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1.0 Innledning

Vi har i vår oppgave valgt å fokusere på den del av endring som innebærer opprettholdelse av

motivasjon og entusiasme hos medarbeidere som utsettes for dette.

Vi tar utgangspunkt i tre case som ligger ved under. Disse case har en felles del som består av

en beskrivelse av en etablert endringsprosess. I case 1 er problemstillingen den at

medarbeidere som er hardt rammet av omstillingsvedtaket føler frustrasjon over situasjonen,

og stiller spørsmål ved leders ivaretakelse av dem. Essensen slik vi ser det er at det kan synes

som om de ikke har godt nok kjennskap til prosessen og konsekvensene av denne, og

utfordrer derfor leder på dette. I case 2 er en tilsynelatende vellykket prosess underveis, men

medarbeiderne begynner å stille spørsmål ved om omstillingen vil gi de resultater man har

sagt endringen skal medføre. Her utfordres leder på tiltak for å opprettholde motivasjon i

omstillingsprosessen. I case 3 iverksettes en endringsprosess etter omfattende utredning og

involvering i forkant. Endringen har en likhet med tidligere forsøkt omstilling som strandet,

og i dette case beskrives en lignende utvikling. En spør seg om ikke dette kunne vært håndtert

på en slik måte at omstillingsarbeidet ikke hadde møtt den beskrevne motstand i

implementeringsfasen.

Vi er ute etter å fokusere på mulige årsaker til at endringsprosessene møter motstand

underveis, og hvordan vi kan forebygge dette på en måte som medfører at endringsarbeidet

oppleves meningsfylt også i senere deler av prosessen.

På bakgrunn av disse tre case og en litteraturstudie har vi valgt å ta utgangspunkt i Kotters

åttepunkter somforklarer hvorfor endringsprosesser slårfeil. Vi begrunner årsaker til, og

mulige løsningerpå, dissefeilene under, og vil drøfte på en slik måte at viforsøker å komme

medforslag til løsningpå dilemmaene i case presentasjonene.

Problemstilling:
Hvordan lede og gjennomføre endringer som oppleves som truende for ansatte og
samtidig opprettholde motivasjonen for disse endringer ?
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2.0 Presentasjon av våre case

2.1 Case1

Avdelingen jeg leder skal avvikle to institusjoner for å samle virksomheten i to sentra, i hver

av byene i foretaket. Denne saken har vært diskutert og vært under arbeid i flere år, før styret

nå har gjort det endelige vedtaket. Reaksjonene fra ansatte i de to berørte institusjonene på

styrets beslutning har i etterkant vært mange og harde.

Jeg hadde avtalt å delta på et møte med ansatte på en av de to institusjonene som var foreslått

nedlagt i etterkant av styrets vedtak og kom til institusjonen til avtalt tid for å møte ansatte og

for å presentere innstillingen og styrets vedtak i saken. Mitt forslag til styret hadde jeg sendt

ut i forkant og alle kjente til at jeg hadde gått inn for å legge ned institusjonen. Alle ansatte

som hadde mulighet til å delta, satt i dagligstuen som da var reservert for dette møtet.

Stemningen var trykket. Bare noen få hilste på meg da jeg kom inn i rommet. Jeg satt meg

foran forsamlingen og kjente tydelig at det var meg mot resten av personalet. Selv om jeg

hadde tenkt nøye igjennom hva jeg skulle si, var jeg veldig spent. Jeg startet møtet med å

ønske velkommen og fortalte kort om grunnlaget for beslutningen og begrunnelsen min, at jeg

ut fra hensynet til god pasientbehandling og effektiv ressursbruk ikke ser annen mulighet enn

å samle fem av enhetene i avdelingen i to sentra. Jeg gjorde det også klar at dette i løpet av et

par år betydde avvikling av denne institusjonen. Diskusjonen gitt frem og tilbake en stund

inntil en av de toneangivende spesialsykepleierne tok orde og sa: "Jeg blir så lei meg når sier

det du nå sier. Jegføler ikke at du bryr deg om hvordanjeg og vi har det og at du heller ikke

ser at vi gjør en godjobb. Som leder har du et ansvarfor å motivere meg! Det gjør du ikke,

tvert imot. Hva gjør duforresten for å motivere meg ?"

Spørsmålet traff meg "midt i magen" og jeg husker ikke helt hva jeg svarte. Men, spørsmålet

har fulgt meg siden og dukker stadig opp igjen. Nå i ettertid tenker jeg at jeg som leder har et

ansvar for inspirere ansatte til innsats ved å peke på retning fremover, på muligheter og

spennende utfordringer. Jeg må også være tydelig på mål og at helsevesenet er til for

pasientene og at dette hensynet må gå foran hensynet til ansatte. På den annen side må jeg

forvente at ansatte gjennom utdanning og kompetanse har en indre motivasjon for det arbeidet

de gjør. Jeg forventer også at ansatte er godt orientert om overordnede mål for virksomheten
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og hvilke endringer som skjer i omgivelsene rundt oss og at de innser at vi må tilpasse oss

endringene og forventningene i samfunnet. For meg handler spørsmålet også om det å

forholde seg til utfordringer på den ene siden, på den annen side ansvarsfraskrivelse og i det

store og hele organisasjonsforståelse.

Jeg tenker også at ansatte i for stor grad bare godtar ett svar: at alt skal være som før og at

ingen skal true arbeidsplassen min og foreslå ubehagelige endringer. Jeg lurer også på hva

det er som gjør at mange først får opp øynene etter at beslutningen er tatt. Dette til tross for at

de er trukket aktivt med i prosessene under veis. Er ansatte for vant til at alle forslag om

omorganisering og endring blir endret gjennom blant annet politisk omkamp? Har

organisasjonen mistet troverdighet gjennom endringsforslag som skaper mye uro og som det

ikke blir noe av? Hva med min egen rolle ? Har jeg vært for tydelig eller utydelig i

utgangspunktet, kunne jeg håndtert denne saken annerledes og hva er det som skaper og

opprettholder motivasjon?

2.2 Case 2

Det første møtet var en suksess. Jeg hadde samlet alle med relasjon til operasjonsavdelingen

for å diskutere effektiviseringstiltak. Både leger, sykepleiere og annet personell viste

entusiasme for endring både fordi de innså bakgrunnen for effektiviseringsbehovet, men også

fordi de så mulighetene til å gjøre jobben bedre. Møtet endte i nedsetting av en tverrfaglig

prosjektgruppe som skulle utarbeide en plan for øket effektivitet i avdelingen.

Jeg hadde en god følelse etter møtet, og fikk tilbakemelding på at metoden med involvering

av alle var god.

Vi klarte i løpet av et par-tre måneder å etablere noen nye mtiner i avdelingen som absolutt ga

et potensiale for effektivitetsøkning. Vi avslørte samtidig at ikke alle var villig til å

gjennomføre endringer, og flaskehalser oppsto. Dette medførte behov for et nytt møte hvor

alle de til nå kjente problemområder ble belyst. Livlig debatt i plenum med fokus på

problemløsning var det møtet bar preg av. Konsekvensen var at vi i løpet av en ukes tid fikk

med alle på nødvendige endringer for å løse flaskehalsene.
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Jeg hadde fortsatt en god følelse. Men...

dette møtet fikk jeg det første ubehagelige spørsmålet: "Når får vi se resultatet av

innsatsen vår?". Jeg hadde reflektert over dette, men til min skuffelse hadde jeg oppdaget at

komplekse endringsprosesser ikke er enkle å måle resultater fra. Jeg ble derfor tvunget til å

innrømme en noe manglende evne til å entydig vise resultatet av den gode innsatsen.

