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 Side 4 

1. Innledning 
Som leder møter man stadig på utfordringer. Lederrollen er komplisert og sammensatt, og 

vellykket ledelse avhenger av en rekke faktorer. Utfordringene varierer ut fra hvilket plan 

man leder på, hvilken situasjon organisasjonen befinner seg i, kulturen, og lederens lederstil, 

styrker og svakheter. Det er ikke alltid så lett å se hva som skal til for å lykkes. 

 

Lederrollen har i tillegg endret seg gjennom tidene, og særlig i løpet av de siste tretti 

årene(Alvesson, M., 2002). Tidligere ble lederen gjerne sett på som ”suveren” i forhold til 

beslutninger, både av seg selv og andre. Gjennom de utallige endringstiltak som fant sted på 

80-tallet vokste det fram nye retningslinjer for hvordan man forholder seg til ansatte, som 

leder. Ansatte bør involveres, informeres og høres både før og underveis i prosesser, og 

godtar ikke lenger lederens autoritet som selvskreven.  

Dette gjenspeiles også i gjeldende versjon av arbeidsmiljøloven, delvis gjengitt her; 

§ 8-1. Plikt til informasjon og drøfting  

(1) I virksomhet som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal arbeidsgiver informere om og drøfte spørsmål av 

betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold med arbeidstakernes tillitsvalgte.  

 

§ 8-2. Gjennomføring av plikten til informasjon og drøfting  

(1) Plikten til informasjon og drøfting etter § 8-1 omfatter:  

a) informasjon om den aktuelle og forventede utvikling av virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon, 

b) informasjon om og drøfting av den aktuelle og forventede bemanningssituasjon i virksomheten, inkludert eventuelle 

innskrenkninger og de tiltak arbeidsgiver vurderer i den forbindelse, 

c) informasjon om og drøfting av beslutninger som kan føre til vesentlig endring i arbeidsorganisering eller 

ansettelsesforhold. 

 

Å tiltre som leder i en organisasjon i endring byr på særlige utfordringer. Man skal finne 

rollen sin, skaffe seg autoritet og legitimitet og ikke minst lære medarbeiderne og 

organisasjonen å kjenne fra et ledelsessynspunkt. Om et lederskifte sammenfaller med 

endring av struktur og rutiner, kan utfordringene bli satt ytterligere på spissen i form av at de 

endringene man prøver å få gjennomslag for møter sterk motstand.  

  

Oppgaven vi ga oss selv var å utforske en del sider ved et slikt lederskifte. I denne 

oppgavebesvarelsen skal vi gjøre det ved for det første å presentere en historie om et 

lederskifte og dernest bruke historien og utvalgt litteratur til å belyse problemene. Målet er at 
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dette skal gi innsikt og læring som kan være av praktisk betydning i ledelseshverdagen. Vi 

begynner med lederen Henrik’s historie:  

 

1.1 Henriks historie: 
For 6 måneder siden ble jeg kontaktet av sykehusdirektøren med spørsmål om jeg ville ta på 

meg oppgaven som ny leder på nyremedisinsk avdeling. Kjempespennende og en veldig 

tillitserklæring. Jeg hadde lenge hatt lyst til å skaffe meg ledererfaring, og dette passet meg 

utmerket. Dette skulle jeg få til! Jeg var klar over at jeg manglet ledererfaring og at det ville 

bli en stor utfordring dersom jeg tok jobben.  

 

Jeg var ikke den eneste som hadde lyst på jobben. Kristine, en overlegekollega og faglig sett 

en nøkkelperson i avdelinga, hadde sagt at hun ville søke stillinga. Hun hadde sagt klart fra 

at dette var en jobb for henne. Jeg fikk tilbud om, og takket ja til stillingen. Da dette ble kjent 

i avdelinga kom Kristine inn på kontoret mitt og sa rett ut at dette skulle bli en vanskelig jobb 

for meg. Jeg hadde ingen ledererfaring, men god forankring i og støtte fra toppledelsen som 

jo spesifikt hadde bedt meg om å ta på meg oppgaven. Vi hadde en felles forståelse av hva 

som var utfordringene og mulige løsninger. Dette ga meg den tryggheten jeg trengte for å ta 

utfordringa.  

 

Avdelinga bar preg av mangel på struktur og tydelig ledelse gjennom flere år. Noen av mine 

overlegekolleger var over tid blitt nokså autonome. Enkelte, deriblant Kristine, hadde hatt en 

stor personlig frihet i forhold til innvirkning på egen arbeidssituasjon og tilrettelegging av 

hverdagen med ønskede arbeidsoppgaver. Hun var vant til å få det som hun ville og til å gå 

runder med omkamper dersom det mot formodning ikke ble som hun ønsket. 

 

I samarbeid med lederteam og tillitsvalgte satte jeg som en av mine første oppgaver som 

leder, i gang et større internt omorganiseringsarbeid, rutiner ble endret og avdelinga ble 

omstrukturert særlig med hensyn på å tydeliggjøre at det nå skulle være en leder og ikke 

mange. Dette var nærmest en bestilling fra toppledelsen. 

 

Forholdet til Kistine ble imidlertid stadig mer utfordrende. Hun var alltid uenig i og 

argumenterte mot mine forslag og daglig misfornøyd på grunn av ett eller annet i avdelinga. 

Argumentasjonen hennes var stort sett faglig begrunnet og det var vanskelig å si at hun tok 
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direkte feil. Hun forholdt seg tilsynelatende korrekt til meg, men jeg følte det etter hvert svært 

slitsomt å hele tida måtte være i beredskap for mulige angrep. Jeg følte ofte at hun satte meg i 

et dårlig lys i forhold til kolleger og sådde tvil om hvordan jeg fungerte som leder. Hun 

dannet allianser blant enkelte kolleger og misnøyen spredte seg i avdelinga.   

 

I dag morges toppet det seg da hun på nytt troppet opp på kontoret mitt for, på vegne av seg 

selv og mange andre, å fortelle at nå var misnøyen og frustrasjonen så stor at det truet 

arbeidsmiljøet og nå måtte det tas tak. Dersom det ikke ble gjort straks vurderte hun å si opp 

sin stilling, og hun sa at flere andre også vurderte det samme. 

 

Er det noe jeg har gjort siden jeg tok over lederstillinga, så er det da å ta tak. Men jeg har 

tatt tak i ting hun mener jeg burde latt ligge. Hvordan i all verden skal jeg komme videre?  

Hvorfor har jeg tilsynelatende ikke lykkes med det jeg har gjennomført, omorganiseringen, 

innføring av nye rutiner osv? Hvorfor er det misnøye i avdelingen og hvorfor har det gått som 

det har gått? Spørsmålene er mange. Støtte i toppledelsen er viktig, men hjelper meg lite i 

hverdagens ubehagelige samhandling med Kristine. 

 

Henrik, som er lederen i historia har kommet i en vanskelig situasjon, og er tydelig frustrert.  

Som han sier er det ei avdeling som over flere år ikke har fungert etter toppledelsens ønske. 

