
Valget er over. Om vi skal søke OL 2022 er fremdeles ikke bestemt, så vi 

kan forvente mye politisk morro. Du kan ikke ville noe, før du føler noe 

skriver Antonio Damasio (professor i nevrovitenskap ved University of 

Southern California). Så da får vi nok bra med følerier rundt OL2022 i tiden 

fremover. 
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Velkommen til Per-Egill Frostmanns nyhetsbrev Ledelse & Lederskap. Nå 

med over 4600 abonnenter. Send gjerne L&L videre til andre som du tror 

kan ha glede og nytte av det. Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev, så 

les hvordan du enkelt melder deg av helt nederst i eposten. 

 

 
All ledelse er endringsledelse  

Utdannelse i ledercoaching, neste program starter 24-26. oktober  

Kurs i Prosessledelse den 31. oktober og 1.november 

 

 
All ledelse er endringsledelse 

Hvis det er slik at all ledelse er endringsledelse og all ledelse også er 

relasjonsledelse; så er det et par ting som må beskrives nærmere om 

vi vil skape vellykket endring. 

En mye brukt endringsmodell er P. Kotter (Harvard Business School 

professor og forfatter av 'Leading Change' og 'The Heart Of Change') sin brennende plattform. 

Kanskje det heller er selvforståelse, fremfor en brennende plattform, som utvirker personlig forandring? 

Krise og frykt skaper ikke en vedfarende forpliktelse til å forandre! Imidlertid så kan det skape et 

røykteppe av kortlivet aksept. Krise eller frykt får oss til å løpe vekk, bli paralysert eller gå til angrep. La 

oss ikke glemme at “den de fleste er mest redd for å være uenig med, er seg selv”. De er mindre redde 

for å bli sett som motstandere av en brennende plattform. Det å tvinge adferd gir kortvarig effekt og 

skaper adferd som er mer mimespill enn det er ekte. 

Enda verrre er det at i en tilstand av frykt så vil ikke folk fokusere på å bidra til reell endring. De vil heller 

fokusere på å reagere på den personen som tvinger frem den brennende plattformen. I tillegg så er 

elementer som krise og frykt, per definisjon, begrenset i tid og mengde. Etterhvert som tiden går så blir 

folk vant til krise og frykt og finner måter å leve med det på eller unngå det og på best mulig måte leve 

som før. 

Kanskje det er smartere å få folk til å stille seg selv spørsmål de ikke har stilt tidligere, slik at de kan 

oppdage sine egne grunner til å endre på noe. Det er jo ikke slik at folk endrer seg fordi det er riktig eller 
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det logiske å gjøre eller fordi sjefen vil det; men fordi deres egeninteresse, en høyere mening, tvil, håp 

eller kjedsomhet skapes. I tillegg så er folk flest typisk mer ambisiøse når de selv definerer eller 

oppdager de handlingene de må gjøre. Ikke selg forandringen til dem som trenger å endre seg, la dem 

heller selge den til deg. 

Forpliktelse, av de som skal iverksette endringene eller som bør og må endre sine vaner krever noe helt 

annet enn hva frykt kan levere. Forpliktelse på nye vaner krever ofte at man tror på noe større enn det 

umiddelbare målet. 

En annen viktig del av modellen til Kotter er å lede og håndtere motstanden. Endring dreier seg ikke om 

å få andre til kjøpe dine argumenter. Det handler om forpliktelse. Fokus på motstand mot forandring 

fører til at de gamle (u-)vanene kommer tilbake og det fører til røyktepper med politiske spill. Alt for ofte 

vil de som blir utsatt for en motstandsfokusert forandringsprosess; spille trygt og sikkert, og de vil gjøre 

det absolutte minimum. Det er kanskje heller slik at den motstanden som skapes, skapes som et 

resultat av selve endringsprosessen som brukes. Derfor er det unngåelig. Folk motsetter seg ikke 

endring, alle vet at endringer skjer. De motsetter seg en prosess som oppleves som urettferdig, som blir 

pådyttet dem, som ikke oppleves å være til virksomhetens beste. Og de misliker å høre at det er opp til 

dem selv, at det er de som har svaret inne i seg, at de må stå på mer. Slike påstander er nedverdigende 

og endringsfiendlige. Med unntak av kakerlakker er vel mennesket det mest tilpasningsdyktige vesenet 

på kloden. 