Oppfølgingsspørsmålene var: "Hvordan får vi vite om vi har gjort en god jobb?", og "Har du

tenkt å anerkjenne den gode innsatsen med noe annet enn prat?".

Jeg innså at det som i starten så ut som et godt eksempel på hva god ledelse kan medføre,

kunne ende opp som en stor utfordring i opprettholdelse av motivasjon for et prosjekt det er

vanskelig å bevise effekten av. Gruppa som er involvert er fortsatt opptatt av å få til de

endringer vi mener skal til for å oppnå bedre effektivitet i avdelingen, men det blir stadig

klarere at entydig bevisførsel for et godt resultat er vanskelig.

Jeg har stor tro på at prosjektet er nyttig, både fra et økonomisk og et kvalitativt perspektiv,

men jeg føler meg berettiget utfordret på å bevise at jeg har rett. Jeg innser derfor at det kan

være relativt kort vei fra å bli oppfattet som en inspirator med noe å fare med, til nok en

jypling som tror jeg kan revolusjonere noe som ingen har fått til før meg....

2.3 Case3

Avdelingen jeg leder ble stilt overfor et effektivitetskrav/krav til omstilling med den

konsekvens at antall stillingshjemler for sykepleiere i akuttmottaket måtte reduseres. Dette ble

besluttet gjennom en grundig prosess hvor også tillitsvalgte og vernetjenesten i avdelingen var

kontinuerlig deltakende. Prosessen var åpen og det var blantannet holdt møter med leder og

hele avdelingen tilstede.

Som et ledd i det at avdelingen fortsatt skulle ha personalressurser og kapasitet til å ivareta

pasientene til minst samme service og kvalitet som tidligere, ble det inngått et samarbeid med

ambulansetjenesten slik at disse skulle være deltakende i arbeidet med pasienter i

akuttmottaket i langt større grad enn tidligere. Dette kom frem som et forslag etter møter

mellom lederne for akuttmottaket og ambulansen, samt fellesmøter med personalet på de
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berørte avdelinger. Et slikt samarbeid hadde vært forsøkt noen år tilbake, ved at

ambulansepersonalet fikk konkrete oppgaver i akuttmottaket som i stor grad bestod av

forefallende oppgaver og portørtjeneste. Dette strandet på det tidspunktet, og noen av

ambulansearbeiderne var med på den forrige prosessen. Denne gang ble det klart at, til

forskjell fra tidligere, skulle ambulansepersonalet ha en utvidet rolle i akuttmottaket relatert

direkte til mottak av pasienter og behandling av disse. Tanken var slik at det skulle oppleves

som meningsfylte arbeidsoppgaver, og bidra til kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom

ambulansemedarbeiderne og sykepleierne i økende grad.

Prosessen ble igangsatt som et endringsprosjekt, med tanke på at dette skulle bli en varig

organisering av ivaretakelse av pasientene i akuttmottaket. Det fiingerte nokså bra et par

måneders tid, men etter hvert oppstod utfordringer knyttet til samarbeidet som blant annet var

relatert til at ambulansepersonalet ikke dukket opp til forventet tidspunkt, de skiftet ikke

uniform til hvitt ved tilstedeværelse i akuttmottaket slik som avtalt på forhånd, det oppstod

konflikter i personalgruppen som viste seg å ha utgangspunkt i heller bagatellmessige

problemstillinger osv.

Prosessen har altså nå delvis stoppet opp, og utfordringen består i hvordan å håndtere dette

videre. Dessuten stiller jeg spørsmål ved hva som gikk galt under implementeringen av

endringsprosessen, og hva dette skyltes.

3.0 Teorigjennomgang

Vi har valgt å benytte Kotters tilnærrning til hvorfor endringsprosesser slår feil. Hans teori

baserer seg på at alle endringer av en viss dimensjon må gjennom flere faser for å oppnå

suksess. Han hevder at dersom man hopper over noen av disse fasene, eller gjør en for dårlig

jobb i disse fasene, er faren stor for at prosessen vil lide og i verste fall reverseres. Han

baserer dette på observasjon av mange titalls store endringsprosesser i internasjonale firmaer.

I henhold til Kotter kan disse fasene kokes ned til åtte punkter som beskriver potensielle

fallgruver under endring. I vår prosjektgruppe har vi ønsket å benytte denne grunnstrukturen i

oppgaven fordi den er pragmatisk og lettfattelig, og fordi den appellerer til vår forståelse av

hvorfor prosessene kan gå galt.

7



Vi har i tillegg lest annen litteratur som omhandler struktur og psykologi relatert til endring,

og vil benytte dette til å belyse noen poenger relatert til mulig årsak til feilslag eller mulige

forebyggelsestiltak.

3.1 Manglende evne til å skape opplevelse av nødvendighet av endring

Dette punktet berører flere tema som hvordan behovet for endringer identifiseres,

medarbeidernes reaksjoner og ledelsens rolle og ansvar. I det videre kommenteres disse

punktene hver for seg.

Hvordan identifisere behovet for endrin

Alle organisasjoner må kontinuerlig tilpasse seg interne og eksterne forhold / rammer for å

overleve og utvikle seg og å lever opp til forventningene fra omgivelsene. Det bør derfor

etableres rutiner for å "overvåke" omgivelsene og for å oppdage behovet for endringer så

tidlig som mulig. Det er derfor viktig at organisasjonen har et våkent øye for

samfunnsutviklingen og behovet for oppdatering og endring av egen organisasjon. Strategisk

analyse kan være et slikt virkemiddel. Med strategi mener vi: "En rekkeplanlagte tiltak som

erfastsatt på forhånd, og som blir vedtattfor å oppnå et bestemt mål" (Roos: "Innføring i

strategi", Fagbokforlaget 2004).

En strategisk analyse kan innebære bruk av forskjellige modeller, men disse modellene

omfatter ofte en analyse av de omgivelsene en organisasjon må forholde seg til, og

organisasjonens interne ressurser. Hovedpoenget med å analyse eksterne faktorer er å tilpasse

organisasjonen til de aktuelle omgivelsene. Strategiske valg må imidlertid også treffes på

bakgrunn av hvilken kapasitet virksomheten har til å iverksette den valgte strategien.

Samspillet mellom faktorer som blant annet den faglige og økonomiske utviklingen i

samfunnet, fører til stort behov for fleksible og endringsvillige organisasjoner. Det er alltid

viktig med god kommunikasjon mellom ansatte og ledelsen for å etablere en felles forståelse

av de utfordringene organisasjonen står ovenfor. Jo større endringsbehovet er desto større

behov for god intern kommunikasjon.
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Iflg. Kotter starter de mest suksessfulle endringene i organisasjoner når enkeltpersoner eller

grupper ser med et realistisk og kritisk lys på for eksempel organisasjonens

konkurransesituasjon, markedsposisjon, teknologiske trender og den økonomiske situasjonen

og at det dermed er behov for endringer. Dette første skrittet er avgjørende viktig for å kunne

få tilnødvendige endringer. Dette krever en "aggressiv" og åpen og ærlig holdning og

samarbeid fra ledelsen, ansatte og grupper i organisasjonen. En slik sterkt motivasjon for

endring, er helt nødvendig for at ansatte skal går inn i og hjelpe til og anstrenge seg for å få til

endringer. Uten en slik villighet, vil endringsforsøk ikke lykkes.

Medarbeidernes reaks.oner

Mange endringsforsøk feiler i denne viktige innledende fasen. Ofte fordi ledelsen

undervurderer hvor vanskelig det er å bevege personer og grupper ut av det kjente og

komfortable og over i det ukjente. Det kan også være lett å tenke at behovet for endringer er

bedre kjent i organisasjonen enn det egentlig er. Ansatte i kompetansebedrifter er som regel

ansatt fordi de har spesiell og unik kompetanse på ett eller flere områder som de primært

ønsker å arbeide med. Det er derfor ikke så unaturlig at mange ikke er opptatt av og har

blikket vendt utover og mot behovet for endring og tilpasning til omgivelsene.

