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1. FORORD 

 
 

Norske helsevesen står overfor store utfordringer både når det gjelder kvalitet, effektivitet 

og økonomi. Disse utfordringene tilsier et behov for endringer, og siden sykehusreformen i 

2002 har endringsprosesser blitt en del av hverdagen både for ledere og ansatte ved 

helseforetakene. Ved en del av de endringene som er forsøkt igangsatt har en imidlertid 

opplevd å møte motstand. Prosessene har da medført større gap mellom ledere og ansatte, 

og det har i praksis vist seg at mange endringsprosesser har mislykkes som følge av denne 

motstanden. Som deltakere på Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene har vi valgt 

å se nærmere på motstand som fenomen. 

 

Med utgangspunkt i opplevelser fra egen hverdag har vi laget en historie om motstand og 

sammenfattet en rapport på hvordan ledere kan forstå og møte motstand i 

endringsprosesser. Gruppens tre medlemmer har ulik helsefaglig og merkantil bakgrunn 

samt arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor. Vår brede bakgrunn har muliggjort 

nyanserte og gode diskusjoner underveis i fordypningsarbeidet. For deltakerne har ikke 

rapporten i seg selv vært målet, men heller prosessen og diskusjonene. Vi føler økt 

inspirasjon til å gripe fatt i problemstillinger når vi kommer tilbake i egen organisasjon 

fordi vi har fått økt bevissthet rundt motstand som fenomen – og erkjent at det faktisk er 

mulig å møte motstand på en konstruktiv måte. 

 

Vi vil takke vår veileder William Haukedal som har vært tilgjengelig for oss fra første 

stund. Han har gitt oss konstruktive innspill og tilbakemeldinger på veien fram til et ferdig 

produkt. Vi mener oppgaveskrivingen og samtalene underveis – samt innspill fra veileder – 

har vært av praktisk og jordnær tilnærming, noe som skulle tilsi god verdi av prosessen og 

rapporten også i ettertid. 

 

Takk også til oss selv for utmerket samarbeid og innsats. Nettverksbyggingen i prosessen 

har gitt grunnlag for et vedvarende faglig og personlig vennskap som vi forhåpentligvis drar 

nytte og glede av også etter at vi har avsluttet Nasjonalt Topplederprogram våren 2009. 
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2. HISTORIEN 

 
 

2.1. ”Historien vår …” 

Ukens ledermøte er nettopp avsluttet, og jeg er på vei tilbake til kontoret. Jeg er mildt sagt 

oppgitt etter dagens diskusjon om samordning av ferieavviklingen mellom sykehusene våre. AD 

har nettopp trukket konklusjonen om at det ikke blir samordning – ikke i år heller. Den 

offisielle begrunnelsen er at tiltakene ikke gir tilstrekkelig økonomisk gevinst til at vi vil ta den 

omdømmemessige belastningen med å gjøre endringer i tjenestetilbudet vårt – selv for en 

tidsavgrenset periode. Men alle vet at årsaken ligger vel så mye i det massive mediekjøret og det 

lokalpolitiske engasjementet som har utviklet seg de siste dagene, etter at en gruppe leger og 

sykepleiere gikk ut i media og sa at ”dette er faglig uforsvarlig”, ”pasientene vil lide” og så videre. 

Og det er ekstra frustrerende at utspillet kom nå etter den involverende prosessen vi har vært 

gjennom – og hvor det ble synliggjort at kvaliteten og kontinuiteten i behandlingstilbudet ville 

blitt bedre om vi slapp unna rekken av ukjente ferievikarer. Hvordan kan da de få som er 

uenige vinne gjennom, og velte hele opplegget? 

 

En avdelingssjef jeg snakket med for noen dager siden uttrykte den samme oppgittheten. Han har 

tidligere vært leder i et privat foretak, hvor det var et kontinuerlig fokus på tiltak for å fremme 

kvalitet og produktivitet – og levere det markedet forventet med tanke på utvikling. Dette var 

en selvfølge, fordi det var grunnlaget for deres eksistens. Da han ble ansatt som leder ved en av 

avdelingene våre, ønsket han å bringe nye tanker til et miljø som ble oppfattet å ha stått litt i 

stampe de siste årene, blant annet med et litt ensidig fokus på økonomien. Hans filosofi er at 

man i stedet for å fokusere ensidig på økonomien, i stedet skal fokusere på innovasjon og læring 

– og det å lære oss til å arbeide smartere. For å få det til ønsker han å innføre balansert 

målstyring, ettersom det vil sette avdelingen i bedre stand til å levere bedre kvalitet på 

tjenestene, heve produktiviteten, redusere avvikskostnader og derigjennom bidra til en sunn 

økonomi. Disse tankene er det ikke vanskelig å slutte seg til. 

 

Som relativt nytilsatt avdelingssjef ble det tidlig klart for ham at hans nærmeste medarbeidere 

(som også var ledere) og han selv hadde forskjellige mål. Dette kom til uttrykk ved at budskapet 

tilbake stort sett ble begrenset til et mål om høyere lønn og det å skaffe flere ansatte og få mer 
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makt. Etter hvert resulterte dette også i at kommunikasjonen heller ikke ble på topp. En 

gjenganger som utviklet seg var denne: ”Hvordan i all verden kan en nyansatt komme og 

fortelle oss som har vært her i 30 år at ting kan gjøres bedre …?” Resultatet av dette er at 

avdelingen foreløpig ikke er i stand til å tilpasse seg aktivitetsøkningen og nye situasjoner på en 

fleksibel måte. Avdelingen klarer ikke å løse nye utfordringer uten tilførsel av ekstra ressurser, og 

de evner ikke å legge om driften og jobbe smartere. Etter hvert har det utviklet seg til et ensidig 

fokus på det negative som følger med endringer, og ikke alle mulighetene dette innebærer for 

medarbeidere og for pasientene. 

En lignende historie hørte jeg fra en klinikksjef som er ny i jobben. Hun opplever at forslag til 

endring noen ganger blir møtt med skepsis fordi hun har en annen bakgrunn enn det som 

tradisjonelt har vært vanlig. Hennes formelle totalansvar for fag, kvalitet, økonomi og personal 

er ubestridt. Utfordringen her er å organisere en linjeledelse som ivaretar det medisinskfaglige 

ansvaret på en slik måte at både regelverk, pasientbehandling og ansattes interesser blir 

ivaretatt. Et konkret forslag er å legge en funksjon som medisinskfaglig systemansvarlig og 

klinikksjefens medisinskfaglig rådgiver i stab. Dette møter hun motstand fra sterke faggrupper 

på. Hennes lederutfordring er å møte profesjonenes forventninger i forhold til status, posisjon, 

makt og myndighet over eget fag – samtidig som hun ivaretar klinikkens helhetlige behov og 

forventninger, og sykehusets overordnede føringer. 

 

Vår undring ligger i dette: Hva er årsaken til at det minste forslag om endring ofte blir møtt 

med skepsis og motstand? Hva er det som får ansatte som opplever manglende ”måloppnåelse” 

(for seg selv og sitt syn …) til og tre ut av prosessen og spille på andre arenaer eller ta i bruk 

irrasjonelle argumenter for på den måten å fjerne fokuset på egen utførelse av arbeidsoppgaver? 

Hva er det som får fagfolk til og tre inn i en slags politisk rolle, å gjøre det legitimt å ta i bruk 

det offentlige rom til fortsatt argumentasjon for sine synspunkter og interesser der? Hvorfor 

utvikles det allianser mellom ansatte (endog i ledende stillinger) og lokalsamfunnet, politikere, 

interesseorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og aksjonsgrupperinger, i stedet for respekt og 

lojalitet for de beslutningene som fattes?  

 

I andre deler av arbeidslivet mener vi at slik adferd ville blitt sett på som helt uakseptabel, og 

ofte uforenlig med en fortsatt posisjon i virksomheten. Vi får omkampenes arena – og den 

minste inngripen fra ledelsen avføder en lokal helt … Når vi som ledere diskuterer slik adferd 

blir vi alltid så ulne – og hvorfor blir målene utydeliggjort? Hvorfor begynner vi hver gang å 
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snakke om faren for å miste dyktige fagfolk når vi burde diskutere hvordan vi skal komme 

uønsket lederadferd til livs? Og hvorfor er det så vanskelig å forstå og ”temme” de negative 

motkreftene i en endringsprosess? 

 

2.2. Problemstilling 

Ved hjelp av teori, litteratur og egne erfaringer ønsker vi ut fra ulike perspektiver å drøfte 

fenomenet motstand i de ulike endringsprosessene som historien presenterer. Med dette 

som utgangspunkt belyser vi følgende problemstilling: 

 

”Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?” 
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3. TEORIDEL 

 
 

3.1. Innledning 

Et ikke uvanlig handlingsmønster i møte med kollegaer der vi deler erfaringer rundt 

endringsprosesser, er å legge ansvaret for de mislykkede prosessene på oppdragsgiver, 

situasjonen eller ”de andre”. Når vi deler de gode erfaringer, er vi som regel like raske til å 

gjøre det motsatte – nemlig å legge årsaken til suksessen på oss selv. Svært ofte er ”de 

andres” motstand mot endring et kjærkomment begrep for å finne en god forklaring på det 

vi ikke mestrer som ledere eller medarbeidere. På denne måten slipper vi å bære ansvaret 

for resultatet. 