Den har vært preget av mangel på tydelig lederskap, med to relativt turbulente lederskifter på 

kort tid og kultur for intern krangel og uenighet som både har påvirket trivsel, omdømme og 

effektivitet. Parallelt med at det ikke har vært kontinuitet i ledelsen har det utvikla seg en 

kultur der enkelte medarbeidere, blant andre Kristine, er blitt nokså selvstyrte og har valgt seg 

ut interessante arbeidsoppgaver. Denne tildragelsen av privilegier har irritert mange av de 

øvrige ansatte, både i legegruppa og i de andre yrkesgruppene og har bidratt til intern uro. Det 

hører også med at noen, som har vært en del av Kristines nærmeste krets, ønsket nettopp 

henne som ny avdelingsleder. Toppledelsen har lenge ønsket å få på plass en ledelse som 

kunne ta tak i den interne uroen og Kristine var ikke en av deres kandidater. Hun har gjort seg 

bemerket som en noe krevende og etter enkeltes vurdering, usympatisk medarbeider som ikke 

har innehatt de kvaliteter sykehusledelsen ønsker seg. Faglig sett har hun imidlertid alltid vært 

sterk og gjort en god jobb. Dette var bakgrunnen for at toppledelsen utelukket henne som 

avdelingsleder og i stedet ba Henrik om å ta jobben.  
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Denne historia rommer mange problemstillinger. For oss har det vært interessant å forsøke å 

finne ut hvorfor det gikk som det gikk. Hva kunne Henrik gjort annerledes? For å belyse dette 

har vi anvendt teorier om ulike aspekter ved ledelse, og drøftet Henriks situasjon ut fra disse.  

I avdelingen hvor Henrik kommer inn som leder mener vi å se tydelige tegn til en 

organisasjonskultur preget av lav aksept for styring, og begrenset endringsvilje:  

 

”Avdelinga bar preg av mangel på struktur og tydelig ledelse gjennom flere år. Noen av mine 

overlegekolleger var over tid blitt nokså autonome.”  

”Hun (Kristine) var vant til å få det som hun ville og til å gå runder med omkamper dersom 

det mot formodning ikke ble som hun ønsket.”  

 

Vi begynner derfor med å ta for oss betydningen av den rådende organisasjonskultur, og 

hvilken rolle denne spiller i en endringsprosess. Dernest tar vi for oss ulike lederstiler og ser 

spesifikt på ledelse i endring med fokus på hvilke faktorer som ofte preger vellykkede 

endringsprosesser. God kommunikasjon peker seg ut som en viktig faktor i slike prosesser og 

vi vil derfor også se på noen aspekter ved kommunikasjon og informasjonsflyt.  

Henrik, lederen i vår historie, opplever også at han møter sterk motstand:  

  

”Hun (Kristine) var alltid uenig i og argumenterte mot mine forslag og var daglig misfornøyd 

på grunn av ett eller annet i avdelinga.”  

”Hun forholdt seg tilsynelatende korrekt til meg, men jeg følte det etter hvert svært slitsomt å 

hele tida måtte være i beredskap for mulige angrep. Jeg følte ofte at hun satte meg i et dårlig 

lys i forhold til kolleger og sådde tvil om hvordan jeg fungerte som leder.” 

 

For å belyse og forstå dette, ser vi til slutt på teori om motstand mot endring. Viktige 

spørsmål i denne sammenheng er: Hva er motstand, hva kan den grunne i, og hvordan kan 

man håndtere det man oppfatter som motstand. 

 

 

2 Teorigrunnlag og diskusjon 
I historien vår kommer det tydelig frem at kulturen på nyremedisinsk avdeling verken er 

særlig utviklende for et godt arbeidsmiljø, for de målene den nye avdelingslederen har satt seg 
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eller generelt for at avdelingen skal fungere optimalt. Vi vil nå se på historia vår i et 

kulturperspektiv og må derfor først klargjøre ulike begreper knyttet til kultur. 

 

2.1 Organisasjonskultur 
Organisasjonskultur er et uklart begrep. Forfatteren Lowell ( Guttorm Fløystad 2002) hevder:  

”Intet i verden er mer svømmende enn begrepet kultur. Et forsøk på å fange meningen i ordet 

kultur er som å ville fange luften i hendene. Man oppdager at den er overalt, unntatt i 

hendene”.  

Forsøkene på å definere kulturbegrepet klart og entydig har derfor vært vanskelig. Deal & 

Kennedy (1982), definerer organisasjonskultur som ”måten vi gjør tingene på hos oss”. Vi har 

vel alle opplevd å bli møtte med dette argumentet når vi har forsøkt å gjøre ting på en annen 

måte, endre prosedyrer, rutiner, innføre nye regler osv.; ”men, vi har alltid gjort det slik her 

hos oss”. Kultur kan, ut fra dette, være en viktig kilde til problemer med å gjennomføre 

endringer. 

 

I Henriks historie kjenner vi igjen situasjonen. Vi kan henvise til Kristine, som: 

 

”var vant til å få det som hun ville og til å gå runder med omkamper dersom det mot 

formodning ikke ble som hun ønsket”.  

 

Det å gjøre endringer på en arbeidsplass vil ofte bli møtt med kritikk eller motstand. 

Dette blir underbygget av Edgar Scheins definisjon av kulturbegrepet: ”Organisasjonskultur 

er et mønster av grunnleggende antakelser – skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe 

etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon 

– som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir betraktet som sant og til at det læres bort til 

nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse 

problemene.” Shcein sier også at organisasjonskultur har overlevelsesverdi, slik at man ikke 

kan ta den vekk uten at noe kan settes i stedet, som har tilnærmet like stor overlevelsesverdi. 

Han konkluderer derfor med at ved endring bør man ta utgangspunkt i, og helst bygge på, 

kjerneverdiene i organisasjonskulturen. En slik kjerneverdi i nyremedisinsk avdeling ville 

kanskje være autonomi. Om man skulle bygge på denne verdien måtte første bud være å ta de 

ansatte med på råd i utarbeidelsen av endringsforslagene istedenfor å prøve å innføre ferdig 

formulerte løsninger. 
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Man kan finne fellestrekk ved definisjonene av organisasjonskultur når det gjelder hva som 

fremheves som kjernen i fenomenet. Noen vektlegger normer og verdier som mest sentrale. 

Andre bruker uttrykket grunnleggende antakelser eller virkelighetsoppfatninger som de 

viktige elementene i kultur. Henning Bang definerer kulturbegrepet slik: ”Organisasjonskultur 

er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en 

organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene”. 

Vi tar utgangspunkt i Henning Bangs definisjon av kulturbegrepet i vår drøfting videre, fordi 

vi ser at det er ulike virkelighetsoppfatninger i avdelinga. 

 

2.1.1 Verdier, normer og grunnleggende antagelser  
Verdier utgjør våre grunnleggende prinsipper og generelle overbevisninger og gir opphav til 

spesielle væremåter og måter å handle på. Disse fremstår nokså likt både i arbeidslivet og 

privat (Kaufmann & Kaufmann 1996:305). Verdier utgjør et slags ide grunnlag for våre 

handlinger og har som funksjon å være standard eller veiviser for handlinger, samt fungere 

som motivasjon og grunnpilar for egen aktelse.  

 

Når verdiene etter hvert blir tatt for gitt, går de over til å bli oppfatninger og antagelser som 

mister sin plass i folks bevissthet, på samme måte som vaner blir automatiske og ubevisste. 

