, som f.eks. epostlesing om formiddagen. 

(*)Kilde: Ochsner K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in 

Cognitive Sciences, 9(5), 242-249. 

 

 

 

Du vil ha suksess med endringsprogrammet ditt? 

De aller fleste har utfordringer med å gjennomføre 

forandringsprogrammer. Mange tror at endring dreier seg om 

prosesser og prosjektledelse. Men egentlig dreier endrings 

seg om mennesker og kommunikasjon. Her er tre anderledes 

råd. 

1. Folk må tro det du tror om endringen  

Folk trenger å forstå hvorfor endringen er viktig for dem personlig. For at endringen skal 

virke trenger folk å forstå HVORFOR. Hvorfor er det viktig? For organisasjonen? For teamet? 

For meg? Det holder ikke å selge budskapet. Du må skape den forståelsen som er slik at folk 

tror det du tror. Du må altså selv tro først, før andre vil tro. Det finnes forskning som antyder 

at folk bare vil bli motivert til å holde ut endringsprosessen når de skaper seg et klart bilde av 

sitt eget resultat. 

2. Mange nok må tro det du tror om endringen  

Gjennom computermodellering har forskere klart å finne når det en minoritet tror blir til det 

flertallet tror på. Når omtrent 10% av folk har en grunnleggende tro på at en idé er riktig, så 

vil majoriteten følge etter. Færre enn 10% og lite vil skje. Forskerne modellerte tre 

forskjellige typer av sosiale nettverk:  

Et lite selskap, eller en forretningsenhet hvor hver person er lenket til alle de andre. Et stort 

selskap, hvor hver person har omtrent det samme antallet forbindelser. Til slutt: 

Opinionsledere – det lille antallet personer med svært mange forbindelser 

I begynnelsen hadde hver modell en majoritet som trodde på noe tradisjonelt, men som var 

åpen for å lytte til noe annet. Minoriteten var fullstendig uforanderlig i sin tro. Det var disse 

“rettroende” som overtalte de andre til endringen, uansett hvilket nettverk det skjedde i. 

For deg som forandringsagent betyr dette at du bør måle antallet som tror på endringen. 

Hvor dypt tror de? Er majoriteten villige til å lytte til noe annet? Kan du sikre deg at de 

“rettroende” deler sine synspunkter og overtaler? Er du ved det kritiske ti prosent “tipping 



point”? 

3. Er du utholdende?  

Endring er en slag feilmelding. Som jeg skrev over så er mesteparten av hva vi gjør, 

vanebasert. Det er slik hjernen lager sine styringskart for at vi skal overleve i hverdagen. En 

vane er en snarvei, du trenger ikke lære deg hvordan du åpner en dør på nytt – når du har 

vanen. Endring krever at noe blir anderledes og derfor må nye vaner læres inn og slå rot. Vi 

forteller altså hjernen at noe er galt og aktiverer vårt emosjonelle senter, amygdala, som så 

skaper de berømte “flight, fight or freeze” responsene. Det krever svært mye hjernekraft å 

overkjøre en slik grunnleggende respons. Det er mye lettere å klare det når folk er virkelig 

engasjert, dypt personlig motivert, har tydelige mål de kan tro på og blir belønnet for den 

nye arbeidsmåten. Dette krever at endringsprogrammet må få ta mye lengre tid enn de aller 

fleste planlegger for. Nye måter å arbeide på; nye vaner må bli innlært, formet og befestet. 

 

 

 

Den 26.-28. september 2013 starter jeg opp et nytt 7-dagers 

utdanningsprogram i ledercoaching. 

Lær deg å bli en enda dyktigere coach eller leder som skaper 

forandring • Lær deg mer fleksible adferdsmønstre, lær deg å 

benytte verktøy fra flere coachingstiler og –modeller. Du 

leder ikke hvis du ikke har følgere, da bare later du som. Har 

du lyst til å lære hvordan du leder som coach? 

For mer informasjon og påmelding send epost til pef@fmcexecutive.no eller ring meg på 

9186 6134. 

 

 

 

Trussel og belønning 

Den menneskelige hjerne er sammenkoblet slik at den legger 

godt merke til trusler og farer og vil bevege seg vekk fra disse 

og mot belønning. Sansen for trussel og fare er sterkere enn 

sansen for belønning. Dette ser ut til å være en del av vår 

utviklingshistorie og er til vår fordel. Det å legge merke til en 

fare holdt oss trygge, men er ikke like smart når vi legger merke til den ekstra “sinna”-rynken 

på sjefens ansikt. Svært mange norske medarbeidere oppleverer at de har fryktmotiverte 

ledere som ser ut til å tro at trusler er effektiv lederadferd. Imidlertid, det finnes det ingen 

grunn til å tro på. Når vi blir truet på jobben så får vi lavere jobbinvolvering, lavere tillit til 

organisasjonen og lederen, et sterkere ønske om å slutte og dårligere arbeidsprestasjoner. 

Frykt og trusler er altså svært kostnadsdrivende. Dette betyr ikke at ledere ikke skal fortelle 

sannheten. Det det betyr er at ledere med fordel kan bli tydelige. Det betyr å balansere de 
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forretningsmessige og menneskelige krav og forventninger på en slik måte at medarbeideren 

kan akseptere og helst se forventningsfullt frem mot kommende endringer. 

 

 

Takk for at du leste helt hit. Ha en riktig god sommerferie. Vi snakkes igjen til høsten 

Vennlig hilsen 

Per-Egill 

Per-Egill er ledelsesrådgiver, arbeider internasjonalt som executive coach og er mye brukt 

som foredragsholder. Han hjelper gjerne til med leder- og ledergruppeutvikling. 

Lederskapet er personlig. Det kommer ikke i en boks. Det kommer ikke fra en bok. Det 

kommer ikke fra et kurs. Det er fullt av dilemmaer. Lederskapet er den vanskeligste øvelsen. 

+47 9186 6134 | pef@fmcexecutive.no 

Boken Your GPS for outstanding Leadership kan bestilles her 

Jeg tar gjerne i mot kommentarer og synspunkter på de tema som behandles i nyhetsbrevet. 

Tilgi meg dersom meldingen oppleves som utidig markedsføring. 

Coaching is the breakfast of champions 

---------- 
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