Store og små endringer vil alltid medføre følelsesmessige reaksjoner. Reaksjonene vil

naturlig nok variere i styrke, blant annet avhengig av om endingene oppleves å ha store eller

små konsekvenser for sin egen situasjon og om endringene er noe man iverksetter selv eller

om det er noe man blir pålagt og utsatt for. Det er derfor viktig at behovet for endringer blir

presentert mange ganger og gjort så klart som mulig og at det blir lagt vekt på presentere

behovet for- og meningen/hensikten med endringene. I denne tidlige fasen av

endringsarbeidet er tålmodighet viktig. For å lykkes må det skapes en felles forståelse og

aksept blant ansatte for behovet for endringer.

Selv endringer som på sikt viser seg å være fordelaktig og fornuftig for de involverte, vil ofte

oppleves som truende når de presenteres første gang. Dette gjelder særlig dersom endringene

er omfattende, kommer uventet og skyldes forhold utenfor medarbeiderens kontroll. I tidlig

fase av slike omstillinger er det vanlig at ansatte møter ledelsen med sterke følelser og sterke

uttrykk. Ledere er i en utsatt posisjon og blir ofte objekter for avreagering av usikkerhet,

tapsfølelse og kanskje også frykt blant ansatte som opplever endringen brått og uventet.



Årsaken til dette er blant annet menneskers behov for å attribuere, dvs, finne en mening med

og forstå hva som skjer og ledere står lagelig til som attribueringsobjekter.

Lederens rolle o ansvar

Det å presentere visjon, mål og begrunne behovet for endringer er et lederansvar. Tydelige og

klare mål for endringen er også viktig for i etterkant å kunne vurdere effekten av endringene.

Dersom formålet med og visjonen bak endringene er tydelig er det lettere å vinne forståelse

og mobilisere entusiasme blant medarbeiderne. Dette bør skje i forkant av selve endringene.

Formidling av mål og visjoner skjer mest effektivt med ledere som er personlig til stede mens

de ærlig og åpent forteller hvorfor endringer må gjennomføres, og hvordan det er tenkt gjort.

Med andre ord at lederskapet er aktivt og synlig.

Det er helt nødvendig å skape en felles forståelse og forankring først og fremst blant de

nærmeste linjelederne. Dernest hos øvrige ansatte. Dette kan blant annet gjøres ved invitere

til diskusjoner om forholdet mellom organisasjonen og omgivelsene og etablere møteplasser

hvor ledelsen og ansatte kan evaluere driften og diskutere utfordringer videre. Det er viktig at

ledelsen lytter til ansatte og i praksis viser at innspill og forslag blir tatt på alvor. Det er også

et viktig signal til ansatte at ledelsen viser at virksomheten må endres for å tilpasse seg

endrede behov og nye strukturer. Målet er i denne fasen at ansatte skal forstå og akseptere

hvorfor det er nødvendig å endre virksomheten.

Ledergruppens ansvar er å minimere risikofaktorene og drive virksomheten så stabilt som

mulig. Endringer krever derfor at ledergruppen er villig til å endre rollen sin fra

administrasjon til ledelse. Endringer krever alltid lederskap. Organisasjonsendringer starter

ofte med at det kommer en ny leder som ser at det er behov for endringer. Hvis målet med

endringene er å forandre hele organisasjonen, er topplederen nøkkelen. Hvis det er en av

divisjonene som er hovedmålet, er det divisjonsledelsen som er nøkkelen.

En av de store utfordringene i ledelse av endringsprosesser er å kombinere top-down styring

og ledelse med bottom-up. På den ene siden er det et lederansvar å "vise vei" og lede

organisasjonen gjennom omstillinger og over i en annen funksjon. Dette til tross for at slike

endringer fører til usikkerhet, tapsopplevelser og negative og vanskelige følelser for

enkeltpersoner. På den annen side er det i slike situasjoner også viktig å lytte til ansatte og

10



skape gode møteplasser for dialog mellom leder og ansatt. Kombinasjonen av disse to

lederstilene skaper mye positiv energi.

3.2 Manglende evne til å skape en pådrivergruppe

En svært viktig forutsetning for å lykkes med en endringsprosess er at den er forankret i

organisasjonen. Dersom dette ikke er tilfelle vil prosessen kunne stoppe opp, og krefter med

andre ønsker om retning eim den vedtatte vil få spillerom for sine meninger. (Kotter, 1995)

Det er ikke nok med forankring i en liten ledergruppe. Dette er essensielt, men forankringen

må skje i en bredere sammensatt gruppe bestående av sentrale aktører i organisasjonen og

andre som har relasjon til organisasjonen. Det er viktig at gmppen er stor nok til å stå i mot

andre målbærere, og at det av den grunn er viktig å vinne over de aktørene med størst

autoritet. (Kotter, 1995) En bør danne seg et bilde av de forskjellige aktørers potensielle

holdning til endringen. Den hierarkisk sett overordnete del av denne gruppen vil i stor grad ha

fokus på om endringen er politisk gjennomførbar, og om effekten er positiv for

organisasjonen. Den organisatorisk underordnete, og eventuelt utenforstående del av gruppen

vil i større grad ha fokus på egne interesser og konsekvenser. Derfor må man tilnærme seg de

forskjellige aktører på varierende måte. Det kan være nødvendig å renonsere noe på egne

synspunkt for å møte den andre part sine synspunkter.

Det er viktig overfor denne gruppen å etablere en forståelse av behovet for, og nytten av

endring gjennom gode prosesser, som innebærer formidling av informasjon på mange arenaer.

Disse inkluderer elektroniske i form av e-post, tradisjonelle informasjonsskriv, og møter med

forskjellige sammensetninger der alle synspunkter blir godt belyst. Gjennom dette vil man

senere i prosessen ha en støtte fra organisasjonen i forhold til informasjonsstrategi.

For å oppnå den gode forankring i en stor nok, og rett sammensatt gruppe er det nødvendig

med gode samhandlingsprosesser. Dette innebærer at alle aktører i gruppen føler seg hørt og

forstått, og at man klarer å formidle sitt syn på en slik måte at endringsprosessen som settes i

gang er basert på gruppens felles forståelse av utfordringen og forslaget til løsning. Dette

krever en opparbeidelse av tillit og aksept til deg som leder. I så måte bør en ha reflektert over

hva tillit og aksept bygger på: (Horverak, 2005)
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Integritet

En må sørge for samsvar mellom tale og handling —"Walk the talk". Dersom en tvinger

gjennom en endring som i liten eller ingen grad affiserer en selv, er det lite trolig at en vil

oppnå forståelse for endringen —særlig om den har noen negative aspekter ved seg

Kompetanse

Ha god kunnskap om faget og mellommenneskelige forhold. Dersom en ikke selv har

kunnskap om de faglige aspekt i sin organisasjon bør en sørge for å alliere seg med gode,

og helst allment aksepterte, rådgivere

Konsistens

Være forutsigbar og konsekvent. Unngå vingling fra ett synspunkt til et annet og

motstridende. Ens troverdighet vil raskt svekkes i en slik situasjon

Lojalitet

Vise lojalitet ved aktiv støtte til medarbeidere og ledere. Dersom for eksempel en

mellomleder følger opp et upopulært vedtak må en støtte dette åpent, slik at

mellomlederens troverdighet ikke svekkes

Åpenhet

Opptre ærlig og sannferdig. En må vise klart og tydelig at det ikke finnes skjulte agenda

Moral

Basere handling på gode moralske prinsipper. En person som oppfattes som godt fundert i

moralske spørsmål vil ofte ha gode forutsetninger for å bli hørt

Dersom man har den nødvendige tillit i gruppen som skal danne den viktige alliansen i

gjennomføringen av endringen er det sannsynlig at presentasjonen av endringen vil bli

akseptert. En må da sørge for å dra nytte av synergieffekten ved at alle krefter trekker sammen

fremfor at de samme kreftene drar i litt forskjellig retning. (Horverak, 2005)

3.3 Manglende visjon

En visjon betyr egentlig drømmesyn og uttrykker et ønsket freintidsbilde av organisasjonen.