Dette er det Schein kaller grunnleggende antagelser. Når en løsning på et problem virker gang 

på gang, blir den etter hvert tatt for gitt. Han sier også: ”Hvis en grunnleggende antagelse er 

sterk nok i en gruppe, vil medlemmene ha vanskeligheter med å tenke seg atferd som bygger 

på andre premisser”.  

 

Utfra dette ser vi hvor viktig det er å ha et felles verdigrunnlag i en organisasjon. 

Skal en kunne jobbe mot felles mål og få til en utvikling og en god kultur, er dette noe av 

basisen. I vår avdeling mangler dette felles verdigrunnlaget og det har utviklet seg  

en subkultur bestående av Kristine og noen kolleger. Det kan synes som om denne gruppens 

verdier, normer og antagelser avviker fra ledelsens. 

En subkultur kan defineres som en kultur som eksisterer innenfor en annen, større kultur, og 

som kjennetegnes ved en rekke separate stiltrekk, overbevisninger og lignende(Wikipedia).  

Bang ref til Trice og Beyer (1993) som sier at det er tre forutsetninger for å danne 

subkulturer; hyppig og nær kontakt, felles erfaringer og felles personlige karakteristika. 
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Konsekvensene av subkulturer innad i en organisasjon kan være at man får grupper med ulike 

sett av virkelighetsoppfatninger, verdier og normer som står i motsetning til hverandre. 

Dette kan være utgangspunkt for konflikter.  

Konflikten mellom Henrik og Kristine kan være uttrykk for en konflikt mellom en 

ledelseskultur og en subkultur som har fått lov å utvikle seg over flere år. 

Kristine og noen kolleger har en mening om nå-situasjonen og Henrik og toppledelsen har en 

helt annen. De har i tillegg ulike oppfatninger om hva som er rett og galt og hvordan ting bør 

gjøres for å lede avdelinga på beste måte. Det synes også som om de har ulike syn på verdier 

og normer. 

 

Bang har sett på hva som skjer når to subkulturer kommer i konflikt med hverandre.  

I vår historie er det en konflikt mellom ledelsen og en subkultur, ikke mellom to subkulturer. 

Vi vil likevel forsøke å forstå vår historie i lys av dette. 

Bang sier at man kan i slike konfliktsituasjoner kan oppleve en polarisering hvor 

konfliktpartene betrakter og karakteriserer hverandre ut fra svært stereotype oppfatninger. 

Partene vil i større grad oppfatte ekstreme motsetninger mellom gruppene i stedet for å se 

nyanser. 

Henriks ser Kristine slik:  

 

”Hun var alltid uenig i og argumenterte mot mine forslag og daglig misfornøyd pga ett eller 

annet i avdelinga. Argumentasjonen hennes var stort sett faglig begrunnet og det var 

vanskelig å si at hun tok direkte feil. Hun forholdt seg tilsynelatende korrekt til meg, men det 

ble etter hvert utrolig slitsomt å hele tida måtte være i beredskap for mulige angrep. Jeg følte 

ofte at hun satte meg i et dårlig lys i forhold til kolleger og sådde tvil om min lederfunksjon. 

Hun dannet allianser blant enkelte kolleger og misnøyen spredte seg i avdelinga.”  

  

Ut fra historien kunne man få inntrykk av at Henrik ikke klarer å se en annen sannhet enn den 

han mener er den rette, og at alt ved Kristine og hennes oppførsel derfor blir vanskelig. Han 

klarer ikke å se at det muligens kan være noe konstruktivt og saklig i Kristines kritikk. 

På den andre siden ser Kristine i følge Henrik det slik: 

 

” I dag morges toppet det seg da hun på nytt troppet opp på kontoret mitt for, på vegne av seg 

selv og mange andre, å fortelle at nå var misnøyen og frustrasjonen så stor at det truet 
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arbeidsmiljøet og nå måtte det tas tak. Dersom det ikke ble gjort straks vurderte hun å si opp 

sin stilling, og hun sa at flere andre også vurderte det samme.” 

 

 Kristine mener alt Henrik og toppledelsen gjør er feil og at det er deres ledelse som gjør at 

arbeidsmiljøet er dårlig. 

Dette blir etter vårt skjønn et eksempel på en polarisering hvor partene har stereotype 

oppfatninger av hverandre og verken ser eller vil se at det kan eksistere nyanser i dette bildet. 

Dette er et svært dårlig utgangspunkt for god samhandling. 

 

Polariseringen i vår kulturkonflikt mener vi også at vi ser i det som Bang beskriver som 

tendenser til at man blir evaluerende i stereotypiene, han beskriver det slik: ”vår gruppes 

egenskaper er utelukkende positive, mens den andre gruppens egenskaper er utelukkende 

negative” I tillegg mener vi å se at ”gruppene er uvillige til å betrakte den andre gruppen på 

dens egne premisser, og man er heller ikke villig til å forsøke å sette seg inn i den andre 

gruppens måte å tenke og resonnere på” (Bang s 39) 

 

Dette vanskeliggjør kommunikasjon og sjansen til å nå fram med budskapet sitt og få satt i 

gang de endringene han ønsker å gjennomføre. 

Vi er imidlertid klar over at begrepet kulturkonflikt er omdiskutert, men velger i denne 

sammenhengen å bruke begrepet slik det er beskrevet. 

 

 

2.1.2 Balanse mellom struktur og kultur  
Moderne ledere tar utgangspunkt i grunnverdiene alle beslutninger skal tuftes på og utvikler 

et sett av felles regler som lederne står for og som alle over tid vil få i ryggmargen. Jo mer 

solid disse verdiene og atferden som bygger på dem er forankret, dess mindre struktur og 

systemer trenger vi. (Wig/Sivertsen, 2004) 

På nyremedisinsk avdeling har vi en situasjon med få felles stammeregler, der ”mange vil 

være høvdinger og ingen vil være indianer” (Sitat Morgenrefleksjon, Norsk 

Topplederprogram, John Helge, kull 5, 10.04.08 kl 0841). Ny leder skal på bestilling fra 

toppledelsen utvikle stammeregler (struktur) og få en felles forståelse for disse. Jamfør 

Wig/Sivertsen vil vår avdeling på grunn av sin svake kultur kreve en sterk og tydelig struktur 

og gode systemer. Dette er noe Henrik må få til. Men det hjelper lite med flotte systemer og 
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rutiner dersom det ikke er kultur for å følge dem. Henriks utfordring blir dermed også å skape 

en kultur som gjør at medarbeiderne er lojale mot og følger de felles stammereglene. 

Wig/Sivertsen poengterer at vi må ha organisasjoner i balanse. En sterk kultur trenger også 

systemer(struktur), men systemene vil bli byråkratiske og ineffektive uten en sterk kultur. Her 

ligger nøkkelen mellom ledelse og lederskap.  

 

 

2.1.3 På hvilken måte kan organisasjonskulturen påvirkes?  
Det er i følge Bang lettere å påvirke de synlige kulturuttrykkene enn å gjøre noe med 

organisasjonens normer, verdier og virkelighetsoppfatninger. Man kan oftest uten store 

problemer endre på rutiner og prosedyrer, belønningssystemer eller fysisk utforming av 

kontorlandskap. Men det er nærmest umulig å skape norm- eller verdiendringer på samme 

måte. Det er lite trolig at medlemmer i en organisasjon forandrer sine 

virkelighetsoppfatninger selv om en gruppe mennesker sier at de skal gjøre det. Derimot vet 

vi at endringer av kulturuttrykk kan skape endringer i organisasjonens 

virkelighetsoppfatninger.  