 

En slik reaksjon er svært menneskelig, men ikke særlig hensiktsmessig. Den bygger på en 

antakelse om at mennesker ikke ønsker endring, og at ansvaret for motstanden ligger inne i 

den enkelte. En slik forståelsesramme sikrer oss dessuten at vi slipper å berøre vår egen 

utilstrekkelighet og dermed unngår å lære av de feilene vi begår. 

 

Mennesker er forskjellige og noen er mere trygghetssøkende enn andre. Det er allikevel 

ikke riktig å si at vi bare ønsker stabilitet, det kjente og at vi vil unngå endring. De fleste av 

oss ønsker begge deler. Vi ønsker den forutsigbarhet som stabilitet i arbeidssituasjonen gir 

oss. Vi ønsker å beholde de gode egenskapene og verdiene som virksomheten har i dag. 

Samtidig ønsker vi utfordringer, nye impulser og læringen som endringer kan gi oss. 

 

”Motstand mot endring er et generelt trekk ved menneskers reaksjoner. Når vi søker etter 

forhold som virker for å opprettholde status quo eller som hindrer endring, bidrar det til 

å avklare hvem som konkret er motstandere og hva motstanden består i. Et slikt 

utgangspunkt gir anledning til å analysere motstand, for eksempel mot endring”, skriver 

forfatterne av boken ”Endring og motstand mot endring – Fra retorikk til praksis” 

(Ingrid Guldvik og Janneke van der Ros, 2006). 

 

I denne oppgaven har vi valgt å se på hvordan vi som ledere kan forstå og møte motstand i 

endringsprosesser. Vi har tatt utgangspunkt i Bolman og Deal (2002) sine fire perspektiver 
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for å tolke og forstå organisasjoner. Vi har videre støttet oss på Maurer (1996) og Haukedal 

(2005) som har beskrevet hvordan motstand kommer til uttrykk. Vi har også benyttet 

Kotter og Schlesinger (1976) for å beskrive hva som skaper motstand, og for å forstå hva 

som må til for å kunne gjennomføre vellykkede endringsprosesser. I den påfølgende 

diskusjon vil vi gå inn i historien vår og drøfte denne opp mot teorier, metoder og verktøy 

som kan bidra til økt forståelse og innsikt. 

3.2. Definisjoner 

I psykoanalytisk teori defineres motstand som et psykologisk fenomen – en ubevisst kraft 

– og en helt naturlig respons på forandring. Motstand kommer som et resultat av at man 

føler individuelle eller organisatoriske krefter truer den stabiliteten man ellers opplever 

som trygghet. Begrepet motstand ble opprinnelig definert som et negativt fenomen – 

motkrefter til bevegelse. Forfatterne Hennestad og Revang (2006) mener dette er for negativt, 

og definerer motstand som energi. Motstand kan også sees som en naturlig og ubevisst 

reaksjon som må oppdages, bevisstgjøres og bearbeides. Denne prosessen kan over tid 

oppleves positiv og gi økt innsikt (Killingmo, 1994). 

 

I en forståelsesramme hvor motstand betraktes som energi, vil fravær av motstand kunne 

medføre at man mister energi og dynamikk i beslutningsprosesser. Dette kan føre til 

suboptimale løsninger.  

 

Vi har derfor valgt å betrakte motstand som en reaksjon og en kraft. Motstand som reaksjon 

kommer som svar på endringer. Reaksjonene kan være basert på frykt, angst og følelser, 

men motstanden kan også komme ut av rasjonelle overveielser. Motstanden kan være åpen 

og skjult. Motstand kan også betraktes som krefter som søker trygghet i det bestående. 

Motstand kan utforskes, forstås og møtes. Energien og kraften som ligger i motstand kan 

brukes til konstruktiv og positiv deltakelse. 

 

Makt er ikke noe entydig begrep, og kan ha mange former og hensikter. Definisjonen på 

makt kan enkelt beskrives som ”evne til og nå mål”. Dette åpner opp for at makt ikke er 

statisk og er ulikt fordelt. Makt kan utøves direkte gjennom tvang eller beslutninger – eller 

mer indirekte via bruk av symboler, sosiale strukturer og institusjonalisering av verdier og 

normer (NOU 2003:15 Makt og demokrati). 
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Mange forbinder makt med noe negativt. Men dette er bare en side av maktens ansikt. 

Makt har også positive sider. Brukes den riktig er den et effektivt middel som kan brukes 

til å skape visjoner og til å nå kollektive mål. Vi kan derfor slå fast at makten alltid vil ha to 

”ansikter” – en negativ side og en positiv side – og at det er stor forskjell på maktmisbruk 

og maktbruk (Bolman & Deal, 1994). 

 

Kilder til makt er beskrevet av mange. Morgan (1988) lister opp 14 kilder til makt som gir 

medlemmer av en organisasjon flere måter å fremme sine interesser eller løse dem på. 

En konflikt oppstår når interesser kolliderer, og konflikt er alltid til stede i en organisasjon 

fordi det bestandig vil være ulike interesser og mål blant aktører og interessenter. Makt er 

det middelet som til slutt løser en interessekonflikt ved at noen beslutter fordeling, når og 

hvordan (Morgan, 1988). 

 

Motstand, makt og konflikt mener vi er tre viktige fenomener vi som ledere må ha en 

bevisst holdning til i endringsprosesser (endringsledelse). 

 

3.3. Perspektiver på organisasjoner 

Organisasjoner er komplekse. Det kan være nyttig å betrakte organisasjonen ut fra flere 

perspektiver for å få en bedre forståelse av hvordan den fungerer og hva som eventuelt kan 

og bør endres, og hvordan endringene vil kunne påvirke det enkelte individ, grupper og 

hele virksomheten. Det er først når vi forsøker å endre en organisasjon at vi virkelig 

begynner å forstå hvordan den fungerer.  

 

Bolman og Deal (2004) benytter fire perspektiver for å tolke og forstå organisasjoner: et 

strukturelt, et human resource, et politisk og et kulturelt perspektiv. Vi mener at det er 

først når man kan tolke en organisasjon ut fra alle fire perspektiver at man får det tydeligste 

bilde av hva som rører seg i organisasjonen. En skjev vektlegging av ét perspektiv vil gjøre 

at man lett kan få et ensidig og uklart bilde av situasjonen – og dermed økt risiko for å 

mistolke prosesser i organisasjonen. 
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I det strukturelle perspektivet betraktes organisasjonen grunnleggende sett ut fra hvordan 

arbeidsdelingen og koordineringen er. Strukturelle forhold har å gjøre med formelle 

relasjoner, ansvarsdeling, arbeidsprosesser, samarbeid, systemer for kontroll, informasjon, 

beslutninger og ledelse. Effektivitet, kvalitet og produktivitet er også indikatorer på hvor 

godt organisasjonen (og strukturene) er tilpasset sine oppgaver og omgivelser. 

 

I human resource perspektivet betraktes forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og 

organisasjonen. Fokuset er på de menneskelige behovene, eller motivasjonsfaktorene, og i 

hvilken grad den enkelte finner arbeidet tilfredsstillende og meningsfylt og er fornøyd med 

sin arbeidssituasjon. Forhold som er av betydning er grad av medbestemmelse, mulighetene 

for selvrealisering og egenutvikling, grad av autonomi (frihet, ansvar, selvstendighet), lønn 

og stilling. 

 

I det kulturelle perspektivet betraktes organisasjonen, ledelsesform og atferd som 

symbolske uttrykk for verdier og virkelighetsoppfatninger. Organisasjonskultur kan 

defineres som de felles grunnleggende antakelser, normer og verdier som vi finner blant 

menneskene i organisasjonen. I disse grunnleggende antagelsene finnes oppfatninger av hva 

som er bra, fornuftig og riktig. Her finner vi også et menneskesyn og en oppfatning av hva 

som er den rette måten å organisere og lede organisasjonen på. 

 

I det politiske perspektivet betraktes organisasjonen som en arena for intern politikk med 

aktører som har forskjellige mål og interesser, og som ønsker makt og 

påvirkningsmuligheter. På denne arenaen hersker det ofte stridigheter og konflikter. 

Ettersom vi har valgt å vektlegge det politiske perspektivet i drøftingen, vil vi utdype dette 

perspektivet ytterligere. 

 

Utdyping av det politiske perspektivet 

Den tradisjonelle oppfatningen av organisasjoner er at de skapes og kontrolleres av legitime 

makthavere som setter målene, former strukturen, ansetter, leder arbeidstakerne og sørger 

for at målene blir nådd. Den politiske rammen framsetter et annet perspektiv. 

Makthaverne kontrollerer den posisjonsmakt som er knyttet til besittelse av en bestemt 

stilling, men de er bare en av flere parter som konkurrerer om andre former for makt i 

organisasjonen. Dette perspektivet vokste ut av den erkjennelse at verken det strukturelle 
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perspektivet, som bygger på ideene om målrettetthet og rasjonell atferd, eller det 

humanistiske perspektiv, som bygger på ideen om tilfredsstillelse av menneskelige behov, 

kan gi svar på en rekke grunnleggende dilemmaer i organisasjoner: det vi ser i 

organisasjoner er en kontinuerlig maktkamp mellom personer og mellom grupper.  

 

I det politiske perspektiv er ikke konflikter nødvendigvis et problem, eller et tegn på at det 

er noe i veien med organisasjonen. Den politiske rammen betrakter konflikter som en 

naturlig del av hverdagen fordi: 

• Organisasjonen vil ha ulike individer og koalisjoner med ulike interesser. 

• Det vil alltid finnes varige forskjeller. 

• Ressursene vil være begrensede. 

• Makt vil være en nøkkelressurs. 