Visjoner utformes ofte av virksomhetens ledelse og representerer derfor i mange tilfeller
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ledelsens syn på organisasjonens fremtidige utvikling. Visjoner har blant annet følgende tre

funksjoner:

Legitimere organisasjonens virksomhet i et samfunnsperspektiv. Gjennom dette vil

visjonen på en positiv måte uttrykke den rollen organisasjonen vil spille i samfunnet og

overbevise viktige interessenter om at organisasjonen har en sosial og samfunnsmessig

berettigelse.

Visjonen representerer organisasjonens ambisjonsnivå og setter rammer og mål for det

videre arbeidet

Visjonen skal også virke motiverende og engasjerende. Visjonen har derfor en viktig

symbolsk effekt.

Gode visjoner kjennetegnes ved at de gir uttrykk for ønsket situasjon i fremtiden og at de kan

kommuniseres til organisasjonen på en forståelig måte. En god visjon bør derfor virke

samlende og være utfonnet slik at den oppgår stor grad av intern støtte i organisasjonen.

Ifølge Kotter er en tommelfingerregel at en god visjon må kunne formidles til en annen person

i løpet av fem minutter og på en måte som gir tilbake en reaksjon som viser forståelse og

interesse.

Samtidig med at det er et lederansvar å utforme en visjon, er det viktig at ansatte blir delaktige

i prosessen som fører frem mot visjonen. For at ansatte skal ha et eierforhold til visjonen og

for at den skal virke styrende på valg og prioriteringer av den daglige driften, må alle deler av

virksomheten ha god kjennskap til visjonen. Det er derfor strategisk viktig å etablere gode

involverende prosesser til arbeidet med å utforme visjonen, prosesser som inviterer alle

ansatte på alle nivå til å delta.

Hensikten med en visjon er at den skal være styrende for valg og bruk av ressurser. For at

organisasjonens ressurser skal rettes inn mot de "rette aktivitetene" må visjonen være konkret

og skrevet på en forståelig måte. Visjonen må utformes slik at ansatte har et eierforhold til

den og ikke slik at det bare blir ord som blir tatt frem ved offisielle anledninger og deretter

lagt ned i skuffen igjen.
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3.4 Manglende evne til å kommunisere visjonen

Moderne kompetanseorganisasjoner er preget og styrt av mange ulike perspektiver, mer enn

"det ene riktige". I slike organisasjoner er det viktig å etablere og bygge opp en kultur som

baserer seg på åpenhet mellom medarbeiderne og ledelsen og som tillegger alle synspunkt

verdi. Organisasjoner i endring og som er preget av usikkerhet og tvetydighet, kan føre til et

behov for økt trygghet blant medarbeiderne og at de derfor søker slik trygghet hos sin leder

som ser ut til å være sikker i sin sak.

Ledere trenger av den grunn ikke først og fremst være visjonære, karismatiske "glødende

ildkuler", men må ovenfor sine ansatte være nærværende, personlig og følelsesmessig. Det er

i seg selv ikke noe mål å skape mest mulig begeistring og motivasjon. Men det er utvilsomt at

det er motiverende i selg selv at arbeidet oppleves som meningsfullt. Også ut fra at

arbeidslivet får en stadig større del av livene våre. Lønn, jobbsikkerhet, trygghet og god helse

kan ikke tilfredsstille behovet for innflytelse og mening i arbeidslivet. Dette er i seg selv så

sterkt at medarbeiderne i mangel av noe annet gir jobben sin egen mening. Da blir

utfordringen for lederen ikke bare å bidra til at jobben er meningsfull for medarbeideren, men

også å se til at meningen de gir den er i mest mulig samsvar med organisasjonens mål og

strategier. Det er et sentralt lederansvar å sørge for at organisasjonen har en visjon,

kommunisere denne og sørge for at alle ansatte kjenner visjonen. Visjonen må derfor

presenteres og repeteres så ofte at ansatte får den "under huden" .

Det er ikke mulig å få til nødvendige forandringer med mindre enkeltpersoner og grupper av

ansatte er villige til å hjelpe til og til og med gå med på å gi fra seg tilvante privilegier.

Ansatte vil ikke ofre noe som helst, selv om de mistrives med situasjonen, med mindre de tror

at det er mulig å få til andre gode løsninger. Uten en troverdig visjon og en troverdig og

gjentagende kommunikasjon av visjonen, vil ansatte aldri følelsesmessig og faktisk gå med på

endringer. Visjonen må derfor presenteres igjen og igjen og på en måte som også fremhever

at endringene også innebærer muligheter for personlig utvikling og vekst. Ledere som er

bevisste på at visjonen må gjentas, bruker alle mulige muligheter og alle tilgjengelige kanaler

for å få frem budskapet.

For å kunne påvirke sine medarbeidere og for å få en bevegelse i ønsket retning, må lederen

være troverdig. Medarbeiderne vil være opptatt av om lederens ord etterfølges av handling.

14



Lederen må med andre ord være en god rollemodell. Det er derfor neppe mulig å påvirke sine

medarbeidere dersom en selv ikke går foran som et godt eksempel.

3.5 Manglende håndtering av subgrupper/blokker i organisasjonen

Noen ganger har man tilsynelatende enighet om en endringsprosess i hele organisasjonen,

men så butter det i mot. En årsak til dette kan være at det finnes krefter i organisasjonen som

bevisst eller ubevisst motarbeider intensjonene med endringen. Dersom dette får utarte seg,

eller ikke legges merke til, vil det skje en dreining i feil retning. Det er derfor svært viktig å

være på vakt overfor denne type problem, og snarest mulig identifisere opphavet til den

motarbeidende kraft. Så må man resolutt håndtere dette, som kan oppfattes som en blokk, ved

et tiltak som effektivt setter en stopper for problemet. Dette grepet må tas i tråd med

intensjonen i endringen, og kan arte seg som en rettledning eller i den ytterste konsekvens

som en f.jerningav opphavsmann til de motarbeidende krefter i form av oppsigelse på grunn

av illojalitet. Dersom saken går så langt må den selvsagt foranlediges av en presisering av

vedkommendes plikt til å forhold seg til fattede vedtak, og skriftlige advarsler om

konsekvensen av å ikke etterkomme dette krav. (Kotter, 1995)

Ofte vil en slik blokk være en sterk fagperson med en annen agenda enn det som var

endringens agenda. Det kan hende at dette problemet har oppstått på grunn av derme

personens manglende evne til å se det gode potensialet fordi dette divergerer noe fra

vedkommendes eget syn, eller oppfattes som en trussel. Dette kan skyldes sterke fagpersoners

manglende evne til å lære. Profesjonelles oppfatning av hvordan de oppfører seg i forhold til

endring er sjelden sammenfallende med virkeligheten. Denne påstanden baserer seg på at alle

mennesker oppfører seg etter et sett verdier som styrer deres handlemåte.

