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KAPITEL 3

Kommunikation og
forandring
– kunsten at skabe et bedre
i morgen
Leif Pjetursson og Helle Petersen

Abstract
Artiklen tegner konturen af et forholdsvis nyt område, nemlig forandringskommunikation i organisationer. Vi beskriver først nærmere, hvad
forandring er og hvilke nye krav, de mange forandringer stiller til lederens
kommunikative kompetence og handlen.
Dernæst går vi tæt på menneskers forskellige modstand og reaktioner på
forandringer. Her henter vi bl.a. inspiration fra politisk kommunikation.
Artiklens tredje del handler om virksomheders kommunikation af forandringer. Her inddrager og trækker vi på erfaringer fra sundhedsoplysningen, som har mere end 50 års erfaringer med at påvirke menneskers
holdninger og adfærd.
Vi omtaler til slut en række metoder og værktøjer, man kan bruge, når
man skal løse én af de helt store udfordringer inden for kommunikation af
forandringer: Hvordan kan man bedst muligt oversætte forandringen og
gøre den relevant for hver enkelt medarbejder?
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Forandringens anatomi
Forandring hersker
Ved begyndelsen af det nye årtusinde er konstante forandringer
blevet tilstanden. Hvad der var endegyldig sandhed i går, er forældet i morgen. Marked, forbrugere, miljø, sundhed, økonomi og
politik er alle fragmenter i det forandrede verdensbillede, hvor
tidligere tiders akkumulerede viden ikke rækker i forhold til nutidens samfund i konstant forandring. Fra alle sider opstår der derfor behov for ny viden og nye løsninger, der kan forklare og tilpasses den nutid, vi lever i, og ikke mindst den fremtid, vi går i
møde.
Siden starten af 1980’erne har informationsteknologien ændret
verden radikalt. De mange nye teknologier – pc-revolutionen, regneark, e-mail og internet – har medført dybtgående ændringer i
arbejds- og fritidsliv. Vi tænker, taler, arbejder, kommunikerer og er
sammen på mange nye måder i forhold til for 20 år siden.
Forandring er en meget kompleks størrelse. Der synes at være
lige så mange måder at opfatte forandring på, som der er sociologer, erhvervsforskere, filosoffer, psykologer, kunstnere og organisationsteoretikere til at præsentere disse opfattelser. Forandring kan
derfor betragtes fra mange forskellige vinkler – personligt, socialt,
organisatorisk, ledelsesmæssigt, samfundsmæssigt, teknologisk,
rationalistisk, pædagogisk, kunstnerisk, politisk og økonomisk. Vi
kan naturligvis ikke komme ind på alle disse opfattelser. Vi vil inddrage nogle af opfattelserne i naturlig forbindelse med vores gennemgang af forandringskommunikation.

Typer af forandring
Hvad er forandring egentlig i en virksomhedskontekst? Inden for
organisationsteorien skelner man mellem små, løbende tilpasnin104
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ger og større, mere radikale forandringer. Agryris & Schöen (1978)
taler om forandringer af første og anden grad:
Første ordens forandringer er tilpasninger, der svarer til at modificere organisatoriske processer uden at aktørernes fortolkningsrammer ændres afgørende.
Anden ordens forandringer er transformation, hvor der sker et
omfattende opbrud med den eksisterende kultur og tidligere fortolkningsmønstre.
Transformationsskolen (Morsing, 1995) skelner på samme vis
mellem små og større forandringer under betegnelserne transition
og transformation. Johnson & Scoles (1997) betegner små forandringer som løbende småjusteringer, der bygger videre på virksomhedens færdigheder, rutiner og kultur. En del teoretikere argumenterer for, at disse forandringer bør ske proaktivt, så
virksomheden konstant har føling med ændringer i omgivelserne
og løbende tilpasser sig.
Større forandringer overskrider virksomhedens eksisterende
paradigme og organisatoriske rutiner. Det medfører et omfattende
brud med eksisterende adfærds-, handlings- og fortolkningsmønstre, den måde “man plejer at gøre tingene på.” Også her skelnes
mellem pro- og reaktive reaktionsmåder fra virksomhedens side.
Det er endvidere en forudsætning, at større forandringer først bliver aktuelle, hvis organisationen oplever en tilstrækkelig uligevægt, der går længere end til bare at forstærke de allerede eksisterende antagelser (Schein, 1986).
Forandringens karakter, nødvendighed og omfang hænger altså
tæt sammen med, om en virksomhed befinder sig i en egentlig krise eller ej. Det påvirker forandringens omfang. Forandringen kan
dreje sig om hele virksomheden eller dele af den, fx en division, en
afdeling, en medarbejdergruppe eller en tværgående projektgruppe. Forandringen bliver med andre ord mere radikal og omfattende, hvis organisationen befinder sig i en krisesituation, der kræver
hurtige handlinger. Her vil der heller ikke altid være tid til at inddrage de berørte parter på en ledelsesmæssig og kommunikativ
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korrekt måde. Det kan fx være i forbindelse med udskiftning af
topledelsen, fusion, virksomhedsopkøb eller dramatisk faldende
indtjening.
Et eksempel på større forandringer uden krise er ændringer af
virksomhedens værdigrundlag. Det arbejder mange danske virksomheder med i disse år. Værdier og visioner er i dag dét, der
binder virksomheden sammen, i stedet for den gamle regel- og
ordreledelse. Virksomhederne er tvunget til at bringe sig på omgangshøjde med informationssamfundets arbejdsbegreb, ledelsesog kommunikationsformer, hvis de vil fastholde deres konkurrenceevne og tiltrækningskraft.
En virksomhed vil umiddelbart stå bedre, hvis den gennemfører
dybtgående forandringer i god tid. Det giver ro til at opnå forståelse og accept hos medarbejderne og dermed indføre en ny praksis i
hverdagen. Det kan imidlertid være vanskeligt at motivere mennesker til forandringer, hvis de ikke i bogstavelig forstand kan mærke
forandringens nødvendighed, ofte i form af en krise. Mennesker
reagerer ofte først, når behovet for forandring synes tvingende nødvendigt. Hvorfor ændre noget, der tilsyneladende går godt?