 

Den politiske rammen er ikke opptatt av hvordan konfliktene kan unngås, men hvordan 

enkeltpersoner og grupper kan bruke koalisjoner, lobbyvirksomhet, kjøpslåing og 

forhandlinger til å komme best mulig ut av konflikten. Den politiske rammen er opptatt av 

hvilken strategi og taktikk som skal bruke for å vinne konflikten. 

Bolman & Deal (1994) oppsummerer perspektivet eller rammen slik:  

1. De fleste beslutninger i organisasjoner dreier seg om allokering (fordeling) av 

ressurser det er for lite av. 

2. Organisasjoner er koalisjoner som består av en rekke individer og interessegrupper, 

for eksempel hierarkiske nivåer, avdelinger, profesjonelle grupperinger, etniske 

grupper. 

3. Individer og interessegrupper har ulike verdier, preferanser, tro, informasjon, og 

oppfatning av virkeligheten. Slike forskjeller er vanligvis stabile og forandrer seg 

langsomt, hvis de over hodet forandrer seg. 

4. Organisasjoners mål og beslutninger utvikler seg gjennom en kontinuerlig 

forhandlingsprosess og manøvrering for posisjoner blant individer og grupper. 

5. Fordi det er for lite resurser og vedvarende ulikheter og forskjeller, vil makt og 

konflikter være sentrale karakteristika ved organisasjoners liv. Stikkord som 

koalisjoner og etablering av allianser står sentralt.  
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Morgan (1988) beskriver 8 ulike metaforer for å forstå organisasjoner, hvorav én metafor 

tar for seg det politiske perspektivet på samme måte som Bolman & Deal (2002). Morgan 

sier blant annet at organisasjoner innerst inne er politiske i betydningen av at det alltid må 

finnes prinsipper som skaper orden og angir retning for folk som har potensielt forskjellige 

og motstridende interesser. Morgan sier videre at forestillingen om at organisasjoner er 

rasjonelle foretak der medlemmene realiserer felles mål, fører til at politiske motiver blir 

mistenkeliggjort og ikke diskutert, og at de blir betraktet som tabu og/eller ikke god takt 

og tone. Tradisjonelt sett blir sykehusorganisasjoner betraktet som institusjoner der verdier 

og formål er sterkt forankret i organisasjonen. Morgan beskriver at en organisasjon kan 

forstås som ”enhetlig” der interesser er sammenfallende, konflikter betraktes som 

uakseptabelt og makt er definert gjennom begreper som autoritet, lederskap og kontroll. 

Dette mener vi er en naiv forståelse av adferden i organisasjoner. Vi ønsker å fremheve den 

mer pluralistiske forståelsen der ledere tar innover seg den reelle interessekampen, 

konfliktens iboende energi, og makt som middel og variabel størrelse. 

 

For å lykkes i endringsarbeid mener vi det er viktig å forstå ulike organisasjoners iboende 

egenskaper og logikk. Dette krever at vi kan belyse en situasjon, prosess eller adferd ut fra 

perspektivene vi har nevnt ovenfor. 

 

3.4. Krefter i organisasjoner 

Det er vanlig å snakke om to hovedtyper av krefter i en organisasjon. Det er de kreftene 

som forsøker å endre det nåværende (drivkrefter), og de kreftene som vil forsøke å 

opprettholde stabilitet eller det nåværende (motkrefter). Styrkeforholdet mellom 

drivkrefter og motkrefter avgjør om det skjer endringer. Endringsledelse handler derfor om 

å stimulere og aktivisere drivkreftene og å håndtere og redusere motkreftene slik at en 

planlagt endring kan finne sted. 

 

Drivkrefter 

Drivkrefter manifesteres gjennom mennesker som ønsker endring, som er begeistret for 

endringsideen og som iverksetter tiltak for å oppnå endring (Jacobsen, 2004). 
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Forhold som utløser drivkrefter og endringspress kan finnes både i og utenfor 

organisasjonen. Ytre endringsdrivere kan være endringer i markedet, etterspørsel, 

konkurranse, offentlig regulering, teknologi, arbeidsmarked, kunnskapsutvikling (viten om 

hva som er mulig) og samfunnets etiske normer. Indre endringsdrivere kan være 

omfattende interne konflikter, dårlige arbeidsforhold, manglende motivasjon og 

engasjement hos ansatte, lav moral, lav effektivitet, lav kvalitet og produktivitet, dårlig 

ledelse og styring, dårlig kompetanse- og ressursutnyttelse. Det kan ofte være et uklart 

skille mellom de eksterne og interne forholdene som bidrar til å skape drivkrefter. 

 

Men det er ikke bare kriser som kan utløse drivkrefter. Selv om virksomheten går bra og 

ikke er truet eller presset til å endre seg, kan et sterkt ønske om noe, en visjon eller en 

ambisjon utover dagens situasjon, være en viktig drivkraft til utvikling og forbedring. Med 

utgangspunkt i de fire perspektivene til Bolman og Deal (2004), kan vi derfor skille mellom 

fire typer drivkrefter som alle kan utløse endringsideer: 

• Strukturelle drivkrefter oppstår hvis arbeidsdeling og koordinering gir for dårlige 

resultater og/eller at andre måter å organisere og lede på kan gi store gevinster.  

• Human resource drivkrefter oppstår hvis arbeidssituasjon er slik at de ansattes behov 

(motivasjonsfaktorer) er dårlig ivaretatt og/eller at det finnes andre måter som i 

større grad vil ivareta de ansattes (og organisasjonens) behov.  

• Politiske drivkrefter oppstår hvis det i organisasjonen er makt- og interessekamper 

som har utviklet seg til konflikter og uenigheter som er dysfunksjonelle. 

Drivkrefter kan også oppstå hvis det finnes andre og bedre måter å fordele makt, 

innflytelse og påvirkningsmuligheter på som kan gi store gevinster.  

• Kulturelle drivkrefter oppstår hvis det oppleves at de verdiene, normene og 

antagelsene som kommer til uttrykk i organisasjonen bryter med organisasjonens 

uttalte verdigrunnlag (ideologiske grunnlag) og/eller at etablerte 

virkelighetsoppfatninger som ligger til grunn ikke lenger er gyldige og hindrer 

nytenkning og utvikling.  

Motkrefter 

Motkrefter manifesterer seg hovedsakelig gjennom mennesker som ikke ønsker endring, 

som ønsker å opprettholde status quo og/eller iverksette tiltak for å hindre at endring 

faktisk finner sted (Jacobsen, 2004). Men elementer av motkrefter kan også finnes hos 

tilhengerne. For eksempel vil en radikal endring som innebærer endring av 
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virkelighetsoppfatning (kulturendring) være tidkrevende og vanskelig, og således oppfattes 

som motkrefter. Men slike motkrefter trenger ikke nødvendigvis skyldes motvilje mot det 

nye, men mer at gamle vaner og tenkemåter sitter igjen og hindrer eller hemmer for 

innføringen av det nye. Slike typer motkrefter er det også viktig å ta hensyn til. 

 

Vi mener det er viktig å forstå både drivkrefter og motkrefter i endringsprosesser, for 

derigjennom å forstå hvordan endringen påvirker enkeltmennesker, sosiale relasjoner og 

forholdet mellom mennesker i og utenfor organisasjonen. 

 

3.5. Hvordan motstand kommer til uttrykk 

Motkreftene eller motstanden kan komme til uttrykk på forskjellige måter. Motstanden vil 

som oftest gå gjennom forskjellige faser – fra passiv til aggressiv motstand – og hvor 

motstanden gradvis blir sterkere og mer åpenlys. 

 

Motstand på individuelt plan kan sammenlignes med sorgreaksjoner. Den amerikanske 

psykologen Maggie Phillips (1998) har jobbet mye med endringsprosesser som får store 

konsekvenser for de ansatte. Hennes poeng er at vi alle mister noe i en endring. Kun 

gjennom å legitimere dette tapet vil de som påvirkes kunne ta inn over seg 

løsningsperspektivet. Sorgprosesser omtaler vi ofte som en naturlig del av vår private 

virkelighet, men har kanskje ikke like stor legitimitet i endringsprosesser i arbeidslivet. 

 

Haukedal (2005) refererer til Scott og Jaffe (1998) som sier at … ”Alle går igjennom de ulike 

fasene, men tempo kan variere. Noen kan stoppe opp uten å komme videre til det stadiet at 

man tar nye roller og blir en medspiller”.  

 

Maurer (1996) beskriver motstand som en naturlig del av enhver endring: den er både 

beskyttelse, energi og et paradoks. Maurer beskriver dette gjennom 9 ulike 

motstandmekanismer: 

• Forvirring. Informasjon når ikke inn til medarbeiderne. De samme spørsmål må 

besvares gang på gang. 

• Umiddelbar kritikk. Motstand gis til kjenne før alle detaljer er kjent. 

• Benekting. De berørte vil ikke se og erkjenne fakta i saken. 
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• Falsk enighet. Det gis en tilsynelatende aksept. 

• Sabotasje. Det iverksettes konkrete tiltak for å stoppe den foreslåtte endring. 

• Lettvint enighet. Lederen opplever tilslutning uten at de berørte har satt seg inn i 

konsekvensene av endringen. 

• Unnvikende. Man skifter tema så snart endring settes på dagsorden. 

• Taushet. Ingen responderer verken positivt eller negativt til forslaget. 

• Åpen kritikk. Medarbeiderne opponerer kraftig og direkte mot endringen. 

