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JEG VIL, JEG VIL,  
- MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! 
 
Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand 

 

 
 
 
”En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært” 
Henry A. Kissinger 
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1. INNLEDNING 
I dagens samfunn er det stadig krav om omstilling på grunn av endring i ytre rammer som 

behandlingsformer, finansieringsordninger og nye helsereformer med fokus på 

pasientrettigheter og økt brukermedvirkning. I kunnskapsorganisasjoner som helse foretakene 

hvor de ansatte har stor kompetanse og spesialisert fagkunnskap med sterk forankring 

innenfor spesialfelter stilles særskilte krav til vellykkede omstillingsprosesser. 

 

I alle omstillingsprosesser er det et viktig mål å bevare de gode og sterke sider ved 

organisasjonen og samtidig være i stand til å skille seg av med de strukturer og arbeidsrutiner 

som stiller seg i veien for en positiv utvikling. Et samtidig krav i en omstillingsprosess er at 

institusjonen skal fortsette å levere de tjenestene som er arbeidsoppgavene mens prosessen 

pågår.  

 

Forhold som ansvarsfølelse, medmenneskelighet, empati og yrkesstolthet er verdier som ikke 

er enkel å innarbeide i en modell for omstilling, men som likevel er essensielle for å få en 

omstillingsprosess til å utvikle seg.  

 

Mange organisasjoner kan referere til erfaring med tidligere omstillingsprosesser som har 

etterlatt en følelse av mislykkethet og liten tro på omstilling som mål til bedring av 

arbeidssituasjonen. 

 

Der er et konstant behov for endringsprosser med det formål å tilpasse enkelte fagområder og 

hele organisasjonen til endrede behov og krav. Det kan være endring i behandlingstilbud pga 

ny teknologi som samtidig fører med seg et krav om endret økonomiskstyring. Behov for 

endring i logistikk fordi nye elektroniske registreringssystemer stiller krav til endring i 

etablerte arbeidsrutiner. Eller faglige krav til behandlingstilbudet som igjen betinger at den 

overordnede organisering av pasienttilbudet må gjennomgå en prosess hvor ledelsesstrukturen 

endres vesentlig.  

 

I denne skriftelige oppgaven med tittelen: ”Jeg vil, jeg vil, men jeg får det ikke til! Ledelse i 

omstillingsprosesser- forankring og motstand” belyses momenter i en omstillingsprosess. 
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2. NARRATIV - EN LEDERHISTORIE FRA VIRKELIGHETEN 
Jeg trodde jeg hadde full kontroll! – ikke for kontrollens skyld, men at jeg hadde taket på det 

som skjedde; hadde lest og forstått terrenget og at alle andre var der hvor jeg var inni hodet 

mitt. Så feil!  

På foretakets ledermøte ble det klart at de foreslåtte omstillinger skulle gjennomføres.  Vi 

skulle starte en stor, og viktig omstilling som omfattede sammenslåing av avdelinger med 

forskjellig kultur og lokalisasjon, omlegging av arbeidsoppgaver, endring i bemanning og 

endring i organisasjonens lederstruktur. To avdelingsledere skulle bli til én, to ledergrupper 

skulle bli til én, to staber skulle bli til én. En spennende utfordring for en leder. Også nå satte 

jeg i gang med friskt mot, etter god og velkjent oppskrift. Dette var en faglig begrunnet og 

villet endring med et fokus på tjenestetilbud og pasientbehandling og altså ikke bare 

begrunnet i sparekrav.  

 
Prosessen startet med bred involvering fra fagmiljøene, tillitsvalgte og vernetjenesten i ulike 

arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene fikk tydelige mandat med klargjøring av målsettingen. I 

ledergruppa drøftet vi reaksjonene i avdelingene, vi ville være føre vár. En del av personalet 

begynte å bli usikre på om omstillingen kom til å berøre deres arbeidssituasjon, og noen var 

urolige for jobbene sine. Vi drøftet media og ble enige om at vi ved behov måtte gå ut i 

fellesskap med de andre berørte avdelingene. Vi hadde en plan for informasjonsstrategi 

internt, med vekt på åpenhet om prosessen. 

I den daglige driften (helt uavhengig av sammenslåingen) var det krevende situasjoner knyttet 

til bland annet økonomistyring. Flere enheter hadde overskridelser på budsjettet, noe som 

førte til at viktige stillinger måtte holdes vakante en periode. Det kan være irriterende å merke 

hvordan fagfolk og enhetsledere (bort)forklarer overforbruk av økonomiske ressurser. Hvor 

mange ganger har jeg ikke hørt: ”behovet er der”, ”medisinsk forsvarlig”, ”sånn er det bare” 

osv. Til tider oppleves dette som en provoserende passivitet. Hvorfor tar ikke den enkelte 

ansvar?  

 

Første del av prosessen var vel i havn og jeg opplevde at vi hadde konsensus om tiltakene i 

ledergruppa. Vi hadde hatt mange runder i ledergruppa. De to lederne som slet med røde tall 

og som var under et særlig press fra sine enheter hadde også tilsluttet seg planen, om enn noe 

stilletiende. De hadde argumentert med at enhetens driftssituasjon måtte bedres, og at det var 

en krevende situasjon. De ønsket selv ikke å være en del av den nye lederkabalen som skulle 
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legges, men gå over i andre funksjoner etter omstillingen. 

 

Gjennomføringen kunne starte. Jeg trodde vi hadde hatt de nødvendige rundene og 

diskusjonene. Jeg trodde vi var felles om hva vi trodde på og hva vi tvilte på. Jeg trodde 

målsettingen var klar og tydelig for alle – spesielt hos lederne – slik den var for meg. Jeg 

trodde alle hadde bidratt til godt forankringsarbeid i alle respektive enheter. Vi var godt i 

gang!  

 

Så smalt det!  Protestbrev om den sårbare driftssituasjonen fra enhetene med "røde tall", 

trusler om sak til fylkeslegen, trusler om oppsigelser, møter med ledelsen preget av følelser, 

beskyldninger og mistillit. Sterke fagfolk og en presset enhetsleder gir uttrykk for at kravet 

om endring oppleves som "noe toppledelsen har bestemt" og at endringene knyttet til 

omorganiseringen oppleves som meningsløse og ”det var ikke slik vi ville ha det”. Kunne det 

bli verre?  

 

I løpet kort tid hadde det eskalert en konflikt av dimensjoner jeg ikke hadde forestilt meg. Jeg 

hadde ikke lest situasjonen godt nok, og jeg trodde at prosessen var godt forankret og at 

målsettingen var klar for alle. Det var ikke tilfelle, og jeg så det ikke før det var for sent. 