Forandringens aktører
Når man skal planlægge sin kommunikation, er det vigtigt at have
et overblik over de aktører, der typisk optræder i forbindelse med
en forandring.
Opgavestilleren er normalt den øverste ansvarlige for den organisation, hvori forandringen skal foregå. Hvis forandringen omfatter
hele virksomheden vil opgavestiller typisk være den adm. direktør
og/eller bestyrelsen. Hvis forandringen vedrører en bestemt afdeling – og initiativet til forandringen udspringer lokalt – vil opgavestilleren typisk være afdelingschefen etc.
Igangsætteren er den eller de personer, der i praksis overbeviser
forandringens målgruppe om, at det er nødvendigt og rigtigt at
106
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ændre det nuværende. Det er også igangsætteren, der holder øje
med, om forandringen bliver en del af hverdagen, når den indledende opmærksomhed og begejstring er overstået. I større forandringsprojekter er igangsætteren typisk en mellemleder, som refererer direkte til forandringens opgavestiller.
Projektlederen eller projektgruppen forbereder, igangsætter og gennemfører forandringen. Projektlederen/projektgruppens rolle og
ansvar afhænger af hvilken tilgang, virksomheden vælger. Man
kan fx vælge at inddrage et bredere udsnit af ledere og medarbejdere, nedsætte ad hoc udviklingsgrupper eller inddrage diverse
udvalg i forandringsprocessen.
Opinionsledere blandt medarbejderne har ofte stor effekt ud fra teorien om “homolog effekt” (Barker & Gaut, 1996). Mennesker lader
sig lettere påvirke af mennesker, der ligner dem selv i tro, værdier,
uddannelse, social baggrund og status m.v. Opinionslederne er
derfor meget vigtige ambassadører for forandringen. Man kan
også vælge at danne et korps af forandringsagenter, der driver forandringen frem lokalt, fx i samarbejde med mellem- eller projektledere.
Mange især større forandringsprojekter sker desuden i samarbejde med eksterne konsulenter, der kan fungere som enten ekspertrådgiver eller proceskonsulent.
Målgruppen er den gruppe medarbejdere, der er det faktiske mål
for forandringen, og som man kan vælge at inddrage på forskellige måder i forløbet. Ofte indgår også andre målgrupper i forandringen, fx ejere, kunder, presse, potentielle nye medarbejdere m.fl.