 

I henhold til Maurers teorier er reaksjoner på endringer normalt og bør håndteres. Det 

handler om å erkjenne emosjonelle reaksjoner og ha en måte å håndtere disse på. Redselen 

for forandringens konsekvenser bidrar til at mange er skeptiske til endring. 

 

Vi mener det er viktig for ledere å være observante på hvordan motstanden kommer til 

uttrykk – både for å kunne identifisere eventuelle årsaker til motstand og for å møte disse 

med hensiktsmessige tiltak og strategier slik dette beskrives nærmere i kapittel 3.6 og 

kapittel 3.7. 

 

3.6. Årsaker til motstand 

Siden midten av forrige århundre har organisasjonsforskere hevdet at endring er noe av det 

mest stabile i en organisasjon. Organisasjoner må endre seg i takt med den faglige og 

teknologiske utviklingen og behovet til omgivelsene for øvrig (Coch/French, 1948). Kotter 

& Schlesinger (1979) observerte at de fleste organisasjoner må gjennomgå moderate 

endringer 1 gang i året, og større endringer hvert 4.-5. år.  

 

Coch og French (1948) hevder at de gjennom sine studier har identifisert motstand først og 

fremst som et motivasjonsproblem. Goodwin Watson (1969) omtaler motstand som krefter 

som bidrar til å skape stabilitet for en gruppe eller et individ. Når drivkrefter skaper 

ustabilitet, vil motstand og motkrefter være det verktøyet som instinktivt brukes for å 

forsøke å gjenoppnå likevekt (stabilitet). Kotter & Schlesinger (1979) hevder at motstand er 

en uunngåelig faktor i enhver endringsprosess fordi aktørene har begrenset påvirkning på 

endringen, og heller ikke tilstrekkelig forstår hva endringen skal gjøre godt for 

organisasjonen. 
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Hennestad og Revang (2006) hevder at all konkret motstand er tuftet på en blanding av 

forretningsmessig, politisk og normativ rasjonalitet: 

1. Forretningsmessig motstand, som opptrer åpent og refererer til organisasjonens ve 

og vel. 

2. Politiske motstandsmotiver, som opptrer skjult og gjerne gjennom ”skjulte 

nettverk”, og refererer seg til personers eller gruppers ve og vel. 

3. Normativt og ubevisst begrunnet motstand, som ikke kan begrunnes rasjonelt og 

som verken tjener organisasjonen, grupper eller enkeltindivider, refererer seg til at 

endring vil berøre den enkeltes følelse av mestring og synliggjøre egne 

begrensninger. 

 

Hennestad og Revang (2006) hevder videre at årsakene til motstand kan oppfattes å ligge på 

individ- og organisasjonsnivå. Yukl (2002) utfyller dette ved å vise til at motstand på 

individnivå er sammensatt av gruppedynamikk på gruppe- og organisasjonsnivå, der 

endring på ett nivå påvirker andre nivåer. 

 

I tillegg viser Yukl (2006) til andre årsakssammenhenger, som mangel på tillit, oppfatning 

om at forandring ikke er nødvendig, oppfatninger om at endringen ikke er rimelig eller 

rettferdig, økonomisk trussel, ”relative high cost”, frykt for menneskelig feil, tap av status 

og makt, trussel mot verdier og idealer, forbitrelse og harme over innblandingen.  

 

Jacobsen (2004) lister også opp årsaker til motstand: 

• Faglig uenighet. Uenighet om hvordan virkeligheten faktisk er og hvilke løsninger 

som er de beste. 

• Psykologiske forsvarsmekanismer. Se endring som en trussel og noe en vil tape på 

(mens andre vil vinne). 

• Frykt for det ukjente. Usikkerhet og stress knyttet til ny ukjent situasjon. 

• Frykt for å miste jobben. 

• Frykt for å tape noe av ens identitet. Miste noe en har investert mye følelser i. 

• Frykten for ikke å strekke til. Personlig mestring i forhold til læring av nye måter å 

arbeide på, nye oppgaver og nye relasjoner. 

• Dobbeltarbeid i overgangsfasen. Økt arbeidspress i en periode. 
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• Krav til nye kunnskaper og ferdigheter. Læring og avlæring kan være tungt og 

smertefullt. Krav om etterutdanning vil kunne kreve ekstra innsats. 

• Tap av personlige goder. Karrieremuligheter, kontor, ordninger. 

• Tap av positive sosiale relasjoner. Oppløsning av grupper. 

• Brudd på psykologiske kontrakter. Uformelle kontrakter som er utviklet gjennom 

stadig interaksjon mellom kolleger, og som forteller hvordan samhandlingen skal 

være. Dette må etableres på nytt og er tidkrevende. 

• Endringer i maktforhold. Hvem som bestemmer og tar beslutninger endres og kan 

for noen føre til redusert innflytelse. 

• Endringer i den symbolske orden. Statussymboler. Beslutningsmyndighet. 

• Kulturendring oppfattes som angrep på gruppens eksistensgrunnlag (trosgrunnlag).  

 

Oppsummert mener vi at de årsakssammenhengene til motstand mot endringer som 

forfatterne ovenfor beskriver i sine teorier, stort sett kan sammenfattes med de 4 

årsaksfaktorene til Kotter og Schlesinger (1979), som mener de mest fremtredende 

faktorene er: 

1. Snever selvinteresse. Folk fokuserer på sine egne interesser fremfor organisasjonen 

som helhet.  

2. Misforståelser. Misforståelse av hva endringen i seg selv impliserer. Skyldes ofte 

kommunikasjonsproblemer, man gir ikke tilstrekkelig eller riktig informasjon. 

3. Lav endringstoleranse. Endring anses som noe som skaper utrygghet, berører den 

stabilitet Watson mener mennesket er så opptatt av å finne. 

4. Ulik vurdering av situasjonen. Noen ansatte kan være uenig i årsaker til og behov for 

endring, og de kan være uenig med ledelsen i fordeler og ulemper med 

endringsprosessen. 

 

Kotter & Schlesinger sin teori fanger i liten grad opp eller beskriver kultur- og relasjons-

perspektivet som årsaker til motstand. Bolman og Deal (2004) beskriver blant annet 

viktigheten av å ha fokus på kulturelle drivkrefter og human resource drivkrefter. 

Ettersom vi mener dette er et viktig perspektiv, vil kultur- og relasjonsperspektivet utgjøre 

et 5. perspektiv som vi vil legge til grunn som forklaring på årsaker til motstand for 

endring. 
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3.7. Hvordan møte motstand 

Ulike former for motstand krever ulike verktøy for å overvinne motstanden, og teorien 

refererer til ulike metoder. Blant annet peker Morgan (1988) på 5 strategier for 

konflikthåndtering som kan brukes i ulike situasjoner.  

1. Unngå konflikter ved å legge sak til side. 

2. Kompromiss og forhandlinger. 

3. Konkurranse ved å skape maktspill og vinn – tap situasjon. 

4. Imøtekomme endring ved å gi etter. 

5. Medgjørlig atferd ved å være åpen for forskjeller, tanker og informasjon. Vinn – 

vinn. 

 

 John P. Kotter (1976) har tidligere utviklet en 6-trinns modell – ”The Six Change 

Approach” – på hvordan motstand kan minskes eller overvinnes. Kotter & Schlesinger har 

senere videreforedlet en mer spesifikk modell for endringsledelse hvor de vektlegger 8 ulike 

faser som de mener må følges for å oppnå en suksessfull endringsprosess. Modellen er mer å 

anse som en mal å følge for en spesifikk endringsprosess, gjerne fokusert på et konkret 

prosjekt. I denne oppgaven har vi valgt å fokusere mest på den opprinnelige modellen til 

Kotter & Schlesinger fordi vi mener den er bedre egnet til generell vurdering av våre 

historier basert på motstand i organisasjonen.  Morgan (1988) sine 5 strategier mener vi i 

stor grad kan innlemmes i disse. 

 

Vi vil også komme inn på andre metoder som verktøy for å løse de ulike fokusområdene. 

Eksempel på dette kan være Norton og Kaplan’s idéer om bruk av balansert målstyring. 

Dette vil spesielt være forankret i Coch og French sine tanker om at motstand er begrunnet 

i manglende motivasjon. Balansert målstyring vil således være et verktøy for å møte 

medarbeiderne på deres egen arena. 

 

Modellen til Kotter & Schlesinger gjør rede for 6 måter på hvordan motstand kan 

overvinnes. 

1. Opplæring og informasjon. Forklare behov for endring. En av de beste måtene for 

å overvinne motstand er å informere og skape forståelse for endringen på forhånd. 
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Det hjelper de ansatte å se logikken i endringsprosessen, samtidig som det bidrar til 

å unngå spredning av feilaktige rykter om endringens effekter. 

2. Involvere medarbeiderne. Medarbeidernes erfaring integreres i planene. Spesielt i 

de tilfeller hvor de som initierer endringen ikke har tilstrekkelig informasjon og 

kunnskap om hvordan endringen skal foretas er det både viktig og riktig å be om 

hjelp. Når medarbeidere involveres i endringsprosessen er det mer sannsynlig at de 

vil bidra til endringer heller enn å yte motstand. 

3. Gi støtte. Gjøre prosessene lettere ved at ledere viser forståelse for bekymringene 

medarbeidere føler. På den måten kan man ufarliggjøre frykten, redusere 

motstanden og skape økt forståelse for at endringen er nødvendig. 