 

 For å lede avdelinga på en god måte må Henrik i tillegg til å skape struktur også gjøre noe 

med kulturen i avdelinga slik at alle etter hvert følger interne regler. Det hele dreier seg om 

menneskers atferd og handlinger. Først når en organisasjon blir klar over eller bevisst på 

dette, er det mulig å starte et forbedringsarbeid. En ny og forbedret atferd og 

handlingsmønster i en organisasjon kan bare virkeliggjøres når nåsituasjonen er beskrevet, 

forstått og akseptert som uhensiktsmessig. Derfor er det viktig at Henrik tar tak i dette. Under 

vil vi kort se på hvilke muligheter Henrik har til å påvirke kulturen og gi 7 råd som Bang har 

skissert når det gjelder kulturpåvirkning: 

 

Bang skisserer 7 råd for kulturpåvirkning 

1. Bli klar over hva slags kultur som eksisterer i organisasjonen i dag, og hvilke deler av den 

som er dysfunksjonelle og hvilke som er funksjonelle.  

2. Bli klar over hva slags kultur dere ønsker skal prege organisasjonen, og få den ønskete 

kulturen til å bli levende på alle nivåer.  

3. Velg i første omgang ut noen få ønskete verdier å konsentrere oppmerksomheten rundt.  
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5. Etterlev i handling den ønskete kultur. Husk at du fungerer som rollemodell for dine 

ansatte. 

6. Anvend bevisst og systematisk konsekvenser i forhold til ønsket og uønsket kultur. Belønn 

handlinger som er i overensstemmelse med ønsket kultur, og sanksjoner handlinger som 

opprettholder uønsket kultur.  

7. Rekrutter bevisst og selektivt i forhold til ønsket kultur. Omplasser eller skift ut sterke 

bærere av uønsket kultur 

 

Det første Henrik må gjøre er i følge Bang at han må kartlegge hvilken kultur som preger 

avdelingen. Vi mener å se at Kristine representerer en subkultur i avdelingen, dette er det 

viktig at Henrik også ser. Ønsker han å endre på denne kulturen må han i følge Bang også 

sette ord på hvilken kultur han ønsker å ha i avdelingen og bevisst jobbe for det. Dette er noe 

som tar tid, og han må velge seg ut enkelte områder å fokusere på, han må velge hvilke 

verdier som skal prege kulturen.  

 

Vi har nå sett på ledelse i kulturperspektiv, og skal i det følgende se på ledelse ut fra ulike 

definisjoner, og klargjøre hva vi legger i begrepet ledelse.  

 

2.2 Ledelse 
Gjennom tidene har mange forsøkt å definere begrepet ledelse. Det har blant annet blitt 

foreslått at: ”Ledelse er kunsten å få ting gjort gjennom mennesker”(M.P. Follett 1918). Yukl 

mener det mest fremtredende fellestrekket på tvers av definisjoner er at ledelse beskriver en 

påvirkningsprosess, som finner sted i et ulikeverdig forhold, og der lederen øver 

innflytelse/makt over sine underordnede(Yukl, 1989 i Alvesson, M., 2002; Fisher, G & 

Sortland, N, 2001). Ledelse kan også forstås som en emosjonelt ladet prosess. Gjennom 

lederatferd som vekker sterke negative følelser kan ledelse bidra til redusert motivasjon og 

effektivitet i organisasjonen. På den annen side kan emosjonell kunnskap og genuin empati gi 

mer effektivt lederskap(Glasø, 2008). 

Alle utfordringer Henrik møter som leder, blir derfor nye utfordringer. Han må i enhver 

situasjon vurdere mulige følger av sine handlinger, og kan ikke støtte seg til tidligere erfaring 

med liknende problemstillinger. Han må altså gjøre sin prøving og feiling i den nye jobben, 

som man alltid må når man går inn i en ny rolle. Ledelse er som nevnt en emosjonelt ladet 

prosess. Endringer medfører utrygghet, og da er det viktig at lederen har etablert sin posisjon, 
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og gjennom dette ”trygger” de ansatte. Ut fra dette ser vi at Henriks oppgave var svært 

utfordrende på en rekke plan. Han skulle lede ei krevende avdeling, som nytiltrådt leder, uten 

ledererfaring.   

Ledelse er også egenskaper ved lederen selv, hva slags lederstil vedkommende har. Vi vil nå 

se nærmere på hva slags roller man kan ha som leder.  

 

2.2.1 Lederstil  
Lederstil er summen av hvordan personen ser på sin rolle som leder, og atferden når han 

utøver denne rollen. Det finnes svært mange beskrivelser og inndelinger av lederstiler, men en 

av vanligste er inndelingen i ”demokratisk” og ”autokratisk” lederstil. Ifølge Blake & Mouton 

er den autokratiske lederen styrende, suveren i sine beslutninger, og har sitt fokus på 

måloppnåelse og arbeidsutførelse Det andre ytterpunktet er demokratisk lederstil. Her er 

lederen støttende og det er fokus på at ansatte er deltagende i beslutningsprosesser (ref. i 

Skogstad & Einarsen, 2004).   

 

Demokratisk lederstil har mange fellestrekk med transformerende lederskap. Denne 

tilnærmingen til ledelse har blitt rådende i løpet av de senere år, og har vist seg å ha en positiv 

effekt på omorganiseringsprosesser. En transformerende leder retter fokus mot 

enkeltindividene i organisasjonen og bruker mye av sin tid på å snakke med og arbeide med 

mennesker. Lederen tar seg tid til å høre på synspunkt fra ansatte og andre som berøres av 

endring, og blir sett på som emosjonell støtte i en endringsfase(Callan, 1993). Ansvar fordeles 

i organisasjonen, og ansatte opplever å få makt over egen situasjon. En annen positiv 

konsekvens av denne type nærværende, kommuniserende og støttende ledelsesstil er at det 

kan hjelpe ledelse og ansatte til å bli omforent rundt organisasjonens visjon. Vi ser at 

transformerende lederskap omfatter de positive sidene ved demokratisk lederskap. En 

begrensning ved transformerende lederskap er de høye kravene som stilles til lederens sosiale 

ferdigheter og evner til kommunikasjon. Denne type lederskap faller ikke naturlig for alle, og 

det å være sosial støtte for ansatte er nok noe som kommer lettere for noen enn andre. 