Ledelse af forandringer
Mange ledere er vant til at tænke i årsag-virkning, når de står over
for at skulle gennemføre forandringer. Forandringen opfattes som
en række faser, som det gælder om at styre rationelt korrekt. Denne fasetænkning er på mange måder et godt værktøj, både når det
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gælder ledelse af forandring og planlægning af kommunikationsindsatsen. Men den skal indtænkes i en forståelse af virksomheden
som et levende system.
Traditionelt er vi i den vestlige kultur opdraget til at tænke lineært. Der er noget der kommer først, en årsag, og noget som kommer efter – en virkning. På den måde oplever vi, at vi kan få styr
på fremtiden og vores bestræbelser i forbindelse med produktion,
udvikling, projekter osv. Men denne tankegang kan imidlertid ikke
stå alene. Det sociale samspil mellem mennesker i virksomheder er
så mangfoldige, at de kun sjældent lader sig rumme i et årsag-virkningsforhold.
Ifølge Borum (Borum, 1995) går de fleste teorier ud fra, at forandringsprocesser kan planlægges og styres efter generelle opskrifter
– i lighed med tidligere teoriers antagelser om planlægning og
implementering af en ny organisationsstruktur. Denne opfattelse er
i slægt med den klassiske Organization Development skole (OD),
der stadig dominerer meget inden for litteraturen om organisationsforandring, selv om den er ved at blive overhalet af den systemiske og socialkontruktivistiske tænkemåde.
Fx mener Borum, at den strukturelle, liniære og ledelsesstyrede
opfattelse af forandringsprocesser er helt utilstrækkelig i det senmoderne samfund. I stedet argumenterer han for en alternativ
opfattelse, hvor forandringsprocesser forstås som komplekse,
anarkiske og lokalt betingede.
Den procesorienterede forståelse harmoner også fint med fremkomsten af de nyere, løse organisationsformer, der er kendetegnet
ved projektorientering, netværk, orientering mod omverdenen
m.v.
Den systemiske og socialkonstruktivistiske tænkning mener i
forlængelse heraf, at alle idéer og handlinger i et socialt miljø
påvirker hinanden gennem uafbrudte interaktionsmønstre (Løw,
1997). Den organisatoriske kompleksistet kan hverken styres eller
overskues rationelt i sin helhed. Den moderne organisation må forstås som et netværk af relationer. Vi taler om organisationer som
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levende, selvskabende- og organiserende systemer i evig bevægelse mod noget nyt. Det indebærer, at alt, hvad der siges og gøres, er
knyttet sammen uden nogen klar begyndelse og afslutning. Vores
handlinger påvirkes af omgivelserne, samtidig med at vi selv
påvirker omgivelserne. Sammen skaber vi verden i en uendelig
spiralbevægelse.
Forandring forstås altså bedst som den evige proces, det er at
være undervejs. Det er frugtbart at betragte forandring som en
åben, centrifugal proces, hvor ledelsen angiver retning og mål, men
hvor deltagerne også får store muligheder for at påvirke indhold
og processen. Vejen mod målet vil typisk være brolagt med mange
forhindringer og uforudsigelige reaktioner, som man må tage stilling til og løse undervejs.
Forandring er en proces, der kræver ledelse og retning. Men
samtidig bør ledelsen i høj grad inddrage deltagerne til at være
med til at påvirke retning, mål og indhold. På den måde kan der
skabes et ægte ejerskab til processen og resultatet. Vi vil til slut i
artiklen komme ind på, hvordan man gennem forskellige kommunikationsformer kan involvere deltagerne personligt i forandringsprocessen.
Den traditionelle ledelsesopfattelse af forandringer har ofte
resulteret i, at mange ledere intuitivt vælger en top-down model,
når de står over for at gennemføre forandringer. Her er det ledelsen, der som en “priviligeret aktør” tager initiativet, formulerer og
præsenterer forandringens vision og mål og derefter styrer og kontrollerer processen. Det sker typisk ved massekommunikation
oppefra og ned, hvor ledelsen søger at markedsføre forandringen
over for medarbejderne.
Top-down tilgangen anlægger et klart ledelsesperspektiv (Morsing, 1995). Det gør det ofte svært at få forandringen til at slå
ordentligt igennem, fordi medarbejderne ikke fra begyndelsen bliver personligt involveret. Ledelsesperspektivet betyder desuden,
at ledelsen ofte indfortolker forandringen i deres eget univers, så
deres egne interesser ikke bliver truet. Men det vil ofte være nødKAPITEL 3
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vendigt at ledelsen giver afkald på autoritet og indflydelse i den
demokratiseringsproces, som mange forandringsprojekter tilstræber. Det er derfor, at det er problematisk, at det er ledelsen, der
ensidigt beslutter og forsøger at kontrollere forandringsprocessen,
bl.a. ved deres valg og “briefing” af eksterne konsulenter.
Modsætningen til top-down tilgangen er en såkaldt “bottomup” proces, hvor ledelsen inddrager andre ledere og medarbejdere
i udformningen af forandringens vision, værdier, mål og indhold
Mange opfatter bottom-up tilgangen for at være for idealistisk,
tids- og ressourcekrævende (Morsing, 1995). Det kan være svært i
praksis at inddrage mange medarbejdere, ligesom processen kan
blive meget langstrakt og risikere at være svær at håndtere. Ledelsen kan opleve, at den mister kontrol og overblik. Det er imidlertid
vort indtryk, at stadig flere især yngre ledere praktiserer, hvad man
kan kalde ”fleksibel ledelse”, dvs. lederen er parat til at give indflydelse fra sig, til at lade sig påvirke og til i vid udstrækning at
involvere medarbejderne i udformningen af vision, mål, indhold,
planer osv.
Om virksomheden anlægger en top-down eller bottom-up tilgang i forbindelse med forandringer afhænger af mange forhold,
bl.a. virksomhedens særpræg, historie, kultur, branche, struktur og
aktuelle situation. I forbindelse med ændringer af virksomheders
værdigrundlag ser vi mange variationer over de to tilgange. I især
helt store danske virksomheder er der en tendens til at bruge en
top-down-inspireret tilgang, hvor en snæver ledelseskreds formulerer værdierne. Det har bl.a. at gøre med størrelsen af virksomheden, traditioner og førnævnte frygt for at miste kontrollen med
processen. I den efterfølgende udbredelse af værdierne vælger man
så at bruge elementer fra bottom-up metoden, dvs. lokale informationsarrangementer, workshops m.v. Vi beskriver senere værdiskiftet hos to virksomheder, der som udgangspunkt har anvendt en
top-down tilgang, Novo Nordisk og KMD (Kommunedata).
Men der er også en del eksempler på virksomheder, der har startet forandringsprocessen nedefra og op, f.eks. Danica. Det betød, at
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et meget stort antal ledere og medarbejdere fra starten blev involveret i selve værdi- og visionsformuleringen.