4. Forhandle / kompromisse. Prøve å unngå tape/vinn situasjoner. Dette er spesielt 

gunstig i situasjoner hvor de som yter motstand har betydelig makt. Da kan man 

tilby insentiver for å unngå motstand, for eksempel økonomisk kompensasjon hvis 

man flytter arbeidssted. 

5. Manipulering - Kooptasjon. I tilfeller hvor andre teknikker ikke vil fungere eller 

er for kostbare kan det være hensiktsmessig at nøkkelpersoner blant motstanderne 

får sentrale oppgaver i en endringsprosess eller i en fremtidig løsning. Tanken er at 

disse nøkkelpersonene tas inn i prosessen for tilstedeværelsens skyld, men uten 

nødvendigvis å kunne reelt påvirke endringsprosessen. Faren med denne modellen 

er hvis denne personen føler seg manipulert. Da kan motstanden bli enda tydeligere. 

6. Bruk av åpen eller skjult makt. Dette er i utgangspunktet siste utvei, og brukes 

først og fremst når det er viktig med rask fremdrift. Ledelsen kan implisitt eller 

eksplisitt gi uttrykk for at motstand mot endring kan medføre konsekvenser, for 

eksempel advarsler, oppsigelse, overflytting, manglende forfremmelse, osv. 

 

3.8. Oppsummering av teori 

Flere forfattere peker i sine endringsteorier på at en viktig betingelse for å oppnå 

vellykkede endringsprosesser er at vi som ledere identifiserer og forstår årsaker til motstand 

mot forandring, og at vi deretter velger strategier eller virkemidler som er tilpasset den 

aktuelle situasjonen. Vi har i vår tilnærming gjengitt et utvalg av teorier som vi mener er 

representative for å kunne belyse og drøfte vår problemstilling. 
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Omstilling og nye tiltak setter i gang både drivkrefter og motkrefter i organisasjoner. I 

stedet for å tolke motstand som illojalt og negativt, er utfordringen å bidra til at 

motstanden kan omskapes til positiv energi og til kreativitet for å finne nye løsninger. For 

å få det til må man forstå de kreftene som virker i en organisasjon.  

 

Når endringer oppfattes å ha en mening og de ansatte erkjenner at de er nødvendig eller til 

gunst for dem selv, vil de flest mobilisere positivt og dra sine ressurser med seg inn i 

endringsprosessen. Gjennomgangen av litteraturen bekrefter at mennesker og 

organisasjoner har evner og ressurser til å takle endringer dersom det blir gjennomført 

åpne, involverende og ryddige prosesser. Dette er imidlertid ikke litteraturens hovedfokus. 

Litteraturen handler egentlig om alle disse andre, uønskede endringene. Dette mener vi til 

syvende og sist leder til at endringer handler om to hovedalternativer i valg av 

endringsstrategi. Det ene er å gjøre endringen attraktiv slik at endringsviljen mobiliseres. 

Det andre alternativet blir å tvinge igjennom endringen gjennom bruk av ulike 

maktmidler. 

 

Jeg anser det som stor menneskelig klokskap å avstå fra trusler og fornærmende ord mot 

alle, for intet av dette reduserer fiendens styrke, men det ene gjør ham mer forsiktig, og 

det andre øker hans hat mot deg og gjør ham mer utholdende i sine anstrengelser for å 

skade deg. 

Niccoló Machiavelli 
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4. DRØFTING 

 
 

4.1. Introduksjon 

Alle vil i en eller annen form bli berørt av endringer – noen oftere enn andre. Endringer er 

en nødvendig forutsetning i enhver organisasjon for å kunne møte utviklingen og hindre 

stagnasjon. Samtidig kan det være betimelig å stille spørsmål ved om alle omstillinger blir 

gjennomført på en god måte. Skaper vi unødvendig utrygghet og bekymring blant de 

ansatte? 

 

I denne oppgaven fokuserer vi på hvordan vi fra ledelsens perspektiv kan forstå og møte 

motstand i endringsprosesser. Tema og problemstillinger som drøftes er hentet fra 

beskrivelser av ulike situasjoner i historien vår, og utvalgt teori gjengitt i kapittel 3 vil bli 

benyttet som grunnlag for videre drøfting. 

 

Historien vår viser blant annet til en situasjon hvor det var gjennomført et forarbeid til en 

mulig endring av sommerferieavviklingen innen et fagområde. Utredning var gjennomført 

som en grundig og involverende prosess, og det var tilsynelatende en omforent oppfatning 

av at ”… kvalitet og kontinuitet i behandlingstilbudet ville blitt bedre ...” hvis det ble gjort 

et vedtak som støttet opp under det nye forslaget. Hvorfor oppstod det allikevel en intern 

og ekstern motstand til forslaget? Og hvordan kom dette til uttrykk?  

  

Historien inneholder også en beskrivelse av en situasjon hvor motstand ble kanalisert og 

rettet mot en nyansatt leder som foreslo endringer for å forbedre enhetens kvalitet og 

effektivitet. Dette kom til uttrykk som manglende kommunikasjon og en holdning som 

underbygger utsagn som ”Hvordan i all verden kan en nyansatt komme og fortelle oss som 

har vært her i 30 år at ting kan gjøres bedre?” 

 

Et tredje utdrag beskriver en leder som ikke opplever at alle faggrupper i klinikken har 

akseptert at det er ansatt en leder som ikke har medisinskfaglig bakgrunn til å inneha 

totalansvaret for fag, drift og personal. Dette kom til uttrykk i ansettelsesprosessen hvor 
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det ble argumentert for at det burde være en med medisinskfaglig bakgrunn som burde 

ansettes. 

 

Disse tre situasjonene mener vi samlet kan drøftes ut fra fellesnevneren – motstand mot 

endring av det bestående. Utfordringen til oss som ledere blir å danne seg et bilde av 

situasjonen og velge strategi og tiltak.  

Ideelt sett bør organisasjoner finne fram til sine egne metoder og modeller for å 

gjennomføre utvikling. Vi har valgt å drøfte følgende: 

1. Hvordan kommer motstand til uttrykk (symptom) 

2. Hvorfor er det motstand mot endring (diagnose/årsak) 

3. Hvordan kan/bør vi som ledere møte denne motstanden (tiltak) 

 

Drøftingskapitlet er derfor inndelt i 3 underkapitler. I første del oppsummerer vi hvordan 

motstand kommer til uttrykk i vår historie. I andre del drøfter vi årsaker til motstanden. I 

den tredje delen drøftes strategier i forhold til å møte den identifiserte motstanden.  

 

4.2. Hvordan motstand kommer til uttrykk 

De tre ulike situasjonene beskriver naturligvis ulike symptom. Oppsummert har vi fanget 

opp tegn på både åpen eller skjult motstand, alliansebygging, spredning av desinformasjon, 

taushet, melde seg ut, trussel om å slutte, fokus på det negative, opplevelse av vikarierende 

argumenter, illojalitet og rolleforvirring (ledere). Ut fra både Haukedal (2005) og Maurer 

(1996) er dette gjenkjennbare symptom vi som ledere må kunne håndtere og samtidig 

oversette inn i en årsakssammenheng. I henhold til teoriene er reaksjonene på endringer i 

historien normale. Nærmere utdyping av identifiserte utrykk (symptom) vil også bli 

behandlet i kapitlene under der vi ser dette er nødvendig.  

 

4.3. Årsaker til motstand 

I vår drøfting av årsaker til motstand, legger vi til grunn Kotter & Schlesinger (1976) sine 

fire årsaker til at motstand oppstår, samt Bolman & Deal (1994) sitt kultur- og 

relasjonsperspektiv. 
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4.3.1. Snever selvinteresse 

Kotter & Schlesinger beskriver dette med at mennesker primært har fokus på egne behov 

og ikke nødvendigvis organisasjonens. Særinteresser uttrykkes særlig gjennom at de ulike 

aktørene jobber mot ulike mål. 

 

Historien fra avdelingen der den nye lederen ønsket endring i både fokus og arbeidsflyt, 

men erfarte at streben etter egen belønning (interesser og behov) var sterkere fremtredende 

enn å jobbe for felles mål, illustrerer dette. Vi mener at ansatte her opplever at balansen 

mellom bidrag og belønning er blitt forrykket. Ansatte vil da instinktivt benytte 

motkrefter som verktøy for å gjenoppnå likevekt (stabilitet), slik Watson (1969) hevder. Vi 

mener at denne motstanden kan forklares med at de ansatte er redde for at endringen 

medfører at det blir mer å gjøre innenfor samme tidsbilde og lønn, og at de derfor har 

fokus på krav om mer belønning hvis de skal yte ekstra, slik Jakobsen (2004) for eksempel 

omtaler som ’dobbeltarbeid i overgangsfasen’. 

 

Motstanden mot å samordne sommerferieavviklingen mellom sykehusene kan også forstås 

ut fra egeninteresse. Ansatte kan etablere forestillinger om at en midlertidig stengning av en 

enhet kan medføre en fremtidig permanent nedleggelse av enheten – som igjen vil utgjøre 

en trussel i forhold til egen jobb. Ofte har en arbeidsplass også en stor betydning for egen 

opplevelse av identitet. Dette understøttes av Jacobsen (2004) sin teori – som omtaler dette 

som en ’frykt for å miste jobben’ eller ’frykt for å tape noe av ens identitet’.  

 

Motstanden mot sommerferiestenging kan også forstås ut fra frykten for personlig 

merarbeid i forhold til pendling, nye oppgaver og krav om ny kompetanse (Jacobsen, 

2004). 