De vil ha unilateral kontroll

De vil maksimere "vinning", og minimere "tap"

De vil undertrykke negative følelser

De vil være så "rasjonelle" som mulig
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Hensikten med disse verdiene er å unngå latterliggjøring eller trusler, føle seg sårbar eller

inkompetent. Profesjonelle, eller personer med lite motgang tidligere, har gjerne høye

ambisjoner for seg selv, men en høy frykt for å feile. De vil derfor ha problemer med å se

denne handlemåten, og oppfatter sin handlemåte som hensiktsmessig og gjennomtenkt. Deres

argumentasjon vil derfor være defensiv, og derved utelukke dypere forståelse av deres

premisser, deduksjoner og konklusjoner som forklarer deres handlemåte. Dersom den

defensive argumentasjonsmetode pekes på vil den naturlige respons være mer defensiv.

Således beveger man seg i det Argyris betegner som en lukket sirkel - "the doom loop". For å

bryte ut av denne kreves møysommelig bearbeidelse av de faktiske forhold, som kan

dokumenteres, og presentasjon av disse. En må tilstrebe å vri fra en defensiv

begrunnelsesstrategi til en produktiv ved å åpne for å stille spørsmål ved hverandres

begrunnelser i alle ledd av endringen, og underbygge med "harde" data. (Argyris, 1991)

For å forebygge denne type problemer i endringsprosessen vil det sannsynligvis være

hensiktsmessig å praktisere deltagende lederskap. Man må først må påse at deltagende

lederskap er gjennomførbaft ved en diagnostisering av en vedtakssituasjon gjennom en del

punkter. (Yukl, 2002)

Vurder hvor viktig beslutningen er

Viktig dersom viktige konsekvenser for avdeling eller større del av organisasjonen, og

dersom lederens posisjon er sentral relatert til suksess

Finn personer med relevant kunnskap

Dersom det er behov for innspill fra andre på grunn av manglende kunnskap hos leder,

fordrer dette deltagende ledelse

Vurder sannsynligheten for samarbeide

Mest sannsynlig når deltagerne ser potensiale for bedre løsninger enn dagens, eller når

de føler mulighet for påvirkning

Lite sannsynlig dersom de ser inkompatibilitet med lederens og egne løsninger, eller

dersom de anser endringen som uvedkommende deres virke

Vurder sannsynlighet for aksept uten deltagelse

Sannsynlig dersom leder har en god og ønsket sak, eller har nok autoritet og evne til

overtalelse
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Vurder om møtevirksomhet er gjennomførbart

Lite hensiktsmessig ved behov for raske avgjørelser, eller der mange mennesker med

sprikende synspunkter må involveres

Imidlertid bør det prioriteres høyt da det som regel finnes synspunkter leder ikke har

sett, og som er viktige for korrekt beslutning

Dersom man vurderer det dithen at deltagende ledelse er fornuftig kan man bruke disse

retningslinjer for å oppfordre til deltagelse. (Yukl, 2002)

Oppmuntre medarbeiderene til å uttrykke bekymringer

Få problemene på bordet, og ta hensyn til dem

Beskriv vedtaket som et forslag

Dette gir medarbeiderne forståelse av at forslaget er påvirkbart

Noter ideer og forslag

Dette gir tilbakemelding på at alle blir hørt

Se på styrker ved ideer og forslag fremfor kun å fokusere på svakheter

Uttrykk egen bekymring for ideer og forslag med respekt

Hør på alle synspunkter uten å gå i forsvar for det ene eller andre, eller bli aggressiv

Tilstreb å benytte forslagene ved å håndtere motforestillingene uten å forkaste forslagene

Vis takknemlighet for forslag

Gjennomfører man en endringsprosess etter denne oppskriften, men allikevel opplever

blokker i systemet, kan dette skyldes at personer beskrevet gjennom Argyris må bearbeides

etter den oppskrift han ga. Konsekvensen av å ikke fjerne denne eller disse blokken(e) blir en

undergraving av egen autoritet, og disintegrasjon i gruppen av medarbeidere, som vil føle at

deres innsats ikke har betydning.

3.6 Unnlatelse av å sette opp korttidsbelønninger

Dersom større endringer skal gjennomføres tar dette tid. Det er derfor viktig å sørge for å

holde endringsviljen oppe. En bør kunne se resultater av en endring innen ett til to år av

initiering av endringen. Selv dette kan være for lang tid, og faren for at noen av de som var
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positive til endringen skal "bytte leir", er absolutt tilstede. En må derfor sørge for å skape

korttidsbelønninger, og finne delmål som kan synliggjøres tidlig i en prosess for å

opprettholde entusiasmen. (Kotter, 1994)

Belønninger trenger ikke være materielle, men kan, med fordel, være immaterielle. (Duckert,

2005)

Tidlig i endringsprosessen vil positive tilbakemeldinger som illustrerer at innsatsen er verdsatt

være gode insentiver. Det vil være lurt å benytte seg av empowerment. Dette innebærer at en

tillegger et ansvar for deler av prosessen til personer med spesielle kvalifikasjoner for disse

delene. Dersom en følger dette opp med oppmuntringer og positive tilbakemeldinger, er det

meget sannsynlig at en får svært motiverte medarbeidere. (Horverak, 2004)

Andre belønninger kan være av mer materiell karakter som en kake, eller et julebord,

formulert som en takk for god innsats så langt. I sykehusene i dag er mulighetene for

insentiver i form av bonus eller økt lønn vanskeligere på grunn av den anstrengte økonomien.

Det er viktig å formidle denne sammenhengen, slik at man ikke får en oppfatning i

organisasjonen av at man ikke anerkjenner innsatsen.

Dersom man klarer å sette opp gode og målbare resultater underveis i prosessen, og

anerkjenner disse med belønninger som beskrevet over, er sannsynligheten stor for at en

klarer å opprettholde god motivasjon og entusiasme.

3.7 Inkasseringav seierfor tidlig

I forbindelse med gjennomføring av endringsprosesser, er det av betydning å ikke innkassere

seier for tidlig. Med dette menes at man på et tidlig tidspunkt etter implementering av endring

ikke må gå ut i organisasjonen å vise til at endringen er innarbeidet og lyktes før dette kan

dokumenteres og tydelig kommer til syne i resultater.

Kotter viser i sin teori til dette og nevner at det tar betydelig tid (tre til ti år) før endringer har

synket dypt i organisasjonen og forankret seg. Han sier også at det å innkassere seier for tidlig

kan drepe momentum i endringsprosessen. Dette kan initieres både av initiativtagere og
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motstandere, men med ulik motivasjon. Ved å forskuttere at en endringsprosess har vært

vellykket, vil dette kunne medføre at prosessen stopper opp og motivasjon blant

medarbeiderne er fallende. Hva gjør en da som leder for å opprettholde motivasjon og

entusiasme knyttet til endringsprosessen og implementering av endring?

Jeg vil her komme inn på betydningen av leders relasjonskompetanse sett i forhold til evnen

til å motivere den ansatte. Relasjonskompetanse kan defineres som følger:

"ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder

og reparerer relasjoner mellom mennesker" (AAF, 2005).

Relasjoner mellom leder og medarbeidere påvirker følelser og stemninger i organisasjon, og

dermed også motivasjon og samarbeid. Med tanke på dette, er det nødvendig at leder

investerer energi i å utvikle tilstrekkelig menneskelig innsikt og forståelse for

mellommenneskelige problemstillinger. Tillit er grunnleggende i alle gode relasjoner. Noen er

av den oppfatning at dette ikke er noe en leder får, men må gjøre seg fortjent til. Tillit utvikles

gjennom ulike erfaringer i relasjon med andre mennesker. Hvis en leder har opparbeidet seg

tillit hos sine medarbeidere, vil disse ha en grunnleggende tro på at leder har gode hensikter

med sine handlinger. For at en leder skal lykkes i utvikling av gode relasjoner, må denne ha

evne til og også et ønske om å vise særlig interesse for medarbeiders tanker, i&er og følelser.