Situasjonen roet seg etter hvert. Noen beslutninger måtte reverseres og ett av 

omstillingsforslagene måtte utsettes til den sårbare driftssituasjonen var løst. Jeg fikk meg en 

på trynet og tillit må bygges opp igjen. Hva kunne jeg som leder ha gjort for å forankre 

prosessen, målene og beslutningene bedre? Hvordan kunne jeg ha lest situasjoner bedre for å 

se og håndtere motstand og vurdere risikofaktorer? Hva gikk galt i omstillings-

kommunikasjonen? 

 

3. METODE, AVGRENSING OG BEGREPSAVKLARINGER 
 

3.1 Metode 

I fordypingsoppgaven anvendes narrativ metode.  Det vil si at vi tar utgangspunkt i en 

historie som er sammensatt på bakgrunn av ulike opplevelser og erfaringer hos de tre 

forfatterne.  

 

3.2 Avgrensing 
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Vi ønsker med bakgrunn i en omstillingsprosess som beskrevet i vårt narrativ å belyse ulike 

aspekter ved det å utføre ledelse: 

- å belyse aspekter av ledergruppens funksjon i omstillingsprosesser og da med spesiell vekt 

på å forankre og kommunisere endring. 

- å diskutere hvordan forskjellige former for motstand kan komme til uttrykk og hvordan dette 

kan oppfattes av leder. 

- å belyse kommunikasjon i forankringsprosessen. Vi ønsker å avgrense oss til prosessen fra 

leder og til nivået under i organisasjonen. 

 

3.3 Begrepsavklaringer 

3.3.1 Ledelse 

Ledelse kan defineres som: 

Utførelse av funksjoner for effektivt å tilegne seg, fordele og utnytte menneskelige og fysiske 

ressurser for å nå mål.  

Hentet fra presentasjon: arbeidsoglederpsykologi (referanse nr 1) 

 

Dette er en akademisk definisjon av ledelse. I bygda Næroset i Ringsaker kommune har de i 

flere år jobbet bredt og folkelig med omstilling og nyskaping for å snu en negativ utvikling 

med kreativ optimisme. De har en annen definisjon av ledelse: 

 

”En leder er ikke noe annet enn den som peker ut retningen, definerer målene, tar 

avgjørelser og fordeler, regulerer og følger opp innsats og bestemte mål ved å dirigere 

utførelse av resultatet og opprettholde ansvar for motivasjon, personlig kontakt og 

irettesettelse av kollegaer slik at han/hun tar vare på alle involverte og identifiserer seg fullt 

med organisasjonen for dermed å kunne løse problemene før de oppstår og i teorien kunne 

utvikle sine medarbeidere, mens man i praksis sitter alene med all dritten etter at de andre 

har gått hematt.” 

Medlien – Fantasiminister i Lucky Næroset 

 

3.3.2 Omstilling 

I vår historie beskriver vi at det (sitert fra narrativet) ”skal startes en stor, og viktig omstilling 

som innebærer sammenslåing av to avdelinger med forskjellig kultur og lokalisasjon, 

omlegging av arbeidsoppgaver, endring i bemanning og endring i organisasjonens 
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lederstruktur. To avdelingsledere skal bli til én, to ledergrupper skal bli én og to staber skal 

bli én”.  

 

Narrativet tar opp ulike problemstillinger knyttet til det å utføre ledelse i et helsevesen hvor 

kravet til og behovet for stadige omstillings- og endringsprosesser er en integrert del av 

hverdagen. Alle organisasjoner og virksomheter er utsatt for omstilling og endring. Det er et 

uttrykk for naturlig utvikling, nærmest en forutsetning for en levedyktig virksomhet. 

Graden av omstilling som beskrevet i narrativet er betydelig idet systemets grunnleggende 

styrende regler og premisser endres. Slik vi bruker begrepet omstilling knyttet til vårt narrativ, 

er det for å beskrive en større, mer omfattende, planlagt endring. Den får konsekvenser for 

mange. Praktiske rutiner må legges om. Ansatte kan få andre og nye arbeidsoppgaver. Faglig 

tenkning og kulturer blir utfordret og satt under lupen. Ansvar, prestisje og maktforhold 

forrykkes. Der finnes ulike teoretiske forklaringer på begrepet omstilling (Hansen og Selstad, 

1999), men det vil ikke bli utdypet nærmere i denne oppgaven.  

 

3.3.3 Endring 

Med endring mener vi en forandring av mindre omfattende karakter. Den er ikke planlagt, 

kommer nesten umerkelig, av seg selv. Det bare ble slik, ingen vet egentlig helt hvorfor, var 

det tilfeldig, eller var det fordi noen andre gjorde en forandring? 

 

3.3.4 Forankring 

En del av den problemstilling som tas opp i narrativet ”hva kunne jeg som leder ha gjort for å 

forankre prosessen, målene og beslutningene bedre?” og som vi ønsker å belyse mer detaljert 

er forankringsprosessen. I organisasjoner av en viss størrelse, med inndelinger etter hierarkier, 

fag eller sektorer, handler forankring om å definere ansvar for å få intensjoner omsatt i 

praksis. Dette innebærer blant annet at organisasjonen må ha tilstrekkelig evne og vilje til å 

bidra med ressurser som personell, tid og økonomi for å sikre gjennomføring av arbeidet. 

 

4. TEORI OG DRØFTING 
4.1 Omstilling og endringsledelse 

I John P Kotter’s i bok ”Leading change” beskrives en rekke karakteristiske faser, fra en til 

åtte, i en omstillingsprosess. Hvis man forsøker å hoppe over noen av disse faser for å spare 

tid blir resultatet oftest en illusjon av hastverk og der oppnås sjeldent et tilfredsstillende 
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sluttresultat. En kritisk feil i en av fasene vil ha ødeleggende effekt på hele prosessen. Selv 

erfarne ledere risikerer å gjøre alvorlige feil i en omstillingsprosess. 

 

Tabell 1 Ulike faser i en omstillingsprosess (Kotter, 1996) 
Fase 1 Identifiser behov for omstilling. 

Fase 2 Etabler ledelse av omstillingsprosessen.  

Fase 3 Skap en visjon og lav strategier for å nå målet.  

Fase 4 Informer om visjonen. Bruk alle tilgjengelige midler. Visjonen må innarbeides i ord og 

handling. 

Fase 5 Konsolider visjonen. Fjern hindringer for visjonen. Oppfordre til nytenkning.  

Fase 6 Planlegg og lav korttids mål.  

Fase 7 Konsolider og viderefør omstillingen.  

Fase 8 Integrer nye normer. Sikre at topplederne fører videre omstillingen. 

  

En omstillingsprosess som beskrevet i vårt narrativ, med spesiell vekt på fase 4 og 5, danner 

bakgrunnen for de temaene om motstand, forankring og ledergruppens rolle som vi ønsker å 

ta opp. Først ønsker vi å belyse noen teorier om endringsledelse.  