Lederen bliver kommunikator
De fleste både offentlige og private virksomheder befinder sig i et
mægtigt hamskifte. Mange hænger stadig fast i traditionelle organisations-, ledelses- og kommunikationsformer. Mange virksomheder er dog på vej med at skabe, hvad man kan kalde den fleksible
og lærende organisation. Erhvervsministeriet offentliggjorde i 1998
en undersøgelse, der viste, at fleksible virksomheder er op til en
tredjedel mere produktive end andre virksomheder. De udvikler to
gange flere nye produkter, og de skaber tre gange så mange
arbejdspladser som traditionelle virksomheder.
Virksomheders konkurrenceevne vil i høj grad afhænge af, om
lederne mestrer det omfattende hamskifte. Det entydige topledelsesperspektiv og den eksisterende virksomhedskultur er ofte store
barrierer for, at forandringer bliver ført igennem med succes. Der
opstår let konflikter og en kamp mellem den gamle og nye orden:
virksomhedskulturen, ledelsesstilen, interaktionsformer m.v. Og vi
må her konstatere, at det er lige så svært for virksomheder at
ændre grundlæggende holdninger og adfærdsformer, som det er
for mennesker.
Det kan fx være meget svært for den traditionelle leder at ændre
ledelsesstil- og værdier, fordi stilen er blevet en integreret del af
personligheden. Det er en stil og nogle værdier, der sat på spidsen
bygger på magt, ordrer, kontrol og énvejskommunikation. Den traditionelle leder kan måske føle, at hans position bliver truet i de
nye organisationer, enten fordi hans traditionelle videnmonopol og
magtbase udhules eller fordi han får medarbejdere, der er selvledende og innovative.
I den traditionelle organisation er medarbejderne ikke vant til at
tage selvstændige initiativer. De kender deres plads i hierarkiet og
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reagerer først efter ordre fra chefen. Det skaber ofte passive og udynamiske medarbejdere med et lavt selvværd.
I takt med at medarbejderne bliver stadigt bedre uddannede,
mere kompetente og selvstændige, bliver der mindre behov for traditionel kontrolledelse. Det stiller mange nye krav til lederens
ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer. Ledelse er ikke
længere lig med rationel planlægning, direkte styring og dressur af
medarbejderne. Ledelse må i langt højere grad baseres på værdier
og et nyt syn på medarbejdere som aktive og ligeværdige partnere
(Fogh Kirkeby, 1998).
Med hensyn til de nye kommunikative kompetencer ser vi tre
aspekter:
Visionskommunikation
Dygtige ledere skal kunne udvikle medrivende visioner og mål,
der har fokus og kan skabe entusiasme og energi. Ledere finder
midlertid ofte, at det er en vanskelig opgave. Og det er en svær og
kompleks proces at udvikle og personligt formidle en fængende
vision om fremtiden.
Toplederens evne til at formidle visionen på en medrivende
måde, hans adfærd, sprog og historier har en meget stor effekt.
Lederen fungerer qua sin position som en meget stærk rollemodel.
En synlig ændret adfærd hos ledelsen fører ofte til ændret adfærd
hos medarbejderne. At tage ledelsen af et forandringsprojekt betyder, at man som leder erkender, hvor man vil flytte organisationen
hen, og at man har lyst til at komme derhen. Hvis ikke ledelsen
brænder for forandringsprojektet fra start til slut, er der stor risiko
for, at projektet løber ud i sandet. Mange ledere er tilbøjelige til at
stille sig tilfredse med at sætte en forandring i gang eller godkende
et oplæg til forandring. Det betyder, at de ofte forsømmer at følge
op og synligt vise deres engagement hele processen igennem.
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Planlægningskompetence
Top- og mellemlederen skal bruge mere tid på at tænke over, hvordan de kan honorere de forskellige målgruppers forventninger og
være bevidst om hvilke former for kommunikation, der egner sig
til at skabe forandringer. Fx skal lederen kommunikere på forskellige måder i en startfase, hvor der skal skabes opmærksomhed om
forandringen, i en midterfase hvor der skal opnås forståelse og
accept og i en afslutningsfase, hvor de gode resultater af forandringen skal kommunikeres. Det kræver desuden, at lederen forstår forandringens natur: Hvordan reagerer mennesker typisk på
forandringer? Hvordan skal man lede forandringer – hvornår man
skal lede og hvornår man skal holde sig væk?
Lederen bør vide, hvordan han behandler modstand gennem sin
kommunikation. Al forandring er et produkt af et samvirke mellem en større eller mindre gruppe personer i organisationen og
dens omgivelser. Derfor skal lederen kunne forstå og håndtere
modstand, kunne skabe synergi ud af forskellige mennesker og
kulturer og kunne kommunikere forandringen personligt og ved
brug af relevante medier. Lederen skal konstant sikre sig, at der finder et inspirerende samvirke og en god kommunikation sted mellem alle de, der er aktive i forandringsprocessen. Og her bør han
være opmærksom på, at der meget hurtig sker en forvrængning af
budskaber, når de kommunikeres ud gennem de mange led og lag
i organisationen. Derfor er gentagelse af hovedbudskaber så vigtig.
Metakommunikativ kompetence
At lede forandringer handler i høj grad om at kunne praktisere
reflekterende kommunikation. Når fremtiden og ny læring konstant skabes af ledere og medarbejdere gennem deres kommunikative relationer og input udefra fx kunder, så er netop evnen til at
forstå sin egen position, antagelser og værdier helt afgørende.
Men hvad forstår vi konkret ved reflekterende kommunikation?
Lederen skal for det første anerkende den åbne dialogs betingelser, der på flere måder bryder med de traditionelle dialogformer i
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virksomhederne, der ofte er præget af asymmetri. Går man i en
åben dialog med hinanden, deler man magten ved at indrømme
den anden retten til at stille krav, rejse kritik og være uenig og ved
at give hinanden ansvar for at løse opgaverne. Begge skal føle sig
trygge. Ingen bør frygte, at de vil blive straffet senere for at give
udtryk for, hvad de tænker og føler.
Lederen skal for det andet kunne stille gode spørgsmål, der kan
vække interesse og længsel efter at finde svar hos modtageren og
i organisationen. Spørgsmålene skal kredse om at anerkende de
relationer, som har betydning for medarbejderen. Det er vigtigt, at
lederen kan spørge ind, så medarbejderen selv kommer med løsninger på udfordringer og problemer. Det svære for lederen er
imidlertidig at kunne holde igen med svarene, selv om han kender
dem. Det er også vigtigt, at lederen kan skifte perspektiv og fx
udfordre medarbejderens tænkemåde, hvis den fx hæmmer individets udfoldelse af sine kompetencer.
For det tredje skal lederen kunne lytte, hvad mange ledere kan
have svært ved, fordi al ledelse nu en gang også handler om at
dominere og markere sig i relationer med andre. Den opmærksomhed, der opstår når vi lytter, kan skabe en fælles bevidsthed om
hvor udfordringerne ligger og hvor man sammen vil hen. Hertil
kommer den empati og anerkendelse, der ligger i at lytte til modpartens tanker og følelser. Ved at lytte viser vi vores vilje til at forstå den anden og ønsket om gensidigt at lære og skabe en fælles
forståelse og fælles løsninger.
For det fjerde skal lederen kunne se sig selv og samtalen udefra,
igen et eksempel på at kune skifte position. Han skal kunne tænke
over sin egen position og turde udfordre egne grundantagelser og
hvilken indflydelse de har på samtalen. Måske blokerer nogle af
hans antagelser eller personlige fordomme og følelser for nye løsninger. Måske sætter han sig ikke tilstrækkelig ind i medarbejderens position. Måske forstår han ikke sin egen position og den virkning den har på andre.
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Det vil sige, at lederen med “et tredje øje” skal kunne fornemme,
se og lytte efter flertydige budskaber og magtspil fra såvel sig selv
som andre. Det betyder ikke, at lederen skal agere psykolog, men
hun må kunne gøre sig kvalificerede refleksioner over, hvad der
kan tænkes at gå for sig bagom kommunikationen, når medarbejdere og ledere forholder sig til hinanden.
Det bliver imidlertid ofte både følelses- og værdiladet at tale om
udvikling af medarbejdere, samarbejde og kultur. Det kræver, at
man kender sig selv, sine egne styrker og svagheder, og at man ved,
hvordan man virker på andre.
Den nære kommunikation er også svær kommunikation. Hvordan taler man naturligt om ting, der også involverer mere private
sider hos lederen og medarbejderen? Hvordan får man sammen
bedst muligt formuleret motiverende mål for hver enkelt medarbejder? Hvordan gør man forandringen til et personligt anliggende for hver enkelt medarbejder?