Det viser seg også å være en betydelig sammenheng mellom en leders relasjonskompetanse

og dennes resultatoppnåelse.

3.8 Manglende forankring i organisasjonskulturen

For at endringer skal lykkes, er det av stor betydning at disse forankres i

organisasjonskulturen. Organisasjonskulturen vokser frem i en organisasjon over tid, og er et

resultat av samspill mellom mennesker. Det etableres normer for hva som er akseptabelt og

positivt, blant annet relatert til atferd.
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Bang definerer organisasjonskultur som følger:

"Et sett av normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en

organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene (Bang

2005). "

Fanny Duckert var også i sin forelesning inne på at manglende forankring i

organisasjonsk-ulturener en av de vanlige feilene som hemmer organisasjonsutvikling.

Ved at etablering av organisasjonskulturen foregår over tid, sier dette oss også at vi må ha

oppmerksomheten på implementeringen og ikke slippe denne for tidlig.

I sitt foredrag om endringsledelse, poengterte Nicole Njå viktigheten av å følge opp og holde

fast ved endringen til ny kultur har etablert seg.

4.0 Drøfting

4.1 Case1

I case 1, reiser spørsmålet fra ansatte om hva jeg som leder gjør for å motivere mine

medarbeidere, flere problemstillinger. Vi vil som sagt innledningsvis, bruke Kotters

sjekkliste som utgangspunkt for å drate hva som kunne og burde vært gjort annerledes i

denne saken.

For det første indikerer spørsmålet fra de ansatte at de ikke ser ut til å h vært kjent med den

forutgående prosessen som faktisk har pågått i to år og styrets endelige vedtak. Dette til tross

for at jeg som leder kan dokumentere at jeg har presentert denne saken og muligheten for

nedleggelse i personalmøter i institusjonen flere ganger de to siste årene. Muligheten for

avvikling er også skriftliggjort i avdelingens forslag til visjon, strategi og mål som også var til

diskusjon og bearbeiding i alle enhetene i avdelingen, sendt til alle enhetene og presentert i et

eget avdelingsseminar og i personalmøter i enhetene. Fra mitt ståsted som leder, er det derfor

utvilsomt at jeg har presentert den overordende visjonen og at institusjonen med stor grad av

sannsynlighet kunne bli avviklet som følge av visjonen.
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Et av suksesskriteriene for vellykket endring er ifig. Kotter at enkeltpersoner eller grupper ser

at endringer er helt nødvendig og derfor blir sterkt motivert for endring. Uten en slik villighet

fra medarbeidemes side, vil endringsforsøk ikke lykkes.

I lys av Kotters teori, er det i etterkant tydelig at jeg som leder kunne vært enda tydeligere i

det å presentere visjonen og nødvendigheten av å endre institusjonsstrukturen. Jeg som leder

har nok undervurdert hvor vanskelig det kom til å bli å bevege personer og grupper ut av det

kjente og komfortable og over i det ukjente. Den emosjonelle faktoren hos ansatte har også

vært mer fremtredende enn jeg forutså på forhånd. I tillegg hadde jeg forutsatt at mine

enhetsledere i større grad ville være i stand til å formidle visjonen sammen med meg og

dermed understreke og forsterke budskapet. Jeg har også forutsatt at behovet for endringer

var bedre kjent i organisasjonen enn det viser seg å være. Derfor burde jeg lagt større vekt på

presentere behovet for- og skape aksept for behovet for endringer gjennom medvirkning og

deltakelse. Lærdommen min av dette er at å kommunisere behovet for endringene og

visjonen må være veldig fokusert og et prioritert kommunikasjonsmål. Det er ogsåjeg som

leder som må møte ansatte ansikt til ansikt for å formidle visjonen og ta imot reaksjonene.

God forankring av behovet for endring krever tillit og aksept til meg som leder. For å få dette

til må det investeres mye tid til samhandling, gode prosesser for å få til en felles forståelse av

utfordringen vi som organisasjon står overfor og derfor begrunne forslaget til løsning på en

måte som ansatte kan forstå. Ansatte er som regel ikke er villige til å gi fra seg noe som helst

med mindre de tror at det er mulig å få til andre gode løsninger. I lys av Kotters teori, mener

jeg at presentasjonen av visjonen og den ønskede fremtidssituasjon burde vært vektlagt enda

høyere fra min side. Kommunikasjonen av mål og visjon må også få klart frem at endringene

også innebærer muligheter for personlig utvikling og vekst.

På den annen side er det også slik at mye informasjon blir blokkert og "ikke går inn" når det

er mye emosjoner og følelser involvert i saken.

En annen måte å systematisk forberede dette aktuelle vedtaket på, kunne være å identifisere

de kreftene i organisasjonen som bevisst eller ubevisst er imot endringene og motarbeider

endringene. Det er viktig å etablere en særlig kontakt og relasjon med denne/disse gruppene

og legge til rette for mer aktiv og direkte deltakelse i prosessen.
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Selv om endringsprosessen som nå er startet vil ta tid, må det settes opp/skapes

korttidsbelønninger, og finne delmål som kan synliggjøres tidlig i prosessen. Dette for å

opprettholde entusiasmen. Aktuelle virkemidler kan være både av materiell og ikke materiell

art. Kotter sier at dersom man klarer å sette opp gode og målbare resultater underveis i

prosessen, og anerkjenner disse med belønninger, er sannsynligheten stor for at en klarer å

opprettholde god motivasjon og entusiasme. Samtidig er det viktig å ikke forskuttere at

endringsprosessen har vært vellykket. I så fall vil dette kunne medføre at prosessen stopper

opp og motivasjon blant medarbeiderne faller. Endringsprosessen må skrives ned og gjøres

kjent for alle som er berørt. Prosessen bør definere mål og delmål med konkret

ansvarsfordeling og tidsangivelser. For eksempel det å kartlegge ansattes kompetanse og

hvilke arbeidsmessige ønsker de har for fremtiden. Dette som grunnlag for å innplassere og

gi tilbud om ledige stillinger. For hver gang delmålene blir innfridd, bør dette markeres

positivt ved anerkjennende ord og markeres med symbolsk med for eksempel kake, en fest

eller lignende.

Spørsmålet om hvem som har ansvaret for at medarbeiderne er motivert, er sammensatt. På

den ene side er det lederens ansvar å sørge for at ansatte kan samle seg rundt mål og visjoner

og å trekke medarbeiderne med i prosesser knyttet til sentrale avgjørelser i avdelingen. På den

annen side må det kunne forventes at mennesker som har brukt mange år av sitt liv på å

utdanne seg og deretter velge arbeidsplass, har en stor grad av indre motivasjon for arbeidet.