 

På den andre siden mener vi at årsakssammenhengen her også kan ligge i at noen ansatte 

har definert seg selv eller blitt definert av kollegaer som ”ledere” eller ”helter”, og at deres 

posisjon av den grunn kan være truet. Den ansatte kan se endringen som en trussel, noe 

han personlig vil tape på.  Denne analysen mener vi støttes av Jakobsen (2004) som omtaler 

dette som ’psykologiske forsvarsmekanismer ’eller ’frykt for å tape noe av ens identitet’, og 

Yukl (2006) som påpeker ’tap av status og makt’ som en trussel som kan bidra til motstand 
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som forsvar mot endring. Dette perspektivet mener vi fanger opp alle tre situasjonene i 

historien vår. 

 

Morgan (1988) peker på at spenningene som er til stede mellom de ulike interessentene i 

organisasjonen, gjør at vårt forhold til arbeidsplassen er politisk i betydningen av at folk 

har forskjellige og motstridende interesser. Historien vår underbygger denne teorien. 

 

4.3.2. Misforståelser 

Kotter & Schlesinger beskriver dette med at det oppstår misforståelse av hva endringen i 

seg selv impliserer, og at dette ofte skyldes kommunikasjonsproblemer som følge av at man 

ikke gir tilstrekkelig eller riktig informasjon. 

 

Historien vår sier lite om hvordan kommunikasjonsprosessene har forløpt i forkant og 

underveis i endringsprosessene. Derimot refereres det til at ”… den involverende prosessen 

vi har vært gjennom …” og at ”… kommunikasjonen heller ikke ble på topp”. Ut fra dette 

mener vi det kan være grunnlag for å hevde at det foreligger noen misforståelser, og at 

aktørene kan ha hatt ulik tilgang på kunnskap og informasjon (Jacobsen, 2004). En 

begrenset delaktighet kan ha marginalisert forståelsen og begrenset påvirkningen fra de 

ansatte (Kotter & Schlesinger 1976). 

 

Vi mener at ledelsen som aktør i alle de tre situasjonene vi beskriver burde være maktbasen 

ved at den har kontroll over kunnskap og informasjon (Morgan 1988). Vi erfarer at det blir 

brukt ulike begrep (språk) fra de ulike aktørene når de kommuniserer med hverandre. 

Denne utfordringen kan delvis forklares med at det er ulike faggrupper, profesjoner, logikk 

og verdier som er representert (Jacobsen 2004). Dette har skapt en ledelsesutfordring i alle 

våre tre situasjoner.  

 

4.3.3. Lav endringstoleranse 

Kotter & Schlesinger beskriver dette med at endring anses som noe som skaper utrygghet, 

og berører den stabilitet Watson (1988) mener mennesket er så opptatt av å finne. 
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Vår erfaring er at det er umulig å gjennomføre omstilling uten at det samtidig brytes opp i 

etablerte strukturer og miljøer. På samme måte som Kotter & Schlesinger ser vi at 

motstand er en uunngåelig faktor fordi ansatte i disse tre situasjonene opplever å ha 

begrenset påvirkning på endringen. Våre historier viser at selv om det har vært lagt opp til 

involverende prosesser med bred deltakelse fra berørte fagmiljøer, så har motkreftene 

vunnet gjennom. 

 

Coch og French (1948) hevder at motstand først og fremst er et motivasjonsproblem. Vi 

kan til en viss grad forstå at folk som ikke føler behov for endring – heller ikke ønsker 

endring, og at de derfor kan ha manglende motivasjon for å gjennomføre endringene som 

allikevel besluttes. I historien med den nytilsatte avdelingssjefen kan manglende motivasjon 

være en forklaring på motstanden mot innføring av balansert målstyring. ”… vi som har 

vært her i 30 år …” er selvfølgelig ikke veldig motiverte for de store endringene. Derimot 

kan motstanden mot felles ferieavvikling vel så gjerne skyldes usikkerhet og knyttes til en 

ny ukjent situasjon, slik Jacobsen (2004) beskriver som ”frykt for det ukjente”. Reaksjonene 

kan være basert på frykt, angst og følelser.  

 

4.3.4. Ulik vurdering av situasjonen 

Kotter & Schlesinger hevder at motstand er en uunngåelig faktor i enhver endringsprosess 

fordi aktørene ikke tilstrekkelig forstår hva endringen skal gjøre godt for organisasjonen. I 

vår historie ser vi at alle de tre situasjonene som er beskrevet kjennetegnes av at noen er 

uenige i behovet for endring, og at de ikke ser fordelene eller ulempene med 

endringsforslaget på samme måte som ledelsen. 

 

Vi har som grunnleggende oppfatning at ulike aktører – enten det er ledere eller ansatte – 

legger til grunn det de selv oppfatter som rasjonelle begrunnelser når de fremhever sine 

synspunkter i en diskusjon. Dette er også gyldig i forhold til våre historier. Selv om vi har 

en helt annen oppfatning av en gitt situasjon, er det viktig at vi som ledere respekterer 

argumentasjonen og erkjenner at synspunktene kan være viktige med hensyn til å belyse 

saken fra andre perspektiver enn vårt eget.  
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I vår historie om felles ferieavvikling mellom fødeavdelingene, ser vi at motstanden mot 

forslaget blir begrunnet ut fra det som kan oppfattes som en legitim begrunnelse for å være 

uenig – nemlig tap av faglig kvalitet og at pasientene vil bli skadelidende som følge av 

tiltaket. Slik adferd kan på den ene siden forstås ut fra et faglig perspektiv og et ønske fra 

fagmiljøene om å framstå som seriøse og kompetente både i egne og andres øyne. På den 

annen side kan argumentasjonen framstå som en blanding av snever selvinteresse, lav 

endringstoleranse og ulik vurdering av situasjonen. Å argumentere for at ”vi vil miste …”, 

”vi ønsker ikke endring …” eller ”vi har sikkert ikke oppfattet alt riktig …” blir ikke 

oppfattet som slående argumenter eller videre intellektuell argumentasjon for å få frem sitt 

budskap. Som ledere er det derfor en utfordring å skulle sortere mellom det som kan være 

rasjonelle argumenter fra det som kan være tilsynelatende rasjonelle argumenter og som 

brukes vikarierende for å oppnå noe man ønsker. Det er alltid en fare for at rasjonelle 

motforestillingene gjerne knyttet til mer negative sider ved en endring kan bli borte hvis vi 

blir forutinntatte og betrakter dette som en skjult agenda når vi vurderer innspillene. Det 

er viktig for ledere å være bevisst andre menneskers behov for anerkjennelse og respekt.  

 

4.3.5. Kultur- og relasjonsperspektivet 

Bolman og Deal beskriver blant annet viktigheten av å ha fokus på kulturelle drivkrefter og 

human resource drivkrefter. 

 

Motstand mot en nyansatt leder som foreslår endringer for å forbedre enhetens kvalitet og 

effektivitet mener vi kan forstås ut fra kulturperspektivet. Det å være internalisert i en 

gruppe med felles bilde av ”hvem vi er” vil for mange være en verdi i seg selv ved at de 

ansatte har sterke relasjonelle bånd, og at dette dekker menneskets behov for tilhørighet og 

forutsigbarhet. På den andre siden ser vi at sterke subkulturer også kan forhindrer 

nødvendig endring på enhetsnivå. Dette kan også tenkes å forhindre personlig vekst 

(individuell frihet blir begrenset av gruppens normer). Årsaken til motstand i denne 

delhistorien mener vi kan begrunnes i at de ansatte ikke ønsker å vise at de støtter lederen. 

Dette kan skyldes at grupperelasjonen er viktigere enn eventuell personlig mening og mål, 

slik Jakobsen (2004) omtaler som ’brudd på psykologiske kontrakter’.  
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Eksemplet med sammenslåing av to enheter i sommerferien mener vi kan forstås ut fra 

redselen for ikke å mestre oppgavene på en ny plass. Alternativt kan årsaken begrunnes ut 

fra utryggheten ved å skifte kollegaer, og behovet for å inngå relasjoner utover sine vante 

omgivelser. Årsakene kan også ligge i frykten for ikke å strekke til og personlig mestring i 

forhold til læring av nye måter å arbeide på, nye oppgaver og nye relasjoner. Dette omtaler 

for eksempel Jacobsen (2004) som ’frykten for ikke å strekke til’ og ’tap av positive sosiale 

relasjoner’ som oppstår når grupper oppløses. 

 

Situasjonen der ikke alle faggrupper i klinikken umiddelbart aksepterte at det ble ansatt en 

leder som ikke har medisinskfaglig bakgrunn kan ha sammenheng med at de ansatte 

vurderte personens lederegenskaper som manglende ut fra både personlig egnethet og/eller 

faglig plattform. Her velger vi å forstå situasjonen ut fra en antagelse om at tradisjoner blir 

brutt – og at status, posisjon, makt og myndighet over eget fagområde er blitt endret ved 

denne tilsettingen. Jacobsen (2004) omtaler endringer i myndighetsforhold som påfører 

andre redusert innflytelse som ’endringer i maktforhold’. Yukl (2006) omtaler det samme 

som tap av status og makt. 

 

4.4. Strategier i forhold til motstand 

I dette kapittelet vil vi drøfte hvordan vi som ledere kan møte motstand slik at beslutninger 

og resultatet av disse blir best mulig. Vi legger til grunn at motstand i utgangspunktet må 

ses på som en nødvendig faktor i en beslutningsprosess ved at motargumenter korrigerer og 

gir oss et bredere perspektiv å belyse en problemstilling på. I motsetning til human 

resource rammen som fokuserer på hvordan konfliktene skal løses på en mest mulig human 

måte, er den politiske rammen opptatt av hvilken strategi og taktikk som skal brukes for å 

vinne konflikten (Bolman & Deal 1994). 