 

For å forstå endringsstrategi som fenomen sier Hennestad, Revang og Strønen i boken 

”Endringsledelse og ledelsesendring” at vi bruker vår historiske erfaring som referanse for 

hva som virker og for å skape mening. Vi handler på bakgrunn av vår fortolkning av 

erfaringer. Karl Weick uttrykker det som "enact it" (Hennestad, Revang, Strønen, 2006). Det 

innebærer både å gi mening til og forstå, eller lese mening ut av omgivelsene og ulike 

situasjoner. Organisasjonslitteraturen omtaler ulike verktøy for å se og fortolke (rammer og 

metaforer) som kan være nyttige verktøy for å tolke situasjoner, som igjen fører til en mer 

reflektert oppfatning av, og hvordan ulike prosesser fungerer. De ulike fortolkningsmodellene 

betegnes som: 

 det strukturelle perspektivet 

 "human resource" perspektivet 

 det politiske perspektivet 

 det symbolske eller det kulturelle perspektivet 

 

De ulike perspektivene har sin forankring i ulike tradisjoner og ledelsesteorier. De henviser til 

ulike elementer, strukturer og "spilleregler" (kulturer) ved og i organisasjonen, og er nyttige 

verktøy for en leder for å lese ulike situasjoner, betrakte og tolke dem. Endringsledelse 
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innebærer å kunne skifte mellom ulike fortolkningsrammer og perspektiver, for dermed å 

beherske motstand og fallgruver. 

 

I vår historie beskrives to ledergrupper fra to ulike avdelinger med forkjellige kulturer. 

Lederne handler ut fra egne agendaer, de er i ulik grad interessenter i omstillingen, noen skal 

ut av ledergruppen, noen skal fortsette og noen er hardt presset fra fagmiljøet i sin egen enhet. 

Å innta en analyttisk holdning og kunne bruke ulike perspektiver og fortolkningsrammer i en 

slik situasjon, krever øvelse og ferdigheter som denne ledergruppen ikke har utviklet 

tilstrekkelig av. 

 

4.2 Ledergruppen som arena i omstillingsprosesser 

I omstillingsprosesser er ledergruppen en viktig arena for å forankre og kommunisere endring, 

og for å håndtere motstand i organisasjonen. Ledergruppen er en viktig arena for å koble 

forståelse, handlekraft og påvirkning av prosessene i organisasjonen. 

Vi har hentet noen innspill fra en fagartikkel publisert av Gundersen (2005) ”Ledergruppene – 

en underutviklet arena”. Ledergruppen er synlig og gir viktige signaler til resten av 

organisasjonen om hvordan verdigrunnlag og samarbeid utøves og praktiseres. Ledergruppen 

blir kulturbærere og modeller for den øvrige organisasjonen.  

 

Den vertikale kommunikasjonen dominerer i de fleste organisasjoner og mange overser 

behovet for å arbeide med den horisontale gjensidigheten som ligger i ledergruppen. Slikt 

fokus kan skape/bedre gruppeidentitet. En forutsetning for å bygge tilhørighet til en gruppe er 

at man utvikler en identitet som gruppe; en felles forståelse av hva man er, hvilken 

sammenheng man står i, gruppens historie og hva gruppens oppgave er. Likevel vil det også 

være motsetninger internt i en ledergruppe: Ulike oppgaver, kryssende hensyn og ambivalente 

mål, ulike ambisjoner og forskjellige bekymringer, kamp omressurser, osv.  

 

Mange ledere har en grunnlærdom fundert på individuell ferdighet, kontroll og 

oppgaveorientering. Det understrekes ofte av den praktiske leder-hverdag, men fremmer ikke 

gode synergier i en ledergruppe for å få til helhetstenkning og samhandling på tvers. For å 

skape en handlekraftig ledergruppe er man avhengig av at enkeltmedlemmene ikke bare er der 

som representanter for "sin" enhet, men at de har en felles forståelse av hvilken helhet de er 

en del av, hvilke mål de skal oppnå sammen og hvilket ansvar de er gjensidig forpliktet på. 
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Tiden man møtes i ledergruppen kan bli kun "et besøk", mens egen enhet er det virkelige 

hjemmet. Ledergruppens agenda og fokus og forpliktelser som går på helheten glemmes så 

snart man går ut av ledermøtet og møter sin egen enhet og agenda i døren. 

 

4.2.1 Innflytelsesteknikker  

Endringer i en organisasjon vil ofte støte på motkrefter. Dette beskrives i litteraturen som et 

nærmest naturgitt fenomen som er forankret i menneskets egenskaper (Jacobsen, 2004). Vi er 

altså utsatt for både drivkrefter, de som ser behovet for og ønsker endring, og motkrefter 

som søker stabilitet og forutsigbarhet. Disse to begrepene bruker Kurt Lewin i sin teori om 

"sosiale kraftfelt" (Jacobsen, 2004). Enhver organisasjon streber etter en ballanse mellom 

disse to motsatte kreftene, idet både stabilitet og forutsigbarhet på den ene siden, og utvikling 

og tilpasning på den andre siden, er nødvendige elementer i en levedyktig organisasjon.  

 

Motkreftene kan være betinget av redsel for det ukjente, at man ikke ser behovet for endring, 

eller at egen makt, posisjon eller personlige goder er truet. Dersom en leder eller ledergruppe 

skal få til en vellykket endringsprosess, må de sørge for at drivkreftene blir større enn 

motkreftene, det vil si å redusere motkreftene og forsterke drivkreftene. Vi skal belyse hvilke 

innflytelsesteknikker en leder kan benytte, for å få sine medarbeidere til å følge etter, slik at 

endring skjer: 

POSITIV PÅVIRKNING – MODELL (Berlew & Harrison) 
ENERGI STIL PÅVIRKNINGSATFERD 
Trykkende  overbevisende 

 
 hevdende 

 komme med forslag 
 argumentere 
 uttrykke forventninger 
 vurdere 
 motivere og presse 

Trekkende  brobyggende 
 
 

 tiltrekkende 

 involvere og støtte 
 lytte aktivt 
 vise åpenhet 
 skildre visjoner 
 finne en felles plattform 

Dra seg unna  avledende  frikoble – ta en ”time-out” 
 unnvike 

 

En leder må kunne være bevisst på og veksle mellom de forskjellige teknikkene, avhengig av 

situasjon, grad av motstand og ønsket resultat. 

 

Vi ser av vår historie at ledergruppen ikke har klart å sørge for at drivkreftene for omstilling 

er større enn motkreftene. Motkreftene i vår organisasjon består både av redsel for det 
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ukjente, og at makt og innflytelse er truet. I tillegg til kravene om å rette opp en økonomi ute 

av kontroll blir omstillingsvedtaket en ekstra provokasjon og belastning. I denne situasjonen 

er det at lederne skal få med seg medarbeiderne ved å mobilisere engasjement og aktiv støtte, 

skape aksept og godtagelse! Det er en krevende lederutfordring, men helt avgjørende for 

resultatet at mellomlederne viser vei, går foran, bruker sine innflytelsesteknikker for å oppnå 

dette. Én ting er å være samstemte og positive på møtene i ledergruppa, noe annet er å gå 

tilbake til enheten og selge budskapet. 