Tidsbruk og lederens tilgjengelige ressurser kommer også inn som en begrensning, og her ser 

vi at det er viktig å fordele oppgaver slik at tid og ressurser frigjøres hos lederen. Det kan ikke 

kreves at all ledelse skal ha en transformerende tilnærming. Alle ledere må ha frihet til å finne 

egne tilnærminger til problemer, og egne måter å gjøre ting på. Tilnærmingen som beskrives i 

transformerende ledelsesstil kan være noe som ledere kan jobbe mot og strekke seg etter. 
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Henrik har muligens hatt til hensikt å være en demokratisk eller transformerende leder. Men 

når han tiltrer som leder har han et tydelig direktiv fra toppledelsen, og han støtter seg til dette 

i prosessen som følger. Underveis i denne prosessen bruker han kun ledergruppen og de 

tillitsvalgte, og vi kan i liten grad se at han har involvert alle ansatte. I praksis heller han da i 

retning av en mer autokratisk lederstil. Som ny leder må Henrik fordele sin kapasitet på 

hensiktsmessig måte. Det er ikke mulig å nå over alt. Som de fleste mellomledere må han 

balansere krav og forventninger: på den ene siden må han prøve å oppfylle direktiver ovenfra, 

og på den andre må han sørge for at ansatte får tilstrekkelig informasjon, og at de blir sett og 

hørt. Det kan synes som om Henrik i sin iver etter å nå fastsatte mål har hatt for lite fokus på 

involvering av ansatte. Vi kan ikke se at han har tatt seg tilstrekkelig tid til å lytte og 

kommunisere med de ansatte eller at han har ansvarliggjort dem og dermed latt dem få en 

følelse av at de har kontroll over egen situasjon.  Slik involvering er nødvendig for at ansatte 

skal oppnå forståelse for behov av endringer, og bidra i prosessen på en positiv måte. Dersom 

ansatte ikke har denne forståelsen kan endringer føles som unødvendige, fremmede og ”trykt 

nedover hodet på en” fra ledelsen. Manglende involvering kan altså ha bidratt til den 

motstanden Henrik opplever. 

 

I følge Mads Alvesson (2002) har det tradisjonelle synet på lederskap forandret seg mye de 

siste 30 årene, underdanigheten for ledelsen er borte. Ledere opplever i økende grad at ansatte 

ikke godtar å bli styrt/ ikke godtar sjefens beskjeder uten videre. Lederen må ofte overbevise 

de ansatte og kanskje også seg selv om at de verdier og retningslinjer som følges, er de beste 

for virksomheten. Dette er særlig uttalt i organisasjoner i forandring, og der det er høyt 

kvalifiserte ansatte(Alvesson, M., 2002).  

 

Var Henrik overbevist om hva som var det rette å gjøre? I dagens organisasjoner foregår det 

hyppig endringer. Enhver leder skal være beredt til å håndtere disse. Det er ofte ikke sånn at 

en endringsprosess medfører ensidig positive - eller negative konsekvenser. I tillegg er det 

bestandig et usikkerhetsmoment involvert. Vil endringsprosessen ha de ønskede effekter? 

Gjennom de siste tiårene har vi sett mange eksempler på omorganisering som har mislyktes, 

eller der prosessen har stoppet opp før målet var nådd. Da er det naturlig å ha tvil om 

kommende omorganiseringer. Det som er viktig er at den kommende prosessen er så godt 

forankret i Henrik at han kan stå for det som gjøres. Slik det virker i historien setter Henrik i 

verk sine tiltak umiddelbart. Har han tenkt godt nok gjennom mulige konsekvenser? Vi stiller 
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spørsmålstegn til om det var en svakhet at bestillinga kom fra toppledelsen. Kanskje manglet 

Henrik tilstrekkelig egen forankring i bestillinga og forståelse for hva han skulle gjøre. Som 

leder i en organisasjon med høyt kvalifiserte medarbeidere er det som nevnt særlig viktig at 

man etablerer en felles forståelse blant medarbeidere før man igangsetter endringstiltak. Når 

man skal lede denne type organisasjoner ovenfra, møter man på spesielle utfordringer. 

Medarbeidere som er høyt kvalifisert på sitt felt, har makt og autoritet gjennom sin posisjon 

og kunnskap. Det kan da være problematisk å få gjennomslag for endringer som fagpersoner 

stiller seg i mot. Dette opplever Henrik i sitt samspill med Kristine.  

 

Henrik kom inn i avdelinga som leder med mandat fra toppledelsen. Oppgaven var 

å få orden på ei avdeling som i lengre tid har vært preget av konflikter og intern uro og 

toppledelsen mener årsaken til problemene ligger i lang tids manglende/utydelig ledelse og en 

derav uheldig intern kultur. Kristine var definert som en del av problemet ved at hun har gjort 

seg bemerket som en noe krevende og etter enkeltes vurdering, usympatisk medarbeider som 

ikke har innehatt de kvaliteter sykehusledelsen ønsker seg.  

Det virker som om ledelsen har en oppfatning av hvorfor avdelinga har fungert dårlig. Det er 

imidlertid uklart om dette er nøyere undersøkt, og om andre forklaringer på dagens situasjon 

har blitt vurdert. Manglende utforskning kan ha uheldige konsekvenser i form av at man noen 

ganger misforstår situasjonen og igangsetter feil tiltak. 

Henrik får i oppdrag å skape struktur i avdelinga, og endre avdelingas kultur slik at den blir i 

tråd med toppledelsens verdier. Han skal med andre ord rydde opp. 

 

Rønning beskriver i ”Ryddeguttens blues” såkalte ryddegutters oppgaver (Rønning, 1998). De 

er ofte actionpregede og har noe heroisk over seg ved at de tar på seg en viktig jobb, nærmest 

for å redde organisasjonen, vel vitende om at de neppe blir populære gjennom jobben de skal 

utføre. Han sier også at de verken oppnår anerkjennelse eller respekt blant sine medarbeidere. 

For å være i stand til dette må de til dels distansere seg fra de andre og samtidig inneha en 

sterk lojalitetsfølelse overfor ledelsen(ibid.). De kan i tillegg være motivert av et sterkt ønske 

om å prestere, noe Henrik absolutt illustrerer ved utsagnet” Kjempespennende og en veldig 

tillitserklæring. Jeg hadde lenge hatt lyst til å skaffe meg ledererfaring, og dette passet meg 

utmerket. Dette skulle jeg få til!” 

Henrik visste at oppgaven ville bli både krevende og utfordrende og var likevel villig til å ta 

utfordringa, både fordi han visste at han hadde toppledelsen i ryggen, og fordi han ønsket seg 
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anerkjennelsen ved å lykkes. Vi tror ikke at Henrik var klar over hvor krevende lederjobben 

kunne bli og hvor upopulær den kunne gjøre han. 

Ifølge Rønning kan enkelte ta på seg en slik ryddegutt rolle ved en nærmest forførende tanke 

om at man gjennom oppgaven man utfører for ledelsen skal oppnå aksept og respekt. Kanskje 

var dette en del av Henriks motivasjon? Vi går imidlertid ut i fra at Henriks hovedmotivasjon 

var begrunnet i ønsket han uttrykker i historien om å få til ei god og velfungerende avdeling. 

 

2.2.2 Ledelse i endringsprosesser.  
Å lede en organisasjon i endring byr på mange utfordringer, og det finnes flere eksempler på 

mislykkede endringsprosesser. Forskning tyder på at sannsynligheten for at et gitt 

bedriftsutviklingstiltak skal lykkes ligger i nærheten av 50 %. (Bolmann og Deal, 1991 i 

Saksvik og Nytrø, 2001).  

Det er nærliggende å tenke er at lederens adferd er avgjørende for om ønsket resultat oppnås. 

Å lede en organisasjon i endring er noe av det viktigste og vanskeligste en leder kan gjøre 

(Yukl s.284) I dag settes det krav til alle ledere at de skal kunne lede organisasjonen gjennom 

de endringer som er nødvendige. Det vil alltid være endringer i en organisasjon. Disse vil 

være en del av hverdagen. 