Dette til tross for at ytre rammer forandrer seg fra tid til annen. Ytre/ekstern belønning er

f.eks høyere lønn, feriedager, ulike former for bonus, forfremmelser eller andre goder. Denne

formen for belønning har den enkelte medarbeider ingen eller liten kontroll over. Indre

belønning stammer fra arbeidsoppgavene i seg selv og kjennetegnes ved en følelse av hensikt

og mening, kompetanse og selvkontroll. Det hevdes at den beste måten å ha et godt liv på, er

å leve i "altruistisk egoisme". Dette innebærer å hjelpe andre samtidig som man vedkjenner

seg sine egne behov og styrker seg selv som individ. Dersom man klarer å oppnå god balanse

i dette samspillet, kan det skapes en "vinn-vinn" situasjon. Utfordringen for organisasjonen er

for både individet og organisasjonen å bidra til å integrere individets behov med

organisasjonens krav slik at man ved å realisere seg selv også arbeider til beste for

organisasjonen. I relasjon til dette er det et poeng at ytre belønninger er begrenset, mens indre

belønninger blir det mer av jo mer man bruker dem.
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Uten at spørsmålet blir besvart med et enten eller, blir det sentrale å legge stor vekt på å legge

tilrette for dialog og meningsutveksling mellom leder og medarbeidere under veis og at god

og tydelig kommunikasjon blir en vesentlig del av organisasjonskulturen. Ut fra vår egen

posisjon og rolle ser vi tydeligst vår den siden av virkeligheten vi står nærmest til daglig.

Derfor er den store utfordringen å gi mening for den enkelte medarbeider til nødvendige og

ofte smertefulle endringer. Dette betyr i praksis at ledelsen må ta imot annen kompetanse,

ideer og faglige innspill nedenifra og å koble dette sammen med overordnede hensyn. Med

andre ord kombinere bottom-up med top-down. Det er også et poeng at ansatte har stort

behov for å få utløp for sine reaksjoner og følelser og disse må få utløp på en eller annen

måte. Det beste er at lederen møter de ansatte og lytter og tar imot reaksjonene. Hvis ansatte

ikke opplever at ledelsen er interessert i å lytte, kan del lett bruke andre kanaler som for

eksempel lokalpressen og lokalpolitikere for å få utløp for sine reaksjoner. Dersom dette

skjer, kommer lett den videre utviklingen ut av kontroll.

Hvis jeg med få ord skal oppsummere erfaringene fra caset med teoristudien i oppgaven her,

må det være at det må investeres mye tid i prosesser og formidling av visjon og mål i forkant

av avgjørelser om endringer og at ledelsen må møte ansatte ansikt til ansikt og formidle

hensikten med endringene og ta imot reaksjonene som kommer.

4.2 Case 2

I case 2 har det foregått en prosess i forkant av vedtak og implementering som var fokusert på

å få alle synspunkter på banen i et fellesmøte der alle involverte faggrupper var invitert. Faren

med et slikt møte er at en kan risikere å miste synspunkter fra personer som ikke liker å stikke

seg frem. Dette ble forsøkt ivaretatt ved at man som konklusjon på det første møtet definerte

et behov for en prosjektgruppe som skulle formulere et forslag til vedtak. Gruppens

representanter ble ikke valgt i møtet, men det ble enighet om hvilke faggrupper som måtte

være med, og hvor mange fra hver gruppe. Innen relativt kort tid skulle de forskjellige

faggrupper velge sine representanter. Det ble oppfordret til å spille inn synspunkter til denne

gruppen. Prosjektgruppen kom frem til en formulering som ble lagt frem for leder med tanke

på vedtak, og dette ble fattet. Dato for start av implementering ble satt. Etter oppstart ble det

relativt raskt klart at det fantes flaskehalser, og det ble holdt et nytt fellesmøte. Det ble her

fokusert på flaskehalsene. De ble diskutert, og man var enig om hva som måtte gjøres, noe

23



som førte til blant annet endring av arbeidstid for en faggruppe. Det var i dette møtet leder ble

konfrontert på når han eventuelt kunne vise resultater av innsatsen, og om det lå noen form for

belønning for deltagerne inn i fremtiden.

En analyse slik vi har lagt det opp i teoridelen kan appliseres på denne case. Det var en

tilsynelatende god fokusering på viktigheten av denne endringen overfor hele den

personalgruppen som ville bli påvirket. Det var gode tilbakemeldinger på det at budskapet var

velkomment og noe man hadde ventet på. Det at leder var en del av personalgruppen som

faktisk ville måtte innordne seg en ny praksis var neppe noen ulempe. Når denne lederen i

tillegg representerte en faggruppe som kunne oppfattes som mer kontrær til endring enn de

andre, men allikevel ga forsikring om at denne gruppen skulle unngå å være bremsekloss, var

dette nok en faktor som trakk i positiv retning, og som var med på å høyne innsatsviljen i de

andre faggruppene. Det at det ble dannet en prosjektgruppe med sentrale, og selvplukkede

representanter sikret en god forankring av prosessen både i aktuelle ledergruppe, og hos

medarbeidernes sterke talsmenn og talskvinner. Visjonen var for så vidt formulert, men i form

av et mål om bedre effektivitet, og en mulig svakhet i prosessen var for lite repetisjon av

denne, slik at det målet vi alle så tydelig i starten av prosessen ble noe mer uklart etter hvert.

Hvorvidt det etter hvert har vært godt nok fokus på mulige blokker i systemet er mer usikkert.

De flaskehalser som ble påpekt i møtet var dels rent organisatoriske, men noen bar preg av å

skyldes motstand blant enkelte medarbeidere. De rent organisatoriske ble løst, og de som

skyldtes motstand i gruppen ble diskutert, og vi syntes å komme til en konsensus i forhold til

hvordan prosessen skulle opprettholdes. I ettertid kan man se at det fortsatt er enkeltindivider

som har motstand mot deler av konsekvensene av endringen, og gir uttrykk for dette. Man kan

også se at misnøyen brer seg som en konsekvens av dette. I lys av at dette var en faktor som

var sentral for de samme som ønsket å vite hvordan vi skulle kunne se gevinstene av

endringen, kan man tenke seg at frustrasjonen allerede var begynt å bre seg på

møtetidspunktet, men at leder ikke fanget dette opp. Således er akkurat dette punktet i Kotters

teori sentralt for hvor man bør fokusere i prosessen. Det ble satt delmål i prosjektet i den

forstand at man skulle implementere endringen trinnvis, og ikke gå videre før forrige trinn

syntes å fungere. Det var ikke lagt noen strategi for belønning, men dette ble allikevel gitt

konkret i form av sponsing til julebord, der det ble poengtert at dette var som en konsekvens

av god innsats. Videre ble det lagt vekt på immateriell belønning i form av positive

tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk for å oppnå bedring. Denne form for belønning har

nok vært for sporadisk, og ikke truffet alle den burde ha truffet. Selv om seier på ingen måte
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er innkassert i denne endringsprosessen, er det en viss tendens til at man kanskje er litt for

fornøyd allerede under innføring, og at momentum av den grunn bremses noe opp. Dette må

en sette fokus på. Forankring i organisasjonskulturen er noe som tar mange år, og har således

ikke skjedd i denne prosessen som er i en startfase.

En kan som en konsekvens av denne drøftingen si at en besvarelse av de opprinnelige

spørsmål i denne case er berettiget, men vanskelig. Spørsmålene kunne vært forebygget ved

en grundigere analyse av hvilke målbare resultater en kunne forvente, og en større fokus på

disse i tidlig fase av prosessen. En kan derfor tenke seg at i den videre del av

endringsprosessen blir det viktig å presisere målet som ble satt, og deretter finne gode,

målbare indikatorer på at prosessen har en positiv effekt. Å involvere medarbeiderne i

utformingen av disse indikatorene kan være et grep som revitaliserer prosessen.

4.3 Case 3

I case 3 gjennomføres en endringsprosess med bakgrunn i effektivitetskrav. Denne prosessen

medfører etablering av nye oppgaver for ulike faggrupper, samt nye samhandlingsrutiner i

akuttmottaket. Jeg vil ved hjelp av Kotters 8 "punkter" drøfte gjennom casen for å se hva som

kunne være årsaker til at prosessen ikke har lyktes i tråd med målsettingen, samt hva som

kunne vært gjort annerledes for å kommet til et positivt resultat av prosessen.