4.3 Endringsstrategier 

I boken Organisasjonsendringer og endringsledelse (Jacobsen, 2004) beskrives 2 ulike 

strategier for endringsprosesser; strategi E og strategi O. De to strategiene har ulike 

tilnærmingsmåter og formål, der strategi E er toppstyrt, uten bred involvering og med 

økonomisk gevinst som sentralt mål. Den gir stor maktkonsentrasjon hos ledelsen.  

 

Strategi O er styrt innenfra med bred involvering og engasjement, med målsetting å utvikle 

organisasjonens menneskelige ressurser og øke læringsevnen. Strategi O krever tid og er 

hensiktsmessig dersom forventet motstand er stor. Den foregår desentralisert, idet store deler 

av ansvaret for endring hviler på mellomledere på det operative nivået. Dersom endringen 

fører til at mellomledere kan miste makt, kan det forventes motstand fra disse. Noen beskriver 

mellomlederne som et "Glava-lag" (isolasjon) mellom nivåene i organisasjonen. 

 

Ledere bør kunne veksle mellom de to strategiene. Utfordringen med å kombinere disse to 

strategiene er at de inneholder to forhold som vanskelig kan forenes; makt til ledelsen og makt 

til de ansatte.   

 

I vår historie er strategi O valgt, etter at det er tatt en toppstyrt beslutning (strategi E) om 

sammenslåing. Det innebærer at det allerede er lagt føringer for rammer, fag og til dels 

organisering. Det gjør handlingsrommet mindre for den videre prosessen. Forventningene til å 

kunne påvirke prosessen og resultatet kan derfor være høyere enn det som er mulig å innfri. 

Hadde vår omstillingsprosess lyktes dersom en mer toppstyrt strategi var valgt hele veien?  I 

våre virksomheter, som er preget av spisskompetanse på laveste nivå (kunnskapsbedrift) der 

makten ligger i kunnskap, er det ikke kultur eller tradisjon for toppstyrte prosesser der makten 

i stor grad er konsentrert til ledelsen. 
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4.4 Motkrefter i omstillingsprosesser 

I omstillingsprosesser kan utløses en rekke emosjonelle reaksjoner som kan spenne over hele 

følelsesregisteret fra begeistring og glede til engstelse, vrede og angst. Som leder er det viktig 

å møte disse emosjoner og forskjellige reaksjoner på en troverdig og seriøs måte. Det er viktig 

å ha forståelse for at de emosjonelle reaksjonene kan representerer legitime forskjelle i kultur 

og bakgrunn. I denne oppgave ønsker vi å ha fokus på den reaksjonsmåte som karakteriseres 

som motstand. 

Ordet motstand får oftest i omstillings- og endringsprosesser negative overtoner og det kan 

være en antydning av at motstand er noe som skal overvindes eller beseires! Det synes å være 

en akseptert holdning at forandring sjelden fryder og at enhver omstilling og hvert nytt tiltak 

vil møte motstand og avvisning (Hennestad, Revang, Strønen, 2006). Motstanden kan komme 

til uttrykk skjult, åpent, passivt eller aktivt (Jacobsen, 2004) og innebærer alt fra apati og 

likegyldighet til aggressiv motstand (Tabell 2). 

Tabell 2 Beskrivelse av ulike motstandsfaser. (Jacobsen, 2004) 
FASE 1 Apati / likegyldighet: 

 
fravær av positive eller negative følelser 
manglende interesse 

FASE 2 Passiv motstand: 
 

negative oppfatninger og holdninger 
negative og kritiske synspunkter på endringen 

FASE 3 Aktiv motstand: 
 

sterke kritiske ytringer 
tvilende til deltagelse i prosessen 
fredelige boikotter og protester 

FASE 4 Aggressiv motstand: 
 

aktiv spredning av negative rykter og historier 
nekting av iverksetting av endringstiltak 
direkte undergraving, streiker og skjult sabotasje 
direkte ødeleggelse og ”terrorisme” 

 

Motstand mot endring kan sees som energi som bestreber seg på å gå imot organisasjonens 

mål. Det vises til en analogi til fysikken om motstand som friksjon, som igjen betinger 

bevegelse, og dermed energi. Motstand og energi er motsvarende krefter som trekker i hver 

sin retning, som energi med motsatte fortegn.  

 

Som leder for omstillings- og endringsprosesser er det viktig å tenke gjennom hvordan man 

som leder oppfatter, opplever og håndterer motstand. Ledere gjør ofte den feiltakelsen å tolke 

uenighet som illojalitet og forsøker å bringe motstanderen til taushet (Hennestad, Revang, 

Strønen, 2006).  

 

4.4.1 Ulike motstandsfaser 

I narrativet tas opp en episode som beskriver utfordringer i henhold til å holde et budsjett. 
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”Det kan være irriterende å merke hvordan fagfolk og enhetsledere (bort)forklarer 

overforbruk av økonomiske ressurser. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt: ”behovet er 

der”, ”medisinsk forsvarlig”, ”sånn er det bare” osv. Til tider oppleves dette som en 

provoserende passivitet. Hvorfor tar ikke den enkelte ansvar? Problemet med å holde budsjett 

i en samtidig omstillingsprosess kan representere et risikomoment, og kan være uttrykk for en 

form for ressursmangel, som kan medvirke til at den ønskede omstilling ikke kan 

gjennomføres. 

 

Det å ha lederansvar for fagfolk og enhetsledere som ikke håndterer økonomistyringen på 

deres enhet kan oppfattes å være uttrykk for manglende engasjement eller evne til ledelse og 

det kan representere en risiko i forhold til aktiv deltakelse i og medvirkning til forankring av 

en omstillingsprosess. Det betyr at den manglende økonomistyringen kan oppfattes som 

motstand som gir sig uttrykk i apati eller likegyldighet som beskrevet i fase 1 (Tabell 2). 

 

I det øyeblikk hvor lederen anvender ord som ”(bort)forklarer overforbruk”, ”provoserende 

passivitet” og ”hvorfor tar den enkelte ikke ansvar” om den økonomiske situasjon ligger der 

samtidig en vurdering av at ressurstilgangen anses for å være tilstrekkelig og derfor ikke 

burde true omstillingsprosessen. En mulig tolkning av den manglende økonomistyringen kan 

da være at den er del av motstand, altså aggressiv motstand som den beskrives i fase 4 (Tabell 

2) mot den planlagte omstillingsprosess.  

 

Problemer med manglende økonomistyring, kan fra det ståsted som lederen for enheten har, 

være uttrykk for det som i enheten oppfattes som et reelt problem med underfinansiering eller 

begrunnes i en oppfattelse av manglende reelle muligheter for å styre forbruket av ressurser. 