Mennesker og forandring
Modstand mod forandring
I al kommunikation må man finde modtageren dér, hvor han er og
begynde sin kommunikation dér, hedder det i et velkendt Kierkegaard citat. Som leder bør man være bevidst om, hvordan mennesker og medarbejdere psykologisk reagerer på forandringer. Det er
helt afgørende, at man er i stand til at sætte sig ind i, hvilke værdier målgruppen har og hvad der optager dem lige nu, hvis man vil
have held med sin forandring. Det er netop denne evne dygtige
kommunikatorer har.
Al den intuitive og indsamlede viden, man har om målgruppen,
bør man omhyggeligt lade indgå i planlægning og udførelse af
kommunikationen af forandringen. Vi vil i det følgende indkredse,
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hvordan vi kan forstå menneskers modstand mod forandringer. Vi
inddrager bl.a. viden fra psykologien og beskriver faktorer, der
påvirker medarbejdernes forhåndsindstillinger til forandringer.
Forandring har forbindelse til naturens cyklus. Man kan opfatte
forandringer som en løbende proces – som livet i sig selv (Martin,
1998). Vejrets omskiftelighed, årstiderne, det biologiske kredsløb;
menneskelivets cykliske forløb: fødsel, opvækst, uddannelse,
arbejdsliv, aldring, sygdom, helse og død repræsenterer forandringer, som alle mennesker på en eller anden måde kommer i
berøring med gennem livet.
Forandring er en rejse i det uvisse – om det så er større organisationsændringer i arbejdslivet eller forandringer i privatlivet – og
det føler de fleste mennesker sig utrygge ved. Selv om forandring
er et grundvilkår i tilværelsen, så har mennesker et basalt behov for
tryghed, helhed og stabilitet.
Mennesker har en stærk trang til at holde fast ved det kendte. Vi
forsøger at undgå det usikre, som al forandring indebærer i en eller
anden målestok. Dette grundlæggende behov for tryghed står i
stærk kontrast til, at forandringspresset er vokset voldsomt i det
moderne samfund. Nutidens mennesker har fået en bevægelighed
og et hav af muligheder, som aldrig før set i historien. De mange
forandringer og valgmuligheder, manglen på et fast værdimæssigt
ståsted, lægger et stort pres på den enkeltes identitet og evnen til
konstant at omstille os.
Vi må gå ud fra, at forandringer i et eller andet omfang altid er
forbundet med usikkerhed, angst, tvivl og forsvar. Om det er en
begivenhed i privatsfæren eller i arbejdslivet, så påvirker forandringen menneskers tilværelse, alt efter hvor dybtgående forandringen er. I sin yderste konsekvens kan forandringer ryste selve
eksistensen og livsgrundlaget. Det gælder fx i forbindelse med
afskedigelse, skilsmisse, arbejdsløshed, social deroute, alvorlig
sygdom og dødsfald (Cullberg, 1981).
I en virksomhedskontekst afhænger det meget af situationen
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hvilke reaktioner, der evt. bliver aktiveret hos medarbejderne. Man
kan generelt sige, at forandringer aktiverer usikkerhed og forskellige fomer for forsvarsadfærd. Jo mere radikal forandringen er, desto større reaktioner, fx ved fyringer. Det interessante ligger i at forstå, hvad der ligger bag disse reaktioner, så man kan imødekomme
dem i sin kommunikation. Man kan fx opdele modstanden på følgende måde:
• Personlige bekymringer
Afhængig af medarbejderens forandringstolerence kan forandringen opleves som en trussel, der skaber vrede, usikkerhed og
aktiverer angst for det ukendte. Det kan igen føre til et øget
behov for sikkerhed.
• Konsekvens-bekymringer
Medarbejderen taber måske status, frihed, privilegier eller indtægter. Tidligere dårlige erfaringer med forandringsprojekter
kan også spille ind.
• Informations-bekymringer
Uklare mål og mangelfuld information gør forandringen mere
risikabel. Resultatet kan være egentlige misforståelser og negative reaktioner.
• Implementerings-bekymringer
Medarbejderen er måske bange for, om hans kompetence rækker, og om han formår at udvikle sig i forhold til de krav, forandringen stiller.
• Samarbejds-bekymringer
Medarbejderen skal måske samarbejde med andre medarbejdere, som uddannelses- og funktionsmæssigt ligger langt fra, hvad
han er vant til. Det udløser usikkerhed og måske vrede.
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Modstand og kommunikation
Hvordan overvinder man menneskers iboende modstand og motiverer til forandringer i virksomheder? Svaret ligger for det første i,
om man som leder og gennem hele kommunikationen formår at
imødekomme de bekymringer, som medarbejderne oplever jf
ovenstående generelle bekymringer. For det andet om lederen gennem sin vision skaber et løfte om, at i morgen kan blive bedre end
i dag. Håbet er en af menneskets allerstærkeste drivkræfter.
Det er vigtigt at have et psykologisk billede af, hvordan mennesker typisk tager forandringer til sig som vist i figur 1, forandringscirklen. De fleste forandringer bliver i starten mødt med en del
skepsis, med mindre den enkelte oplever helt åbenlyse fordele.