Når en organisasjon skal endre på arbeidsrutiner og oppgaver vil det alltid forårsake motstand. 

Skal en endringsprosess være vellykket må den være forankret i toppledelsen (yukl s.301). 

Samtidig må medarbeiderne forstå viktigheten av endring. ”Uten aktiv medvirkning fra de 

ansatte i førstelinjetjenesten er det vanskelig å lykkes med omstilling” (Tom Colbjørnsen, 

2003, s 124)    

Henriks endringstiltak i avdelinga var ikke en enkel oppgave på bare på bakgrunn av den 

situasjonen avdelinga var i da han overtok. I tillegg sier teorien også at det å gjennomføre 

endringer i seg selv ikke er lett. Selv endringer av rutiner vil forårsake motstand og 

involvering av de ansatte er noe av det viktigste man gjør. 

 

2.2.3 Suksess faktorer for vellykkede endringsprosesser 
For å implementere en endring med suksess skisserer Yukl opp to hovedområder en leder må 

være oppmerksom på, ”Den organisasjonsmessige aktivitet” og ”Den menneske - orienterte 

aktivitet”. Innenfor disse to områdene poengterer han viktigheten av å i første omgang 

kartlegge motstanden og deretter skape en organisasjonsstruktur der nøkkelpersoner i 

avdelingen som støtter endringen er sentrale. Samtidig som en leder må overvåke prosessen er 
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det avgjørende at han klarer å skape en forståelse i organisasjonen om at endring er viktig og 

nødvendig. Han må hele tiden ha fokus på de ansatte og støtte og hjelpe dem til å takle 

endringsprosessen i alle faser. En leders rolle vil være å dyktiggjøre og støtte de ansatte til å 

utføre den endringsjobben de er satt til.  

John P Kotter skisserer 8 trinn som er nødvendig for å endre en organisasjon, feiler man på et 

av disse trinnene får man problemer med å gjennomføre endring. 

Etabler en forståelse av at det haster 

Lag en koalisjon/team av ansatte som støtter endringen 

Lag en visjon 

Kommuniser visjonen 

Dyktiggjør andre til å arbeide mot visjonen 

Planlegg og lag korttids gevinster 

Konsolider forbedringene og produser flere endringer 

Institusjonaliser nye tilnærmingsmåter. 

 

Både Yukl og Kotter poengterer viktigheten av å skape en forståelse i organisasjonen at 

endring haster. Kotter sier at det ofte er på dette punktet ledere feiler. Da sliter man i den 

videre prosessen. Kotter mener det kan ta opptil 5- 10 år før endringer blir en del av 

organisasjonskulturen. Å lede i endring handler derfor også om å tenke langsiktig. 

Utfordringer for lederne er å få til en god kommunikasjon med de ansatte, dette er noe av det 

både Yukl og Kotter beskriver. En god intern dialog vil være et godt redskap for de ansatte til 

å tro på organisasjonen. ”Den interne dialogen skaper altså tillit, ved at vi konfronteres med 

hverandre og forsøker å møtes på et mer åpent plan”( Lars Klemsdal, Den intuitive 

organisasjonen 2006, s.130). 

 Ser vi på vår historie i forhold til Kotters 8 trinn for vellykket endring ser vi at Henrik har 

feilet i første trinn, han har ikke klart å skape en forståelse for at endringen haster, at den er 

nødvendig. Han har hatt møter med ledergruppen og de tillitsvalgte, men det har ikke vært 

nok til at alle ansatte har fått forståelse for at endringen var nødvendig. Kristine representerer 

en gruppe i avdelingen som absolutt ikke skjønner viktigheten av endringene. Dette er en av 

de mest vanlige feil ledere gjør i følge Kotter, og det er en feil som gjør at det blir svært 

vanskelig å komme videre i endringsprosessen. Det kan også synes som at Henrik er for raskt 

med endringene, at han kanskje endrer for mye på en gang i stedet for å ha en mer langsiktig 

plan for endring. 
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2.3 Kommunikasjon og informasjonsflyt  
Kommunikasjon har uvurderlig betydning i en endringsprosess. Henrik skal få med seg 

medarbeiderne på omfattende endringer i avdelinga både på kultur-og struktursiden. Før et 

slikt arbeid påbegynnes bør ledelsen gå gjennom interne kommunikasjonsrutiner. Hvordan får 

ansatte informasjon om det som foregår i organisasjonen? Spres informasjon ved hjelp av 

gjennomarbeidede rutiner eller er det rom for rykter og spekulasjon? Når kommunikasjonen 

ved endring fungerer dårlig blir hverdagen uforutsigbar for de involverte. Usikkerhet fører til 

motstand mot endring(Saksvik og Nytrø, 2002)..  

Et viktig moment i en endrings prosess er altså at det etableres gode kommunikasjonskanaler, 

slik at tilstrekkelig og korrekt informasjon til enhver tid når ut til de ansatte. Vi kjenner ikke 

til detaljer rundt kommunikasjonsflyt i Henriks avdeling, men tilstrekkelig informasjon er 

tydeligvis ikke er nådd fram til de ansatte. Det er skapt rom for rykter, spekulasjoner og 

misnøye, som vi vet kan forårsake motstand. 

 

En faktor som kan forstyrre kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte er at de bruker ulike 

språk. Toppledelsen snakker ofte i abstrakte termer og er distansert og rasjonell i sin 

tilnærming, mens de ansatte er konkrete, de har personlig forhold til aktuelle problemstillinger 

og er emosjonelt engasjerte. Forskjellene i språkbruk og maktforhold kan føre til at ledelse og 

ansatte forstår hverandre dårlig og snakker forbi hverandre. (Saksvik og Nytrø, 2002).  

Det er viktig at de ansatte får et realistisk bilde av prosessen slik at de kan forstå de 

vendingene prosessen tar. Ved å kommunisere åpent også om problemer kan man vekke 

solidaritet og sympati hos ansatte, og ønsker om å bidra for og løse de problemene. 

 

2.4 Motstand mot forandringer 
De fleste endringer, særlig når endringsbehovet ikke stammer fra medarbeiderne som berøres, 

skaper motstand (Fivesdal mfl, 2004). Maurer (1996) definerer motstand som en prosess som 

forsinker eller stopper bevegelse og det er en naturlig og forventet konsekvens av forandring. 

Progress uten motstand er, uansett hvor mye vi ønsker det, ikke mulig.  

Vi tenker oss at erkjennelsen av at motstand er naturlig og uunngåelig også kanskje kan 

formidles til de ansatte i forkant av en prosess slik at også de kan få mulighet til å se på sine 

reaksjoner som en naturlig konsekvens av endring. Dersom slike innspill formidles i en 

situasjon hvor der allerede er motstand kan det virke provoserende og heller øke motstanden, 

faktorenes rekkefølge er her ikke likegyldig. 
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For organisasjoner i endring må fokus være å minimere motstand og oppnå bredest mulig 

støtte og aksept for det som skal endres. Kjennskap til hvordan motstand kan arte seg og 

hvorfor dette oppstår er nødvendig for å møte denne på en konstruktiv måte slik at man har en 

mulighet til å komme videre. Motstand kan i ytterste konsekvens resultere i at man mislykkes 

fullstendig med å gjennomføre ønsket endring (Fivesdal mfl, 2004) 

I vår historie var endringsbehovet definert fra toppledelsen og Henrik. Kristine og noen av 

hennes kolleger var uenige i endringstiltakene og representerer motstanden.  