Det fokus som må være i denne enhet for å få til økonomistyring kan være så krevende at det 

blir lite eller ingen overskudd til å delta i en omstillingsprosess og dermed kan det 

representere en risiko for forankringen og gjennomføringen av prosjektet. 

 

Manglende økonomistyring kan reelt på mange enheter være uttrykk for en kultur hvor det å 

ha kontroll over ressursbruk ikke har vært ansett for å være nødvendig og som sådan uttrykk 

for en u-kultur som på mange nivåer i helsevesenet så vidt er ved å endre seg. Dermed så blir 

den manglende økonomistyringen neppe uttrykk for bevist motstand mot 

omstillingsprosessen. Som leder og ansvarlig for den planlagte omstillingsprosessen er det 

viktig å ha fokus på hva det reelle problem på denne enheten egentlig er: manglende ledelse, 
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manglende evner til ledelse, diskrepans i oppfattelse og forventninger til leder ansvar, eller 

manglende kontroll med ressursbruk eller underfinansiering. Uansett må det legges til rette for 

at lederen for enheten kan oppnå økonomisk kontroll i den enhet hvor dette er et problem, 

samtidig som det sikres at omstillingsprosessen får den oppmerksomhet som er nødvendig. 

 

Konkluderende kan sies at manglende økonomistyring, her som et eksempel på en krevende 

driftssitasjon, representerer en risiko for en omstillingsprosess fordi det kan ta 

oppmerksomheten vekk fra prosessen. Det kan kreve omdisponering av økonomiske ressurser 

og personalressurser som skulle ha vært anvendt på omstillingsprosessen. Det kan også være 

uttrykk for motstand mot omstillingsprosessen som nødvendiggjør en endring i strategien for 

omstillingsprosessen.  

 

I narrativet skriver vi ”sterke fagfolk og en presset enhetsleder gir uttrykk for at kravet om 

endring oppleves som "noe toppledelsen har bestemt" og at endringene knyttet til 

omorganiseringen oppleves som meningsløse og ”det var ikke slik vi ville ha det”.   

Motstanden kommer her til uttrykk som aktiv motstand karakterisert i fase 3 i Tabell 2 med 

sterk kritiske ytringer og det uttrykkes tvil med hensyn til videre deltakelse i prosessen.  

 

I narrativet skrives: ”Så smalt det!  Protestbrev om den sårbare driftssituasjonen fra enhetene 

med "røde tall", trusler om sak til fylkeslegen, trusler om oppsigelser, møter med ledelsen 

preget av følelser, beskyldninger og mistillit.” Motstanden har nu endret karakter og kan 

karakteriseres som aggressiv motstand som beskrevet i fase 4 i Tabell 2 

 

Konkluderende kan sies at det i narrativet finnes elementer av motstand som kan beskrives 

ved hjelp av den forklaringsmodell som beskrives av Jacobsen i Tabell 2.  

 

For lederen kan den type motstand som har karakter av å være åpen og rasjonell, og hvor det 

fremkommer redelige motargumenter og uenigheter, representere en mulighet for å bruke det 

kreative potensial til å skape bedre løsninger. Det fordrer imidlertid at omstillingsprosessen er 

i innledningsfasen (fase 3 i Tabell 1). Hvis denne type ytringer kommer senere i 

omstillingsprosessen for eksempel i forbindelse med konsolidering (fase 5 i Tabell 1) vil det 

bli oppfattet som motstand ut fra lederens ståsted og det blir en betydelig mer krevende 

prosess å få til en felles oppfatning av målet med omstillingsprosessen. I sin ytterste 

konsekvens kan de personer som er involvert i denne form for motstand komme til den 
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konklusjon at det ikke er mulig å være med videre og må derfor gå over i andre funksjoner 

eller slutte å arbeide i organisasjonen.  

 

4.4.2 Motstand som beskyttelse, energi og paradoks. 

Motstand kan defineres som en kraft som reduserer eller stopper en bevegelse. Det er en 

naturlig og ventet del i enhver endring. Den består av tre elementer: beskyttelse, energi og 

paradoks (Maurer 1996). 

 

Et element av beskyttelse i en omstillingsprosess kan opptrede ut fra det perspektiv at man 

ved å yte motstand mot en ny ide kan beskytte seg selv mot meget unødvendig arbeide, smerte 

og ubehag. Beskyttelse kommer i narrativet til uttrykk i følgende setninger ”endring oppleves 

som "noe toppledelsen har bestemt" og ”det var ikke slik vi ville ha det”. Problemet er at den 

gamle virkelighetsforståelsen er forankret i bedriftens dagligliv. De ansatte gjør jobben sin ut 

fra en etablert virkelighetsforståelse av hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og hva 

man får noe igjen for. Motstanden gis altså ut fra gode grunner og ikke for å ta noen. Den kan 

også ha som utgangspunkt tidligere erfaringer med omstillingsprosesser som har vært forsøkt 

iverksatt, men som ikke har vært gjennomført med suksess. 

 

Energien i motstand kan være maktfull og skremmende og kommer til uttrykk i narrativet idet 

vi skriver ”Så smalt det!  Protestbrev om den sårbare driftssituasjonen fra enhetene med 

"røde tall", trusler om sak til fylkeslegen, trusler om oppsigelser, møter med ledelsen preget 

av følelser, beskyldninger og mistillit”. At nye mål og strategier skal realiseres innebærer en 

ny-orientering som fordrer at de ansatte skal definere sin situasjon i lys av de nye ideer og 

mål. Det betyr at de må prioritere annerledes, opptre annerledes og se jobben og samarbeidet 

med ledere og kollegaer i nytt og endret lys. Som leder må målet være å finne en ny retning 

for denne energi uten å kneble motstanderen. 

 

Paradokset i enhver omstillingsprosess blir at endring skaper motstand og motstand skaper 

endring og dermed blir det to sider av samme sak. Mennesker i organisasjonen har ulike 

virkelighetsoppfatninger og ulike forklaringsmodeller blant annet med utgangspunkt i ulik 

personlighet og faglig bakgrunn. Derfor vil omstillinger og endringer ramme ulike mennesker, 

enheter og avdelinger i en organisasjon ulikt. All endring vil sette i gang følelsesmessige 

reaksjoner, som ikke kan sees separat fra annen atferd. Følelser er en viktig del av 

enkeltindividet. I narrativet kommer dette tydelig frem: ”trusler om oppsigelser, møter med 
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ledelsen preget av følelser, beskyldninger og mistillit”. Det er leders ansvar å forankre 

omstillingsprosessen slik at den potensielle motstander gjennomgår endringen fra motstander 

til støttespiller og dermed blir villig til å være en del av prosessen. 