Modstand
eller
begejstring
Før forandring
Psykol ogi ske
reaktionsmåder

Hvad er der i forandringen for mig?
Viden
Forståelse
Mening
Dilemmaer
Afvejning
Beslutning/valg
Tilbagefald

Ny praksis

Nye
holdninger/
Ny adfærd
Forankring

Figur 1. Forandringscirklen. © Change Communications

I den indledende og opmærksomhedsskabende cirkelfase er det
derfor vigtigt at gøre forandringen relevant. Inden for systemisk teori taler man således ikke om modstand som en fast bestanddel ved
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al forandring, men peger i stedet på, at modstand eller modvilje
snarere er udtryk for, at forandringen ikke giver mening for målgruppen. Derfor må man hellere tale om afsenderens modstand over
for målgruppens måde at tænke og resonere på (Holmgren, 2001).
I den anden fase prøver målgruppen måske også det nye, som
forandringen består i. Senere i bevægelsen står individet over for at
træffe et valg, når hun har fået forståelse og indsigt. Det er imidlertid en meget væsentlig pointe, at vi ofte skal gennemløbe cirklen
flere gange, før det resulterer i nye tænkemåder og ny adfærd.
Det er denne psykologiske forståelse, som også ligger til grund
for de modeller, der er udarbejdet inden for kommunikationsforskningen i forbindelse med introduktion af nyheder og forandringer.
Det berører vi senere i vores omtale af Rogers ”diffusion and innovation theory”, afsnittet om central forandringskommunikation.
Det er også vigtigt at kunne placere forandringen i forhold til
målgruppens og individernes fortid, nutid og fremtid, se figur 2.