 

Haukedal (2005) hevder at motstand mot forandring ofte må angripes på gruppeplan. En 

vanlig erfaring mange ledere har gjort seg er at gruppemedlemmer enkeltvis kan gi uttrykk 

for at de ikke er i mot den planlagte endringen, allikevel støter de på en mur av motstand 

fra gruppen som helhet. 
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Vi velger å benytte Kotters ”Six Change Approaches” som disposisjon, og trekker inn 

andre teorier/perspektiver underveis i drøftingen. 

 

Strategi Best egnet for Fordeler Ulemper 

Opplæring og informasjon 

Motstand basert på 
manglende eller unøyaktig 
informasjon og analyser 

Når motstanderne først er 
overbevist så bidrar de ofte 
godt til å implementere 
endringen 

Kan være svært 
tidkrevende, spesielt 
dersom mange er involvert 

Involvering 

Tilfeller hvor de som 
initierer endringen ikke har 
den fulle oversikt over hva 
de trenger for å 
utarbeide/gjennomføre 
endringer og i tilfeller hvor 
det er viktig at man har 
helhjertet innsats fra alle i 
gjennomføringsfasen 

De som involveres vil føle 
forpliktelse til 
implementeringen av 
endringen. All relevant 
informasjon de bidrar med 
vil kunne integreres i 
endringsplanen 

Kan være tidkrevende. De 
involverte vil kunne ha 
mulighet til å påvirke til en 
uhensiktsmessig endring. 

Gi støtte 
Tilfeller hvor medarbeidere 
utøver motstand på grunn 
av tilpasningsproblemer 

Ved tilpasningsproblemer 
er det ingen annen taktikk 
som virker uansett… 

Kan være tidkrevende, 
kostbart, og fortsatt feile 

Forhandling og 
kompromiss 

Tilfeller hvor noen i 
prosessen vil tape på en 
endring og hvor de er i 
posisjon til å yte betydelig 
motstand 

Kan være (i noen tilfeller) 
en enkel metode for å 
unngå massiv motstand 

Kan bli for kostbart i 
mange tilfeller. Kan 
motivere andre potensielle 
motstandere til å kreve 
forhandling for å føye seg 

Manipulering og 
kooptasjon 

Tilfeller hvor andre 
taktikker ikke fungerer 
eller blir for dyre 

Kan være en rask og billig 
løsning for å motvirke 
motstand. Kan også gi noe 
støtte til implementering av 
endringer 

Kan påvirke troverdigheten 
til de som initierer en 
endring. Kan også lede til 
fremtidige problemer om 
manipuleringen og 
selvsuppleringen 
gjennomskues 

Bruk av åpen eller skjult 
makt 

Tilfeller hvor det er av 
betydning å ha fortgang i 
endringsprosesser og hvor 
de som initierer endringen 
har betydelig makt og 
autoritet 

Hastigheten kan overkjøre 
medarbeiderne og deres 
motstand og således gi 
troverdighet ved at det gis 
uttrykk for handlekraft 

Risikabelt. Kan gjøre de 
involverte forbannet hvis 
de føler seg overkjørt 

 

4.4.1. Opplæring og informasjon 

En av de vanligste strategiene for å håndtere motstand mot endring er opplæring og 

informasjon. Denne strategien er brukt i vår historie for å gi medarbeiderne bedre 

forståelse for behovet for endring, og for at de skal se logikken i endringen. Informasjon er 

gitt på flere måter, enten som en til en samtaler, gruppepresentasjoner, skriftlig informasjon 

eller oppslag m.v. Opplæring og informasjon er egnet i de tilfeller der motstanden er basert 

på unøyaktig og utilstrekkelig informasjon og analyser. En av fordelene med en slik 

tilnærming er at mennesker som forstår eller som er blitt overbevist ofte bidrar 

konstruktivt både til utviklingen og implementeringen av endringen. Ulempen er at det 

kan være tidkrevende, spesielt hvis det er mange involverte. 
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Fra våre historier vet vi at god informasjon har vært gitt. Vi antar at dette har vært noe av 

basis for at motstanden ikke har vært enda større. Historiene forteller jo også at det er 

faglig forståelse for endringsbehov, men at man allikevel ikke klarer å enes om en felles vei 

mot målet. Derfor må vi kombinere informasjon og opplæring med noen av de andre 

strategiene til Kotter. 

4.4.2. Involvere medarbeiderne 

Involvering som strategi innebærer at de som initierer en endring engasjerer motstandere, 

eller potensielle motstandere, i utvikling og implementering av endringsprosessen. 

Involvering kan være hensiktsmessig både i tilfeller hvor den som initierer endringen ikke 

har den fulle oversikt over hva de trenger for å utarbeide eller gjennomføre endringen, og i 

de tilfeller hvor det er viktig at man har helhjertet innsats fra alle i gjennomføringsfasen. 

 

Vi kjenner ut fra vår historie at ledelsen er blitt mistenkeliggjort for kun å ha økonomiske 

motiver for endringer, selv om dette ikke er tilfelle. Målet har ikke bare vært lavest mulige 

kostnader, men også et nivå som gir god nok kvalitet, effektivitet og mest mulig 

helsetjenester innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelige. I kunnskapsbedrifter 

finnes mange dyktige medarbeidere som ønsker å ta ansvar. Vi vet at det ligger et stort og 

ofte uutnyttet potensial i de fleste mennesker, og at medarbeidere som regel er ansvarlige 

mennesker som kan stoles på. Gode prestasjoner, evne og vilje til nødvendige endringer er 

avhengig av motivasjon, utfordringer og tillit – ikke detaljstyring og tvang. Vår rolle som 

ledere blir derfor å finne en tydelig retning og styre foretaket dit det skal. Vi må omsette 

strategi til veivalg som er forståelige og som går helt ned til den enkelte ansattes personlige 

mål. Slik involvering kan – for eksempel i historien om den nytilsatte avdelingssjefen – skje 

gjennom balansert målstyring, som er en måte å knytte sammen visjon, mål og daglig drift. 

Filosofien bak balansert målstyring dreier seg om å flytte oppmerksomheten fra 

utelukkende å se på bunnlinjen i regnskapet, til den visjonen foretaket har og hvordan 

arbeidet med å nå denne visjonen blir en del av den daglige driften i foretaket. 

 

Visjonen kan for eksempel være å tilfredsstille pasientenes behov innenfor et bestemt 

område. En operasjonalisering av visjonen kan dermed formuleres i spørsmålet: Hva må 

foretaket gjøre for å tilfredsstille pasientens behov? Dernest må man se på hvilke aktiviteter 
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som må gjennomføres. Tilfredsstiller de interne prosesser krav til produktivitet og 

effektivitet? Hva må eventuelt endres? For å kunne utføre aktivitetene, stilles det krav til 

organisasjon og medarbeidernes kompetanse? Forbedrer organisasjonen seg til å skape 

merverdier for våre pasienter. Vi mener at en slik fremgangsmåte, en involvering av de 

ansatte på slike spørsmål, vil være å møte hver enkelt medarbeider mer på deres egen arena 

og gi redusert motstand og økt tilslutning til endringsprosesser i helseforetakene. Både 

ledere og medarbeidere vil oppnå et felles virkelighetsbilde. 

 

4.4.3. Gi støtte 

I endringsprosesser kan det være klokt av oss som ledere å framstå som støttende overfor 

medarbeidere som berøres av endringene. Ved å vise forståelse for de utfordringene som 

endringene betyr for den enkelte, føler medarbeideren seg respektert. Slik støtte kan for 

eksempel gis gjennom å tilby grundig opplæring innenfor områder hvor endring skal 

foretas. For noen medarbeidere vil endring føles som man brenner lys i begge ender, og da 

kan lederen vise forståelse ved å gi medarbeideren emosjonell støtte, tett oppfølging eller 

legge til rette for jobbrotasjon m.v. Ut fra våre historier ser vi at slik støtte også kan være 

hensiktsmessig i forhold til å vise forståelse for at kultur må endres over tid. Mens det 

tidligere var mer vanlig at den mest erfarne fagpersonen ble forfremmet til leder av enheten 

han/hun var tilsatt i, så er kravet til både formell og uformell lederkompetanse mer 

vektlagt i vår tid. Nye ledere må være bevisst og vise forståelse for innarbeidet kultur. Det 

må gjerne brukes en del tid til å endre dette for å finne den strukturen som fungerer 

fremover. At det er tidkrevende oppleves gjerne som en ulempe, men de ulike 

støttetiltakene vil som regel bygge opp gjensidig respekt og en mer handlekraftig 

samarbeidskultur over tid. 

 

4.4.4. Forhandle / kompromisse 

Informasjon, involvering og det å gi støtte i endringsprosesser ser vi på som ”myke” 

strategier for å møte motstand. Noen ganger er ikke dette tilstrekkelig, og man må 

forsterke virkemidlene som tas i bruk. Forhandlinger kan være aktuelt i situasjoner hvor 

det er åpenbart at noen vil føle at de taper ansikt ved endringen, og i situasjoner som er 

fastlåste og hvor noen sitter i posisjon til å boikotte endringene slik vi ser i vår historie. Slik 

maktposisjon kan man blant annet se i arbeidstakerorganisasjonene og hos personer som 
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fungerer som uformelle ledere/nøkkelpersonell – gjerne sterke autonome faggrupper. 