 

Motstanden kan komme til uttrykk i tilsynelatende enighet eller stillhet og beskrives i 

narrativet: ”De to lederne som slet med røde tall og som var under et særlig press fra sine 

enheter hadde også tilsluttet seg planen, om enn noe stilletiende. De hadde argumentert med 

at enhetens driftssituasjon måtte bedres, og at det var en krevende situasjon”. Motstanden 

som her uttrykkes og som oppfattes lite tydelig representerer en betydelig risiko for 

omstillingsprosessen. Problemet med enhetens driftsituasjon utgjør en risiko for 

gjennomføringen fordi det i likhet med problematisk økonomistyring kan ta fokus vekk fra 

omstillingsprosessen. Samtidig har de personer som skal gjennomføre og motivere for 

omstillingen valgt at de vil gå over i andre funksjoner etter omstillingen og dermed må man 

forvente at deres engasjement og eier forhold til omstillingsprosessen er sterkt redusert. 

 

Konkluderende kan sies at der finnes elementer i omstillingsprosessen som kan karakteriseres 

ut fra termer som beskyttelse, energi og paradoks som beskrevet av Maurer (Maurer, 1996). 

 

4.4.3 Ledergruppens rolle: motstand  

En særlig utfordring for en leder på et operativt nivå (nivå 1) er å håndtere ansattes og egen 

motstand i omstillingsprosesser. Vår historie viser at motstanden først kommer fullt ut til syne 

etter at de formelle prosessene er kjørt. På hvilken måte kunne lederne – enkeltvis eller som 

gruppe – ha forhindret dette? Det hadde vært flere runder med diskusjoner i ledergruppa for 

nettopp å håndtere motstand. Reaksjonene i avdelingene var drøftet for å være ”føre vár”. 

Likevel utvikler det seg til en stor konflikt etter ”point of no return”. Det kan virke som 

kraften i den passive motstanden er undervurdert. Noen av lederne har sluttet seg til 

omstillingen stilletidende, og skal etter omstillingen ut av lederrollen. Når disse lederne 

presses nedenifra blir det ikke problematisert og drøftet i ledergruppa, men heller sett på som 

en del av den vanlige støyen om vanskelig driftssituasjon og trang økonomi. Det kan det også 

være, men når omstillingen fører til konkrete ikke-ønskede endringer, brukes det for å skape 

konflikt om omstillingen.  

 

En særlig utfordring for en ledergruppe er det å ha ledere som selv er motstandere av 

omstillingen, og ikke toner flagg. Det kan være av pragmatiske grunner (vil ikke være vrang), 
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det kan være resignasjon (jeg skal ut av dette likevel), eller det kan være lojalitet overfor sin 

egen enhet (vil ikke bli upopulær hos sine egne ved å velge ledelsens parti) som er 

bakgrunnen for en slik innstilling. Samtidig er det legitimt å være uenig så lenge diskusjoner 

pågår. Det er en del av de demokratiske spillereglene i prosesser der alle skal bli hørt. Men for 

en leder er det en annen grense for lojalitet til arbeidsgiver og de omstillinger som iverksettes 

enn for alle andre. Lojalitet innebærer også å tone flagg, eventuelt å ta konsekvensen av et 

motsatt syn enn det som er forenelig med arbeidsgiverrollen. 

 

I vår historie kan vi definere motstand av fase 1 og fase 2 (Tabell 1) frem til beslutningen er 

tatt og gjennomføringen kan starte. Da kommer reaksjonene med protestbrev, følelsesladete 

møter og trusler om oppsigelser, altså en aktiv og mer aggressiv motstand. Lederne blir usikre 

på hvilken arena de skal spille på; enhetens eller ledergruppas. Ut fra rollen som arbeidsgiver 

er ledergruppa en leders hjemmebane i en slik situasjon. Men fordi motstand er som ”en 

kinesisk eske” og ofte på et individuelt og emosjonelt plan, er det lett forståelig at vår 

histories ledere velger ”minste motstands vei” og stiller seg sammen med egen enhet. 

Ledergruppa må fremstå som det beste stedet å være for en leder i konflikt, i konkurranse med 

eget personale i egen enhet. 

 

4.5 Forankring i omstillingsprosesser 

Omstilling av virksomheter kan kreve ny organisering, nye arbeidsprosesser og ny 

kompetanse i organisasjonen. Å være leder i et helseforetak betyr at man har tatt på seg 

ansvaret for at nødvendig omstilling og tilpassing finner sted slik at organisasjonen ikke 

havner i disharmoni med rammebetingelsene. Et utgangspunkt under omstillingsprosesser bør 

være at berørte medarbeidere skal stimuleres til kreativitet og gis nye muligheter og 

utfordringer, og gjennom det bidra til å utløse nødvendig endringskapasitet i organisasjonen. 

Forandring fryder nødvendigvis ikke alltid – i hvert fall ikke uten at vi er sikre på hva 

forandringen vil føre til. Derfor er det særdeles viktig med forankring i omstillingsprosesser.  

 

4.5.1 Forankring 

I endringsprosesser er det svært viktig for den videre utviklingen at det brukes begreper som 

har størst mulig grad av felles fortolkning, altså en kollektiv forståelse, når et budskap skal 

formidles. Den kollektive forståelsen av begreper er ofte et resultat av tidligere erfaringer og 

hva som har vært viktig i organisasjonen. For eksempel vil begrepet "kommunikasjon" 

oppfattes ulikt i en militærorganisasjon og et salgsfirma. 
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I organisasjoner av en viss størrelse (med inndelinger etter hierarkier, fag eller sektorer) 

handler forankring om å definere ansvar for å få intensjoner omsatt i praksis. Dette innebærer 

blant annet at basisorganisasjonen har tilstrekkelig evne og vilje i til å avsette eller bidra til at 

tilstrekkelig ressurser som personell, tid og økonomi er til stede for å sikre gjennomføring av 

arbeidet. 

 

Lederens/ledernes bruk av ord og retorikk for å formidle et budskap en viktig faktor for å 

skape legitimitet og tillit. Lederens kunnskap om organisasjonen er også av vesentlig 

betydning; det innebærer at lederen kjenner til de gjeldende tolkningsrammer, understrømmer 

og hvilket "stammespråk" som brukes. 

 

For å skape forankring kreves det at organisasjonen har: 

1. En felles forståelse for hva som er foretakets rammebetingelser, og hvordan endringer i 

omgivelsene kan påvirke organisasjonen. 

2. Et felles bilde av hvordan den ”nye” organisasjonen skal se ut, og vilje til å erstatte gamle 

løsninger med nye for å realisere visjonen/målsettingen. 

Dette kan virke banalt, men dersom ledelsen ikke klarer å skape forståelse for at omstilling er 

nødvendig, og en tro på at valgte løsning er den rette, vil medarbeidere ofte bremse prosessen.   

 

Uten en leder kan ikke en gruppe spesialister nå et felles mål. Innsatsen skal koordineres og 

hver enkelt skal inspireres til å bidra med sitt beste på korrekt tidspunkt. De fleste mennesker 

liker å bli ledet og bli stimulert av en dyktig leder – et menneske som fortjener respekt. Ikke 

den respekt som følger av tittel, men den respekt som ligger i romslighet, ærlighet, konsistens 

og rettferdighet (Bredal, 2003).  