FØ R
FØR

NU
NU

FREM
FREM

• Tidligere
erfaringer

• Nuværende
praksis

• Drømme

• Succeser
• Skuffelser

• Vaner
• Muligheder
• Barrierer

• Visioner og
reflekterende
kommunikation
• Nye tænkemåder og
handlestrategier

Figur 2. Forandringsspændet mellem fortid, nutid og fremtid. © Change Communications
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Dét, som har indflydelse på hvordan vi tolker en given forandring,
er således både selve forandringen, men også tidligere erfaringer
med forandringer, vores oplevelse af nuet og vores håb for fremtiden. Hertil kommer vores tolkning af motivet hos dem, der ønsker
forandringen.
Tidligere både negative og positive erfaringer påvirker i høj grad
vores indstilling til forandringer. Hvis de er negative, er det vigtigt,
at målgruppen ”får luft” for sine frustrationer. Hvis de er positive,
er det vigtigt at fragte det positive med over i nutiden. Forandringskraften opstår i spændet mellem nutiden og fremtiden, ofte
ved at fokusere på det gode i nuet og derudfra formulere en vision,
der tænder et nyt håb, en ny bestræbelse. Visionen skal netop være
i stand til at beskrive og aktivere de kræfter, der indeholdes i håbet.
Ludemann har beskrevet håbets betydning således:
• Håb skabes i relationer.
• Håb får liv, når mennesker indser, at fremtiden ikke er determineret, men åben for menneskelig indflydelse og vilje.
• Håb kan leve under positive og negative omstændigheder.
• Håb understøttes når mennesker kigger på fremtiden som et
mysterium og taler sammen om høje menneskelige idealer.
• Håb fungerer som guide for den gode handling.
Forandringens fælles fremtidsbillede kan kun begejstre, hvis forandringen kommer menneskers personlige og faglige behov, krav og
værdier i møde. Mennesker flytter sig først, hvis de har udsigt til at
få en bedre tilværelse/et bedre arbejdsliv eller, hvis der er en smerte
forbundet med ikke at flytte sig. Vi bevæger os enten hen imod dét, der
giver os en eller anden form for positiv sindstilstand, eller væk fra dét,
der kan give os negative oplevelser. Jo mere behageligt noget i tilværelsen er, jo mere værdi har det for os, og jo mere ubehageligt noget
ser ud til at være, jo vigtigere er det for os at undgå (Dahl, 1995).
Det fører os naturligt over i motivationspsykologien, som har
flere bud på hvilke motiver, der giver mennesker lyst og energi til
at flytte og ændre sig.
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Umiddelbart forbinder man ofte motivation på arbejdspladsen
med de karrieremuligheder og de materielle belønninger, som
medarbejderen kan opnå ved at yde en ekstra indsats. “Du får den
adfærd, du belønner” eller “payment after performance”, som det
sloganagtigt ofte bliver udtrykt.
Løn, titel og prestige er stærke motiver, som spiller en afgørende
rolle i forbindelse med medarbejderes lyst til at tage forandringer
helhjertet til sig. Herzbergs undersøgelser (1968) peger imidlertid
også på to sæt uafhængige faktorer, som henholdsvis skaber tilfredshed og forhindrer utilfredshed. Det ene er vedligeholdelsesfaktorer, som moderne medarbejdere betragter som en selvfølge og
derfor ikke specielt øger deres motivation. Det gælder fx ordentlige arbejdsbetingelser, ordentlig behandling og løn, der svarer til
kvalifikationer.
De faktorer, der derimod driver mennesker og hindrer utilfredshed, handler ifølge Herzberg om det, man laver; hvor godt man
bliver brugt, og hvor udfordrende jobbet er. Kodeord er selvrealisering, anerkendelse og medindflydelse.
Det er let at genkende mange af disse motiver, hvis man spørger
dagens danskere om deres behov, ønsker og krav til arbejdspladsen
– og dermed deres lyst til forandringer. Det fremgår fx af en undersøgelse, som Finansministeriet og de offentligt ansattes organisationer gennemførte i 1998 (Finansministeriet og CFU, 1998).
Den viser, at medarbejderne generelt er meget parate til at forandre sig, både fagligt og personligt. Men behovet for jobmæssig
tryghed er helt afgørende. Med andre ord, man vil gerne forandre
og udvikle sit job i en bedre retning, men forandringen må for alt i
livet ikke resultere i, at man mister sit arbejde. Angsten for arbejdsløshed og udstødelse stikker dybt.
Undersøgelsen identificerer desuden en række motiverende faktorer, fx oplevelse af virksomhedens image, følelse af “stolthed”
over ens arbejdsplads og arbejde, oplevelse af meningsfuldhed,
oplevelse af at kunne arbejde selvstændigt og have ansvar og indflydelse på egen udvikling. Der er også et klart ønske om mere
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flade ledelsesstrukturer. Medarbejderne ønsker, at deres leder
fremover fungerer som ligeværdig samtalepartner, som er i stand
til at motivere, give feedback, anerkende og respektere – igen et
udtryk for, at lederens metakommunikative kompetence er afgørende for et optimalt forandringsmiljø.