 

Ifølge Maurer(1996) er ikke motstand bare negativt. Den kan blant annet beskytte oss og kan 

også være saklig kritikk og uenighet. Motstand er i tillegg energi. Maurer mener målet må 

være å omdirigere (redirect) denne energien slik at den kan komme til nytte.  

Henriks utfordring og mulighet kan være å utnytte energien som finnes i Kristines motstand 

slik at den kan bli til et konstruktivt bidrag til ønsket prosess. Slik kan motstand være positivt. 

 

 2.4.1 Ulike former for motstand 
Fivesdal mfl (2004) nevner eksempler som manglende engasjement, surhet og motvilje, dårlig 

stemning på arbeidsplassen, ”arbeide etter reglene-aksjoner”, ønsker om forflytning, 

medarbeidere som forlater organisasjonen eller at større grupper nedlegger arbeidet. Motstand 

kan også manifestere seg som sinne eller frustrasjon som ikke vises som direkte opposisjon til 

et endringstiltak, men som uttrykker seg som følelser hos de personer som opplever 

konsekvensene. Konsekvenser kan være en forverring av arbeidsklimaet og dermed en 

negativ virkning på effektiviteten i organisasjonen. Kjennskap til årsaker til motstanden gjør 

at mange av de typiske reaksjonene blir høyst forståelige.  

I vår historie kjenner vi igjen mange av de nevnte eksemplene. Kristine uttrykker seg negativt 

gjennom sinne, surhet og motvilje og skaper dårlig stemning. I tillegg truer hun med å slutte. 

Henrik må forsøke å forstå hennes motstand og samtidig være klar over at han ikke 

nødvendigvis har den korrekte oppfatningen av situasjonen. 

Kristines motstand påvirker Henrik emosjonelt og gjør han usikker. Han føler at han blir satt i 

et dårlig lys og stadig står i beredskap for nye angrep. Dette er en ubehagelig og uholdbar 

situasjon for han som leder. Dersom han skal kunne håndtere dette må han først ta seg tid til å 

finne årsaker og prøve å forstå. 
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2.4.2 Årsaker til motstand  
For å kunne forstå motstand og gjøre noe med den, må man kjenne til årsakene.  

Som eksempler på årsaker nevner Fivesdal mfl.(2004) tap av kontroll og innflytelse, stadige 

overraskelser som følge av manglende forberedelse eller bakgrunnsorientering, stor 

usikkerhet på grunn av manglende informasjon, og forvirring fordi for mye forandres 

samtidig. Endring kan oppleves som en reell trussel og forandringer i seg selv kan medbringe 

smerte og tapsfølelse.  

Henrik har definert Kristine som et problem, uten å undersøke årsakene til hennes motstand. 

Uten kjennskap til årsaksforhold har han ingen mulighet til å møte eller håndterer hennes 

motstand på en konstruktiv måte. Kan den være berettiget? I så fall burde han være glad for at 

hun forsøker å få han til å se at han tar feil. 

Sjansen for å mislykkes er ifølge teorien stor dersom han ikke finner ut av dette. 

Berg (2000) nevner i tillegg andre årsaker som det er aktuelt å ta med. 

Organisasjonskulturen, tenke – og væremåten, til bedriften kan i seg selv forårsake en viss 

motstand og være til hinder for en ønsket endring. 

Egeninteresser og frykt for tap av privilegier og makt, endring av maktforhold, er velkjente 

årsaker til å motarbeide endringsprosesser. ”What`s in it for me?” Når slike årsaker ligger til 

grunn kan motstanden være kamuflert av skjulte agendaer og trenger dermed ikke å være så 

lett og identifisere. 

Det virker som om Henrik forstår Kristines motstand på sistnevnte måte. Det kunne vært 

hensiktsmessig for ham å innta en mer utforskende holdning, og finne ut om andre 

forklaringer kan ligge til grunn. Når man kjenner motstanden ”på kroppen” kan det være 

vanskelig ta med ulike perspektiver i sin vurdering. 

Som Fivesdal mfl nevner kan også manglende forberedelse eller bakgrunnsorientering, stor 

usikkerhet på grunn av manglende informasjon og forvirring fordi for mye forandres samtidig 

være aktuelle årsaker. Vi har jo allerede pekt på at Henrik ikke har involvert og informert sine 

medarbeidere godt nok. I tillegg gjorde kanskje Henrik for mange forandringer på kort tid? 

Berg nevner i tillegg organisasjonskulturen som en mulig årsak til motstanden og i vår 

historie synes vi dette punktet er svært viktig.” Avdelinga bar preg av mangel på struktur og 

tydelig ledelse gjennom flere år. Noen av mine overlegekolleger var over tid blitt nokså 

autonome. Enkelte, deriblant Kristine, hadde hatt en stor personlig frihet i forhold til 

innvirkning på egen arbeidssituasjon og tilrettelegging av hverdagen med ønskede 

arbeidsoppgaver. Hun var vant til å få det som hun ville og til å gå runder med omkamper 

dersom det mot formodning ikke ble som hun ønsket” 
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Dette forteller oss om ei avdeling med dårlig god kultur og som dermed i seg selv kan 

forklare noe av motstanden. Hvis motstanden skyldes at løsningen er tredd ned over hodet på 

folk og ”grasroterfaringen” sier at løsningen er feil, bør kanskje ledelsen revurdere den. (Berg, 

2000) 

Endringene som ble beskrevet i denne historia kan ha blitt opplevd som noe som ble trådd ned 

over hodene på de ansatte i avdelinga. Som leder må Henrik kunne identifisere motstand som 

grunner seg i dette, forsøke å forstå den og deretter møte den på en konstruktiv måte. Kun 

med kjennskap til de faktiske årsaksforhold kan man møte motstand med spesifikke tiltak. For 

oss ser det ut som Henrik har sett svært ensidig på Kristines motstand og at dette kanskje kan 

være en medvirkende årsak til at motstanden er blitt så uttalt.  

 

2.4.3 Hvordan håndtere motstanden? 
Ifølge Berg (2000) har motstand avgjørende betydning for hvilken støtte endringsprosesser 

får. Å fjerne motstand krever at tiltakene tilpasses motstandstypen. Tiltakene vil være 

avhengig av både hvordan den arter seg, grad samt årsak. Fivesdal mfl. (2004) refererer til 

følgende modell for håndtering av motstand:  

-gjenoppbygge (styrke) folks selvtillit/selvbilde ved hjelp av forståelig informasjon som gir 

bakgrunn for de aktuelle endringene 

-utvikle ny kompetanse, gi moralsk støtte og oppmuntring til å prøve ut det nye, vise 

forståelse for og innlevelsesevne i den situasjonen man befinner seg i 

- gi kunnskap og innsikt om den nye aktiviteten/systemet, også de berørtes egen rolle i den 

nye situasjonen 

-gi seg tid til å lytte til synspunkter hos medarbeiderne 

-involvere folk, fordi det fører til bedre beslutninger, større engasjement og motivasjon. Det 

omdirigerer energi fra motstand til støtte og det gir mulighet til å prøve seg fram, og bygger 

opp en bedre forståelse for forandringen og hvordan den kan oppnås   

 

Ulempen er at det tar tid og det krever energi av alle parter. Det kan også skape økt usikkerhet 

og ustabilitet fordi motstanderne lettere kommer til orde.  