Kotter er i pkt 1 inne på identifisering av behovet for endring, og evnen til å skape behov for

endring. I dette caset var bakgrunnen for endringsprosessen effektivitetskrav. Dette ble

forelagt alle medarbeidere, og drøftet grundig. Hensikten var å sette dem i stand til å selv se

behovet for endring slik at avdelingen skulle være i stand til å ivareta våre oppgaver samt

møte de nye kravene. Endringen ville medføre å bevege noen av medarbeiderne over fra det

kjente og komfortable og over til det ukjente. Det er mulig at vi som ledere undervurderte

betydningen av dette og reaksjonene hos medarbeiderne. Kotter sier også noe om at det er av

betydning om endringer er noe man iverksetter selv, eller om det kommer som pålegg.

Avdelingen hadde fått et pålegg om effektivitetskrav, og det var vår oppgave som ledere å

ivareta dette. Endringen som ble iverksatt, kom etter grundige diskusjoner med tillitsvalgte og

alle berørte medarbeidere. Det var nok ulike reaksjoner hos medarbeiderne. Noen oppfattet

nok dette som konkrete pålegg, mens andre gikk mer aktivt inn i prosessen og bidro til hvilke
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tiltak som skulle iverksettes og slik hadde et eierforhold til endringsprosessen. Det var nok

flere alternative tiltak som kunne vært iverksatt, men den valgte endring oppstod som resultat

av drøftinger med de ansatte.

Det er viktig at endringsprosesser er forankret i organisasjonen. I prosessen det er referert til i

case 3, var der en grundig prosess på forhånd med tanke på dette. Likevel kan man spørre seg

nå på et senere tidspunkt om det likevel var brukt for lite tid på denne delen av prosessen i

forhold til hva som var påkrevd. Som beskrevet i caset, var det noen av

ambulansemedarbeiderne som ikke var videre positivt innstilt til samarbeidet og som etter

hvert ikke fulgte opp det vi var blitt enige om. Ved en annen anledning tror jeg at jeg vil

forsikre meg i ennå større grad om forandringen i organisasjonen foreligger før man går

videre med prosessen. I denne type prosesser er det også viktig at leder har tillit hos sine

medarbeidere for å kunne oppnå aksept for gjennomføring av aktuelle endringer.

Visjon for avdelingen/ organisasjonen og hvordan man som leder klarer å kommunisere denne

ut i organisasjonen vil ha innvirkning også på utfallet av endringsprosesser som pågår. Denne

skal også motivere de ansatte og bidra til at arbeidet oppleves som meningsfylt. Avd. i casen

har egen målsetting med utgangspunkt i organisasjonens visjon. Man kan imidlertid spørre

seg om denne oppfattes som motiverende hos medarbeiderne. Som leder kunne jeg nok brukt

mer tid på denne, og kanskje i samarbeid med de ansatte reformulert en målsetting som i

større grad samsvarte med de nye kravene til endring.

Jeg forsøkte også å tilpasse arbeidsoppgaver til ambulansepersonalet i mottakelsen slik at

dette skulle oppleves som meningsfylt og motiverende. Likevel stiller jeg spørsmål med om

jeg hadde klart å kommunisere dette godt nok ut i avd. og blant de ulike faggruppene som

gjennom endringsprosessen skulle ivareta behandlingen og pleien til pasienter i akuttmottaket.

Kotter er også inne på blokker i organisasjonen som krefter som bevisst eller ubevisst

motarbeider endringene som er iverksatt etter grundige prosesser i forkant. Manglende

håndtering av slike enkeltpersoner eller grupper kan medføre dreining av prosessen i feil

retning. Somjeg har vært inne på flere ganger, var det enkeltpersoner blant

ambulansearbeiderne som var svært negativt innstilt til endringene og som etter hvert etter

min mening direkte saboterte systemet. Min utfordring her var at jeg ikke var direkte leder for

disse, og samarbeidet lyktes ikke i særlig grad fordi leder for denne faggruppen etter min

mening ikke håndterte disse medarbeiderne på en effektiv måte. Vi som var ledere for disse
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faggruppene hadde inngått et forpliktende samarbeid, og jeg hadde derfor en forventning om

at denne lederen fulgte opp sine underordnede underveis i prosessen for å se at de ulike

intensjoner og oppgaver ble ivaretatt. Jeg og denne andre lederen hadde også på forhånd

diskutert ulike verktøy vi kunne ta i bruk under oppfølging, da vi var forberedt på at det var

personer blant hans medarbeidere som kunne komme til å forsøke å trenere prosessen. Han

ivaretok imidlertid ikke sitt ansvar på en tilfredsstillende måte slik jeg ser det, noe som

selvsagt kan ha mange årsaker.

Så hva med korttidsbelønninger da, var dette etablert i endringen som skulle gjennomføres?

Vel, der var vel ingen belønninger av økonomisk karakter, sett i lys av foretakets anstrengte

økonomi. Likevel var det en nokså felles forståelse for at ved å inngå dette samarbeidet ville

det lette det daglige arbeidet for personalet i akuttmottaket og pasientene ville bli grundig

ivaretatt. Slik kan vi se at det forelå belønninger.

I de siste to punktene er Kotter inne på viktigheten av ikke å innkassere seier for tidlig, samt

manglende forankring i organisasjonskulturen. Slik jeg ser det, er det ikke kommet til det

punkt hvor det er snakk om for tidlig innkassering av seier. Det er vel i denne prosessen ingen

oppfatning om at endringen så langt har medført måloppnåelse. Organisasjonskulturen

utvikler seg over lang tid, og da denne prosessen ikke har pågått særlig lenge er det for tidlig å

regne med noen særlig grad av forankring.

5.0 Avslutning

Endringsarbeid er en del av hverdagen i det offentlige helsevesen. Dette dels på grunn av

utviklingen av fagene, men også på grunn av et krav om mer kostnadseffektiv drift. Dette

arbeidet bør utføres med så stor grad av forståelse fra alle involverte som mulig. Det er

åpenbart viktig å ha stor entusiasme og motivasjon for endring. Denne skapes ved en god

presentasjon av endringsbehovet, og en forankring i det miljøet som skal utsettes for endring.

Det må legges stor vekt på å involvere ansatte i hele prosessen og kanskje i særlig grad i den

innledende ide - og visjonsfasen. Det å legge til rette for toveis dialog og menings-

utvekslinger mellom leder og ansatte er en nødvendig forutsetning for at resultatet av

endringene skal bli slik vi ønsker. Dette betyr i praksis å kombinere top-down med bottom-up

ledelse. Når så målene og visjonen med endringsarbeidet er definert, må lederen selv møte

27



ansatte ansikt til ansikt og formidle visjonen, igjen og igjen. Oppfølgingen fra ledere

underveis i prosessen er avgjørende for motivasjonen blant medarbeiderne slik vi ser det. Ved

endringsprosesser som involverer medarbeidere under forskjellige ledere må man forsikre seg

om at alle lederne formidler det samme budskapet relatert til endringsbehovet. Man bør bruke

tilstrekkelig tid i planleggingsfasen før implementering, men være oppmerksom på at noen

med alternative motiver vil se seg tjent av å trenere prosessen. Den vanskelige medarbeider,

som i verste fall kan ødelegge en prosess, må identifiseres og håndteres av denne grunn. Hver

gang et av delmålene nås, bør dette markeres og sentrale personer fremheves og roses.

Vi har gjennom arbeidet med denne oppgaven funnet noen mulige forklaringer på hvorfor vi

opplevde problemer i våre case. Vi sitter igjen med en følelse av at lærdommen vil kunne

brukes direkte i de situasjonene vi har på våre respektive arbeidsplasser.
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