Kompromissløsninger kan være både i forhold til status, økonomi og/eller fag. I vår 

historie kan for eksempel slike kompromisser skape vinn-vinn situasjoner. Vi kan som 

eksempel gi en sentral ansatt som motsatte seg endring om nye arbeidsmetoder en mulighet 

til og tre inn i en annen rolle – gjerne en nøkkelrolle ved selve endringen – for på den 

måten å redusere motstanden samtidig som kompetansen vedkommende besitter blir 

benyttet. Dermed kan en potensiell motstand bli snudd til å være en positiv drivkraft. 

 

4.4.5. Manipulering – kooptasjon  

Manipulering og kooptasjon kan anses mer som en taktikk enn et verktøy. Manipulering i 

denne historien innbefatter å kunne påvirke beslutningen. Dette kan for eksempel skje 

gjennom å styre informasjon, utelate informasjon, eller bevisst å strukturere handlinger på 

en slik måte at det påvirker potensielle motstandere i ønsket retning. Slik manipulering kan 

skje på flere måter. Splitt og hersk kan være en metode. En annen kan være å styre 

informasjon på en slik måte at de involverte blir ledet til å tro at behovet for endring er 

større enn det egentlig er, man skaper aksept for endring gjennom frykt og en noe mer 

unyansert kriseoppfatning. En noe mildere form for manipulering er kooptasjon. Det kan 

skje for eksempel gjennom å gi en ansatt som motsatte seg endring om nye arbeidsmetoder 

en attraktiv rolle i forhold til både utvikling og implementering av endringen. Man leder da 

denne medarbeideren til minimum å føle at han/hun påvirker endringen. En fare med 

manipulasjon er at de involverte kan føle seg lurt. Hvis man i tillegg opplever at det 

benyttes usannheter, kan det skapes langvarig mistillit mellom partene. Manipulering bør 

anses som et verktøy man benytter først og fremst hvis andre metoder har vist seg ikke å 

fungere. Er man klemt opp i et hjørne, det er behov for hurtige og handlekraftige 

løsninger, så kan imidlertid manipulering være en rask vei til målet. 

 

4.4.6. Bruk av åpen eller skjult makt 

Bruk av åpen eller skjult makt benyttes ved uakseptabel adferd, og er i hvert fall i vår 

bedriftskultur i det offentlige å anse som en slags siste utvei. Historien vår beskriver at vi 

som ledere antagelig godtar for mye fra illojale medarbeidere. Når vi fra vår historie for 

eksempel hører at nøkkelpersonell som leger og jordmødre benytter illojale metoder for å 

fremme sitt syn, at de truer med å si opp sine stillinger hvis endring skjer, så kan det være 
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nødvendig at vi som ledere benytter vår styringsrett og signaliserer at brudd på spilleregler 

ikke aksepteres. I mange private virksomheter vil man ikke akseptere brudd på vedtatte 

spilleregler fordi det kan påvirke virksomhetens inntjening og gi konsekvenser for 

fremtidig eksistens. På samme måte må ledere i offentlige virksomheter i større utstrekning 

benytte sin makt og autoritet når det er nødvendig, spesielt fordi vi har et utvidet ansvar 

for å forvalte samfunnets midler på en forsvarlig måte for fellesskapets beste. 
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5. KONKLUSJON 

 
 

Ved hjelp av teori, litteratur og egne erfaringer har vi i denne oppgaven – ut fra ulike 

perspektiver – drøftet fenomenet motstand i endringsprosesser. Hvordan kan vi som ledere 

forstå og møte motstand i endringsprosesser?  

I arbeidet med oppgaven har vi tatt 

utgangspunkt i Bolman og Deal (2002) 

sine fire perspektiver for å tolke og forstå 

organisasjoner. Vi har videre støttet oss 

på Maurer (1996) og Haukedal (2005) som 

har beskrevet hvordan motstand kommer 

til uttrykk. Vi har også benyttet Kotter 

og Schlesinger (1976) for å beskrive hva 

som skaper motstand, og for å forstå hva 

som må til for å kunne gjennomføre 

vellykkede endringsprosesser. I den 

etterfølgende diskusjonen har vi gått inn i 

historien vår og drøfte denne opp mot 

teorier, metoder og verktøy. Dette har 

bidratt til økt forståelse og innsikt i 

forhold til hvordan vi som ledere kan 

forstå og møte motstand i 

endringsprosesser. 

 

 

I vår gjennomgang av litteraturen har en viktig erkjennelse vært at motstand må betraktes 

både som en reaksjon og en kraft – og at energien og kraften som ligger i motstanden kan 

brukes til konstruktiv og positiv deltakelse. I en forståelsesramme hvor motstand betraktes 

som energi – vil fravær av motstand kunne medføre at man mister energi og dynamikk i 

beslutningsprosessen.  
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I tabellene nedenfor har vi sammenfattet det hele i to figurer hvor vi belyser 

sammenhengen mellom 

• de ulike drivkreftene i en organisasjon og strategier for å møte dem  

• årsakene til motstand og strategier for å møte dem 

• historien vår og årsakene til motstand 
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Sammenhengen mellom ulike drivkrefter, årsaker til motstand og strategier for å møte dem 

 

Strategier 

O
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B
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k 

av
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/ 
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Strukturelle √ √ √ √ √ √ 

Human resource √ √ √ (√)   

Politiske    √ √ √ 

P
er

sp
ek

ti
ve

r/
 

D
ri

vk
re

ft
er

 

Kulturelle √ √ √    

       
Snever selvinteresse  √  √ √ √ 

Misforståelser √ √     

Lav endringstoleranse √ √ √ (√)   

Ulik vurdering av situasjonen √ √ √ √   

Å
rs

ak
er

 

Kultur- og relasjonsperspektivet √ √     

 

Sammenhengen mellom vår historie, årsaker til motstand og strategier for å møte dem 

 
Faktorer Case A Case B Case C 

    
Snever selvinteresse √ √  

Misforståelser  √ √ 

Lav endringstoleranse √ √ √ 

Ulik vurdering av situasjonen √ √ √ 

Å
rs

ak
er

 

Kultur- og relasjonsperspektivet √ √ √ 

Opplæring og informasjon  √  

Involvere medarbeidere (√) √ √ 

Gi støtte  √  

Forhandle/kompromisse (√)  √ 

Manipulasjon - kooptasjon √  (√) 

St
ra

te
gi

er
 

Bruk av åpen/skjult makt √   
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Case A: Motstand mot endring av sommerferieavviklingen 
Case B: Motstand mot innføring av balansert målstyring 
Case C: Motstand mot endring i lederstruktur 

I en tabloid framstilling kan en anvisning på hvilke to hovedalternativer til endringsstrategi 

vi mener det ville vært naturlig å benytte i forhold til vår historie oppsummeres slik: 

A. I historien om motstanden mot felles ferieavvikling (case A) er utfordringen for oss 

som ledere ikke lengre å gjøre endringen attraktiv. Her er de fleste virkemidlene 

som informasjon, involvering, støtte i prosessen med mer allerede tatt i bruk, og det 

vil være nødvendig å bruke styringsretten og tvinge igjennom endringen for å 

komme videre.  

B. I historien om motstanden mot innføring av balansert målstyring (case B) er 

utfordringen for oss som ledere å gjøre endringen attraktiv. Her vil det være 

naturlig å ta i bruk opplæring, involvering og støtte for å komme videre.  

C. I historien om motstanden mot endring i lederstruktur (case C) er utfordringen for 

oss som ledere i utgangspunktet å gjøre endringen attraktiv gjennom involvering og 

kompromiss. Samtidig ligger det et snev av tilvant tenkemåte bak motstanden, noe 

som gjør at det kan være nødvendig å strukturere handlinger på en slik måte at det 

påvirker motstanderne i ønsket retning. 

 

Vi er inneforstått med at en slik anvisning av hovedstrategier som vi konkluderer med 

ovenfor, gir et noe forenklet virkelighetsbilde. Arbeidet med oppgaven har imidlertid 

synliggjort for oss at alt henger sammen med alt – og at dette krever at vi som ledere må 

kunne beherske hele spekteret av strategier og ledelsesteknikker for å lede 

endringsprosesser i organisasjoner. Dette innebærer å kjenne symptomene på hvordan 

motstand kommer til uttrykk, være god på å analysere årsakene til motstanden, og ikke 

minst ha evne og mot til å iverksette de rette strategier og tiltak for å kunne gjennomføre 

endringsprosessene. 

 

Vi tror at den viktigste nøkkelen for å lykkes med endringsprosesser er medarbeidernes 

involvering og forpliktelse. Den største hindring for nytenkning og endring er den tilvante 

tenkemåte. En gjennomgang av litteraturen bekrefter at mennesker og organisasjoner har 

gode forutsetninger, evner og ressurser til å takle endringer dersom det blir gjennomført 

åpne, involverende og ryddige prosesser. Dette er imidlertid ikke litteraturens hovedfokus. 

Litteraturen handler egentlig om alle disse andre, uønskede endringene. Til syvende og sist 

mener vi dette leder til at endring handler om to hovedalternativer i valg av 
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endringsstrategi. Det ene er å gjøre endringen attraktiv slik at endringsviljen mobiliseres. 

Det andre alternativet blir å presse igjennom endringen gjennom bruk av ulike maktmidler. 

I alle henseender må vi som ledere forholde oss til konsekvensene av de valg og strategier vi 

velger. 
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