 

I planleggingsfasen må en leder ha klar målsetting om å skape en "lagånd" og entusiasme for 

en felles avtalt målsetting. En god lagånd kan skapes på mange måter. En viktig forutsetning 

er imidlertid at ansatte får være med på å definere målene de skal arbeide mot (forankring). 

Moderne ledelse krever at man involverer alle individene og enhetene i organisasjon. Dersom 

ansattes og lederens mål ikke er sammenfallende og omforente, eller ansatte oppfatter at 

målene ikke angår dem, vil prosessen ikke lykkes.  

 

I vår historie fremkommer det ganske tydelig at, når gjennomføringen skulle starte, oppfattet 



Side 19 av 25 

ledelsen og de ansatte situasjonen ulikt. Lederen hadde totaloversikten, men var nok av den 

oppfatning av at organisasjonen var mer klar enn hvordan de ansatte oppfattet. Lederen så 

virksomheten fra topplederens sitt synspunkt og endringsprosessen ”ga mening”. Enkelte 

ansatte var ikke kommet så langt. De fokuserte på sin oppgave, sitt fagområde og sitt nære 

arbeidsmiljø. Dette er en enkel og unyansert beskrivelse, men illustrere at ledere og ansatte 

ofte har ulik oppfatning.  

 

De erfaringene man lærer mest av, er når man kan se sammenhengen mellom egne mål, tiltak, 

handlinger og de resultater disse fører til. Evnen til å lære av egne handlinger og erfaringer er 

et vesentlig fortrinn i moderne ledelse. 

 

4.5.2 Informasjon og kommunikasjon  

Ekstern og intern kommunikasjon er en viktig del av omstillingsarbeidet. I de fleste 

endringsprosesser er det misnøye i forhold til kvaliteten og mengden av informasjon. 

Informasjon om fremdriften i omstillingsprosesser oppleves særlig ofte som mangelfull. I vårt 

narrativ kan vi tolke det som at ordinære rapporter vanligvis er utarbeidet for å måle avvik i 

forhold til budsjetter og måltall, ikke for å vurdere konsekvenser av avvik, beslutninger og 

tiltak. Korrekt og relevant informasjon er vesentlig for at ledelsen skal skape tillitt, både til 

seg selv og organisasjonens behov for omstilling. God, saklig og godt fundamentert 

informasjon gir forankring og skaper trygghet hos de ansatte og omverdenen, samtidig som 

den vil bidra til følelsen av felles ansvar internt for å nå det overordnede mål.  

 

”Vel tilrettelagte og realistisk informasjon vil motivere organisasjonen til å akseptere 

drastiske tiltak.” (Bredal, 2003). 

 

I vår historie var det en klar målsetting å skape delaktighet. Ingen setter pris på å få tredd 

beslutninger ned over hodet på seg. Desto mer den enkelte ansatte forstår av bakgrunnen, jo 

lettere er det å skjønne de prosesser som iverksettes. I vår historie startet prosessen med bred 

involvering fra fagmiljøene, tillitsvalgte og vernetjenesten i ulike arbeidsgrupper. Fokuset på 

informasjon og delaktighet var i utgangspunktet en tungt prioritert oppgave. Allikevel ”smalt 

det”. Uttalelser som "noe toppledelsen har bestemt" og at endringene knyttet til 

omorganiseringen oppleves som meningsløse og ”det var ikke slik vi ville ha det”. Enkelte 

uttalte ”vi var med i prosessen, men ble ikke hørt”. Konflikten kan oppstå pga en opplevelse 

av manglende informasjon og resultatet blir utilstrekkelig forankring. 
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Til tross for en god plan lyktes ikke ledelsen 100 % med skape en "gjennomsiktig" 

ledelsesprosess, der alle involverte visste hvilke mål de arbeider mot. Hvilke tiltak som settes 

inn og hvilke resultater dette skal føre til. Det oppnår man ved å bygge ut gode 

kommunikasjonskanaler, og ved å la de ansatte i større grad få delta i de 

beslutningsprosessene som angår dem. I vår historie gikk nok den ansvarlige leder i den fellen 

å tro at tingene var forstått. Det var jo forklart mange ganger. Men til tross for dette var 

tilbakemeldingen fra organisasjonen noe ganske annet. I store omstillingsprosesser kan det 

ikke gis for mye informasjon.  

 

”De beste lederne er de som kommuniserer enklest” (Bredal, 2003). 

 

Viktige forhold i god kommunikasjon er tillitt, tydelighet, dialog og gjentakelse. Tillitt er 

grunnleggende. Dersom ikke de ansatte stoler på sin leder blir kommunikasjonen vanskelig. 

Tillitt er vanskelig å få, men lett og miste. Tydelighet kan oversettes til ”en riktig og presis 

fremstilling av hva de store ord betyr”. Det er viktig at lederen gir et riktig bilde av bakgrunn, 

målsettingen og ikke minst hva dette vil bety for den enkelte medarbeider. Dialog handler om 

å snakke med, ikke til, ikke informere, men kommunisere. Budskapet oppfattes bedre dersom 

det gis rom for å stille spørsmål, ansatte føler de blir hørt, det åpnes for tilbakemelding med 

mer. I omstillingsprosesser må kommunikasjonen gå kontinuerlig. Det er ikke slik at når en 

ting er sagt en gang, så er det nok. I store omstillingsprosesser må man med jevne mellomrom 

stoppe opp og gjøre opp status. I vår historie er det nok mulig at lederen hadde ett litt for høyt 

tempo og ambisjonsnivå i forhold til fremdriftsplanen, og ikke tok seg tid til å stoppe opp for 

å kontrollere at de involverte parter var enige om status.  

 

4.5.3 Ledergruppens rolle: informasjon og kommunikasjon  

Vår historie viser at en forventning om felles forståelse av målsettingen, konsensus om 

tiltakene og veien for å nå målet ikke var godt nok kommunisert. Her har ledergruppen et 

spesielt ansvar som målbærere utover i organisasjonen og som tydelige formidlere av et felles 

budskap. For at et felles budskap virkelig skal være felles, forutsetter det en lik 

begrepsforståelse og en felles oppfatning og anerkjennelse av mål og tiltak som er 

nødvendige. Når noen i etterkant av prosessene hevder at ”dette er noe toppledelsen har 

bestemt” og ”det var ikke slik vi ville ha det”, er det tydelig at ledergruppen ikke har en ens 

oppfatning av verken mål eller virkemidler. Da blir det umulig å være gode målbærere videre 
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i organisasjonen med et felles budskap.  