Det ligger i den menneskelige natur å finne ut av hva den nyeste endringen krever og så arbeide frem 

løsninger for å få det til. Dette kalles overlevelsesinstinktet. Det er riktig at vi trives med våre innlærte 

vaner, trygghet og kos. Men, de fleste av oss orker ikke kjedsomhet, mangel på frihet eller mangel på 

mening. Vi er mer komplekse enn at vi bare har kos med motstand mot forandring. I tillegg, du klarer 

ikke å “_drepe_” motstanden du har skapt. Den blir dessverre del av den sosiale rollen og identiteten til 

de som motstår. Dette er også en sterk del siden det gir mye positiv og negativ oppmerksomhet og 

klapp. Til slutt er det slik at mange endringer krever at folk går gjennom transisjoner. Det at de ikke gjør 

det fort nok, betyr ikke at de er motstandere. En transisjon er den indre, psykologiske endringsprosess 

som igangsettes av en ekstern hendelse eller forandring. En transisjon er altså ikke den ytre endringen, 

men vår indre tilpasningsprosess. 

Håndtering av motstand fører ofte til en selv-oppfyllende profeti. Endringenes virkelige fiende er apati, 

ikke motstand mot endring. Holdningen fortell meg hva jeg skal gjøre, så jeg kan få gjort meg ferdig 

stopper endringen effektivt gjennom et røykteppe.  

For det andre, hvis all ledelse også er relasjonsledelse så kan vi ikke drive endringsledelse uten å 

kunne samtale med våre kolleger og medarbeidere. Moderne nevrovitenskap er tydelig på at vi 

mennesker er sosiale vesener, at vi tar beslutninger basert på våre emosjoner og at det er andre 

mennesker som vekker de sterkeste emosjonene. Når det er tillit i en relasjon så er vi åpne for nye 

ideer, muligheter og samarbeide. Mangler tilliten så blir vi innelukket, defensive og mistenksomme. Skal 

vi drive med endringsledelse må vi altså først skape en tillitsfull relasjon. Motstand er ikke til for å 

overvinnes. Prøv heller med et spørsmål: 

Vil du fortelle meg hva det er du er opptatt av å få til og hvorfor det er viktig? 

Vis at du bryr deg om den andre, f.x. spør: Kan du fortelle meg om hva som fungerer bra og som du er 

fornøyd med? Er det lenge siden du viste en medarbeider at du brydde deg?  

Tilbakemelding, feedback, er ikke det samme som å ha en samtale. David Rock skriver at når vi hører 



ordene jeg vil gjerne gi deg litt tilbakemelding, så får det den samme virkningen som når vi hører skritt 

bak oss i mørket i en ensom gate midt på natten. 

I stedet kan vi fortsette med spørsmål: Hvor ønsker du å være om noen år? Hva er det som gjør at du 

har slike ambisjoner? Hvordan kan vi sammen lage de mulighetene som gjør at du kan nå slike mål i vår 

organisasjon? 

 

 
Kurs og utdanning 

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

utdanningsprogram i ledercoaching. 

Er du:  

En leder som ønsker å utvikle deg?  

En HR profesjonell som gjerne vil bruke en gjennomarbeidet 

coachingprosess?  

En coach som vil arbeide som executive coach?  

En leder som trenger noen nye coachingferdigheter?  

En konsulent eller mentor som trenger å forsterke din effektivitet vha 

coaching? 

Da er dette programmet for deg. 

Prosessledelse 

En prosessleder er en som tilrettelegger for endring og utvikling i møter, gruppearbeid og workshops. 

Møter og utviklingprosesser forløper vesentlig mer effektivt med en prosessleder som håndterer forløpet 

gjennom velprøvde metoder og verktøy.  

Prosesslederen fokuserer på effektive møteprosesser , noe som gir deltakerne muligheten til å fokusere 

på innholdet og substansen i arbeidet. Dette er et to-dagers kurs med grunnleggende metoder og 

verktøy. Høstens gjennomføringsdatoer er 29.-30. oktober. 

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

9186 6134. 

 

 
Takk for at du leste helt hit. Ha en fortsatt strålende september. 

Vennlig hilsen  

PerPerPerPer----EgillEgillEgillEgill 

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 

 

 