Henrik har ikke tatt seg tid. Han har ikke, muligens på grunn av manglende erfaring, forstått 

hvor viktig involvering av de ansatte og god informasjon er i en endringsprosess. Hadde han 

tatt seg tid til å kjøre en god prosess i forkant av endringstiltakene sine, ville han kanskje spart 

mye tid og energi i forhold til det han nå må bruke for å gjenopprette tilliten i avdelinga.    



 

 Side 23 

Berg (2000) tillegger de følelsesmessige konsekvensene av endring stor betydning, både for å 

oppnå en forståelse av motstanden, men også for å kunne håndtere denne på korrekt måte. 

Medarbeiderne må innse behovet for endring for at man skal få til en vellykket forandring; 

endringen må oppfattes som en mulighet og en løsning i stedet for en trussel.  

Dersom man mestrer dette kan man ifølge Berg i større grad ha mulighet for å identifisere, 

forstå og konstruktivt håndtere den motstanden som måtte oppstå i forbindelse med endringer. 

  

 

2.5 Konklusjon 
Hva kan så denne historien fortelle oss, og hva kan vi lære av dette.  

Vi har sett at en felles forståelse av virkeligheten er avgjørende for å kunne gjennomføre en 

endring. Man må også ha en felles forståelse av veien og målet for å få dette til. 

Det er derfor essensielt å involvere de ansatte fra starten av.  

For Henrik betyr kanskje dette at han må få med de ansatte til å evaluere status i avdelingen 

og be om innspill til veien videre. Han er utvilsomt kommet dårlig ut. For oss vil lærdommen 

være å ikke sette i gang store endringsprosesser uten at vi er sikre på at vi har en felles 

oppfattelse av virkeligheten, og at vi arbeider mot et felles mål. Detter krever at vi som ledere 

prioriterer å bruke tid på de ansatte, det er ikke alltid nok å involvere de ansatte via de 

tillitsvalgte. Som ledere må vi være synlige i avdelingen, og ha en åpen kommunikasjon. 

Henrik må ta seg tid til å lytte og forsøke å forstå Kristines kritikk. Vi må ta oss tid til å lytte 

til de ansattes innspill med et ”åpent sinn” og ikke bare oppfatte synspunkter som avviker fra 

våre som negativ kritikk. 

Henrik må også være tålmodig og innse at slike endringsprosesser tar tid. Innføring av ny 

ledelse og endring av holdninger og kultur tar tid, kanskje inntil 10 år i følge Kotter. Vi må 

være bevisste på at det å være leder og utøve ledelse er krevende. Ledelse utøves gjennom 

mennesker, og i det perspektivet ligger de store utfordringene.  Krav til ledere i ”helse Norge” 

i dag krever stor evne til omstilling, og det er en utopi å tenke seg at ikke det også vil være 

slik i femtiden. Vi må altså forholde oss til at vår jobb vil være å lede mennesker i mer eller 

mindre kontinuerlig endring. 

Vi har sagt at endring vil fremme motstand, og noe av lærdommen for oss her er at motstand 

ikke oppstår av ”intet” og at motstand også kan være positiv. Motstand er energi som vi må 

bruke konstruktivt. Utfordringen for oss som ledere vil være å kunne reflektere over hvorfor 

motstand oppstår, ved å søke å finne årsaken til motstanden kan vi oppnå en bedre forståelse 
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for hva som skjer, og dermed også håndtere det bedre. Det er når meninger brytes at vi 

tvinges til å tenke kreativt, og kanskje finner de beste løsningene. 

Henrik er satt til å lede en avdeling som er preget av mange års dårlig eller manglende ledelse, 

det er ikke en god organisasjonskultur i avdelingen. Hans utfordring blir da å skape en kultur 

som er samlende og endringsvillig. Vi har ut fra vår historie sett at dette har vært vanskelig. 

Ut fra den teori vi har lest kan vår lærdom være at å endre en kultur er vanskelig men ikke 

umulig. Vi må være oppmerksomme på at det er en lang og systematisk prosess, der det å 

bygge på felles verdier og normer er essensielt. Arbeider vi systematisk og målrettet vil vi 

oppnå resultater etter hvert. Vi må være tålmodige! 

 

Vi har gjennom å se på Henriks historie i lys av en del litteratur også lært at det finnes teori på 

mange av de situasjoner/fenomener vi opplever i vår hverdag. Litteraturen hjelper oss til å 

sette utfordringene vi møter i et større perspektiv, og hjelper oss til å forstå en del av de 

mekanismer som trer i kraft.  

 

 



 

 Side 25 

Referanser 

Alvesson, M., 2002, Organisasjonskultur og ledelse. Abstrakt forlag as.  

 

Berg, Morten Emil, 2000, Ledelse, verktøy og virkemidler. Universitetsforlaget.  

 

Colbjørnsen, Tom Fleksibilitet og forutsigbarhet, Universitetsforlaget 2003 

 

Klemsdal, Lars, Den intuitive organisasjon, Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 

 

Glasø, L., 2008, Det emosjonelle samspill i leder-medarbeider-relasjonen. Tidsskrift for norsk 

psykologforening, 45, 240-248. 

 

Fischer, G., & Sortland, N., 2001, Innføring i organisasjonspsykologi. 3.utg. 

Universitetsforlaget. 

 

Fivesdal/Bakka/Nordhaug, 2004, Organisasjon og ledelse, Struktur, prosesser, læring og 

kultur 

 

Kotter, John P (1966) Leading Change, Kap.1, Transforming Organizations: Why Firms Fail, 

s. 3-16, Harward Business Press 

 

Maurer, R (1996). Beyond the wall of Resistance. Kap.2.The Nature of Resistance; Kap.5 

Getting beyond the Wall. Austin: Bard. 

 

Rønning R. (1998) Ryddeguttens Blues. En beskrivelse av en leders utviklingsprosjekt. I 

Colbjørnsen T. (1998) (red.) Idé, konsekvens, handling. Suksesskriterier for endring. 

AFFs Årbok 1998. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

 

Saksvik, P.Ø., & Nytrø, K., 2001, Endringskåthet og endringsstress. Psykologisk Tidsskrift. 

 

Saksvik, P.Ø., Nytrø, K., Dahl- Jørgensen, C., & Mikkelsen, A., 2002, A process evaluation 

of individual and organizational occupational stress and health interventions. Work & 

stress, 16, 37- 57. 

 



 

 Side 26 

 

Skogstad, A. & Einarsen, S., 2004, Effektiv ledelse: En gjennomgang av det 20. århundrets 

viktigste perspektiver, s.15-38 i Skogstad, A. & Einarsen, S. (red.). Ledelse på godt og 

vondt. Bergen: Fagbokforlaget.  

 

Yukl, Gary A., 2006. Leadership in organizations (sixth edition). New Jersey: 

Pearson/Prentice Hall 

 

Bjarne Berg Wig/Haakon Sivertsen, 2004, Dugelige organisasjoner, TQM Center Norway i 

samarbeid med Høgskolen i Telemark 

 

Guttorm Fløistad- Lowell, 2002, Cappelen 