 

Historien vår viser en omstillingsprosess som kunne gått rett i vasken. Da alt tilsynelatende 

var godt i gang, kom forstyrrende elementer inn ”fra sidelinja” og ble brukt som en 

brannfakkel i en lettantennelig situasjon. Det kan tyde på at målet og hensikten med 

omstillingen ikke var godt nok forankret i ledergruppa og at den enkelte leder var mer 

forpliktet på egen enhets situasjon enn på avdelingens målsetting (…de hadde argumentert 

med at enhetens driftssituasjon måtte bedres…)  

 

Ledergruppa har en viktig funksjon som fellesarena for lederne, det stedet der lederne skaper 

felles visjoner og mål, bygger en felles plattform og henter nødvendig kunnskap og 

inspirasjon. Gjennom dette kan lederne forankre sine synspunkter og atferd og være 

troverdige informasjonsbærere nedover i sine enheter.  Ledergruppa er etter vårt syn en av de 

viktigste faktorene for godt forankringsarbeid. Det innebærer at den enkelte leder både 

identifiserer seg med gruppens felles mål og verdier, og samtidig gjør de til ”sine egne” i den 

individuelle formidlingen.  

 

4.5.4 Drøfting av ledergruppens rolle 

I vår historie er det beskrevet en prosess som innebærer at to avdelinger skal slås sammen, to 

ledergrupper skal bli én og det skal legges en ny lederkabal. Dette er en vanlig situasjon i 

dagens sykehus-Norge. Det innebærer at noen av de aktørene som deltar i vår prosess skal ut 

av sin lederfunksjon, frivillig eller som følge av konkurranse om fremtidige lederstillinger. 

Det er også en ledergruppe som består av to tidligere ledergrupper, det antas at de ikke 

kjenner hverandre godt, og at de har ulik kultur og tradisjon. Dette er et krevende 

utgangspunkt for en vellykket omstilling, der både ledergruppen og enkeltlederne spiller en 

viktig rolle for en vellykket prosess. Når lederne får krav om innsparing og viktige stillinger 

må holdes vakante, er det vanskelig samtidig å motivere for omstillingsprosessen i egen enhet. 

Ledergruppa vår har som gruppe heller ikke utviklet erfaringer i å løse felles oppgaver, og 

deltagerne er der mer som representanter for ”sin” enhet enn som representanter for 

avdelingen.  

 

I historien kunne vi ha valgt en annen tilnærming til prosessen: ved å starte med å definere og 

få på plass ny ledergruppe, for deretter å samkjøre tjenestetilbud, økonomi og bemanning. Det 

hadde gitt oss mulighet til å gjennomføre prosessen med en ledergruppe som hadde større 
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grad av felles agenda, med motiverte ledere som var villige til å ta ansvar for de omstillingene 

som ville komme. 

 

5.  VÅRE REFLEKSJONER OG KONKLUSJONER 
Som leder for omstillings- og endringsprosesser har denne oppgave bidratt til å bringe i fokus 

hvor viktig det er å være oppmerksom på de forskjellige uttrykksformer som motstand kan ha: 

– apati, likegyldighet, passiv, aktiv og aggressiv motstand, (som motstand i organisasjonen 

mot prosessen kan ytre seg på). Spesielt viktig er det å være oppmerksom på å oppfatte 

signalene, eller mangelen på signaler, fra de tause motstanderne. Vi må som ledere ha et 

bevist forhold til hvordan vi selv oppfatter og opplever motstand. Vi bør ha en bevist strategi 

for å håndtere motstand og ikke gjøre den feiltakelsen å tolke uenighet som illojalitet og 

forsøke å bringe motstanderen til taushet. Vi bør forsøke å utnytte den positive og kreative 

energi som kan ligge i motstand og sammen finne en ny retning og få til en prosess omkring 

omstillingen uten at motstanderen nedgjøres. Som leder må man gi rom for de emosjonelle 

reaksjonene, ikke bare glede og begeistring men også sinne og angst må få komme til orde. Vi 

må som ledere kunne vise empati og ta imot ”følelsesstormene”.  

 

Det er vårt ansvar som ledere å forankre omstillingsprosessen slik at den potensielle 

motstander gjennomgår endringen fra motstander til støttespiller og dermed blir villig til å 

være en del av prosessen. Som del av en ledergruppe har arbeidet med fordyppingsoppgaven 

brakt i fokus hvor viktig det er å erkjenne betydningen og nødvendigheten av å få 

ledergruppen til å arbeide med en felles forståelse av målet med omstillingen. Ledergruppens 

rolle er viktig, ikke bare som en arena for å forankre prosessen, men også i gjennomføringen 

av endringene på det operative nivået. Da blir det særlig viktig – igjen og igjen – å se lederne 

og sikre at alle er på ”samme nivå” i prosessen. Et gammelt russisk ordspråk sier det slik: En 

god skredder risser sju ganger før han klipper. 

 

Det er viktig ikke å undervurdere effekten av andre forhold, for eksempel en presset 

driftsituasjon, slik økonomistyring er et eksempel på i vår historie. Det kan ha innvirkning på 

muligheten for å få til en vellykket omstillingsprosess, fokus blir forstyrret og vanskeliggjøre 

forankring av prosessen og målet.  

 

Arbeidet med fordypingsoppgaven, i relasjon til de øvrige oppgavene og utfordringene som 



Side 23 av 25 

deltakerne på det nasjonale topplederprogram konfronteres med, representerer, på en enkel 

måte, en mulighet for mer teoretiske refleksjoner over noen av de temaene som fremkommer i 

vårt narrativ og som vi har valgt å belyse nærmere. Vi mener at arbeidet med oppgaven på en 

utmerket måte passer inn i den mulighet som deltakelse på programmet gir for å reflektere 

oven egen funksjon som leder. I vårt daglige arbeid er det kontinuerlig behov for å arbeide 

med omstillingstiltak og -prosesser der de refleksjoner vi her har beskrevet kan anvendes. 

 

Våre refleksjoner etter arbeidet med fordypningsoppgaven kan oppsummeres til følgende: 

 

• Ledergruppen er den viktigste arena for forankring!  

o Undervurder aldri informasjonsbehovet! 

o Vær sikker på at budskapet er forstått! 

• Ledergruppen må kommunisere samme budskap! 

• Leder har ansvar for å avdekke og håndtere motstand! 

o Vær oppmerksom på motstandens tause ansikt!  

o Bruk kraften, energien og kreativiteten i motstanden til å skape et felles mål! 

 

 

”Massene vil følge en leder som marsjerer over tjue skritt foran, men hvis han er tusen skritt 

foran, ser de ham ikke og følger ham ikke.” 

Georg Brandes.  

 

 

TAKK TIL: 
 
Forfatterne ønsker å takke de som har gjort det mulig for oss å delta på topplederprogrammet 

og skrive denne oppgaven. Stor takk til våre ledere som har gitt oss permisjon, og til staben i 

lederprogrammet som har ”holdt oss i ørene” og ledet oss gjennom programmet. En hilsen til 

Geir Øyvind som ville skrive oppgave sammen med oss, men som måtte bryte løpet på grunn 

av akutt ryggprolaps. 
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