Medarbejdernes forhåndsindstillinger
Det er desuden yderst relevant at vurdere, hvad det er for mennesker og typer af medarbejdere, der skal tage forandringen til sig, og
hvilken situation forandringen indgår i. Derfor vil vi kort beskrive,
hvordan menneskers værdier, den psyko-sociale profil, alder,
uddannelse, funktioner og egenskaber påvirker forandringssituationen. Det er en viden, der kan supplere vores forudgående omtale af psykologisk viden, og som man som leder eller kommunikatør ideelt set bør integrere i planlægning og gennemførelse af
forandringskommunikationen.
Forandringskommunikation støder på modstand, hvis den strider mod medarbejdernes erfaringer, verdensbillede, livsform- og
livsvilkår. Kommunikationen bør derfor ske ved at tage udgangspunkt i medarbejdernes værdier, holdninger, mål og drømme, der
også tit afslører, hvad målgruppen er utilfreds med i den nuværende situation. Vores værdier og verdensbillede er nemlig et fast anker
i tilværelsen, som præger vores indstilling til mangt og meget.
Værdierne afspejler naturligvis også vores holdninger til forandringer, fordi vores grundværdier har stor indflydelse på tanker,
følelser, handlinger og valg i dagligdagen og i livet i almindelighed. Det gælder som privatperson, som medarbejder og som forbruger. Inden for Neuro Lingvistisk Programmering skelner man
mellem hen-imod-værdier og væk-fra-værdier. Vore værdier er de
ting i livet, vi enten bevæger os henimod eller væk fra. Det er derfor vigtigt at spore og identificere de hen-imod-værdier, som modtageren – bevidst eller ubevidst – bekender sig til, og som bevæger
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hende. Inden for branding arbejder man således med at identificere det oplevede behov, den oplevede værdi og den ønskede personlighed i mærket.
En anden stærk inspirationskilde til planlægning af forandringskommunikation er den nylig afdøde franske sociolog Bordieu, der
i en række omfattende empiriske arbejder har kortlagt samfundets
hovedgrupper i de vesteuropæiske samfund. Hver gruppe er
karakteriseret af en særlig habitus – kort fortalt den enkelte gruppes verdensbillede, livsstil og dybere værdier. På den baggrund
kan man forklare og forudsige, hvorfor nogle emner, holdninger og
former på det kommunikationsmæssige område bliver foretrukket
af bestemte socialgrupper (Dahl, 1996).
I Danmark har inspirationen fra Bordieu bl.a. resulteret i en særlig værdi-survey fra Aim Nielsen, kaldet RISC – Research Institute
on Social Change. Den opdeler befolkningen i en række hovedsegmenter: de blå, de grønne, de rosa, de grå og de violette. Også
andre surveys tager afsæt i Bordieu. Bl.a. Gallups Kompas og
Minerva. Reklamebureauet Young & Rubicam opdeler befolkningen i syv sigende segmenter: de resignerede, de kæmpende,
hovedstrømmen, stræbere, de succefulde, reformatorerne og de
søgende. Udover at blive brugt i virksomhedernes markedsføring
af brands og nye produkter, har disse inddelinger stor betydning
inden for politisk kommunikation af forandringer. Det er også oplagt, at man internt i organisationer vil kunne kvalificere sin forandringskommunikation yderligere, hvis man reflekterer over medarbejdernes social-psykologiske sammensætning.
Det enkelte menneskes mod på og lyst til forandringer er ikke
kun dybt vævet sammen med individets værdier og den socialgruppe, som hun tilhører i samfundet. Den enkeltes psykosociale
profil spiller også en meget stor rolle (Høgh Olesen, 1993). Stærke
organisatoriske strukturer beroliger og tiltrækker bestemte medarbejdere, mens disse strukturer kan frastøde og afskrække andre.
Forskellen er en del af et omfattende kompleks, som har med menneskets forhold til det ukendte at gøre. Mennesker møder det
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ukendte på forskellig vis. Nogle drages og fascineres. De trives tilsyneladende bedre med friheden i en mere åben og løs organisationsstruktur. Andre viger skræmt tilbage og holder sig på det
kendtes sikre grund.
Det er også værd at inkludere vores gængse aldersforestillinger
i forbindelse med forandringer. “Livsbuen” er arketypen for livet
selv (Fjord Jensen, 1995). Den omfatter hele livsforløbet, hvori
omslaget fra opvækst til afvækst gradvis finder sted. I mange tilfælde udløser omslaget kriser i fortættede processer. Man taler om
40, 50 og 60 års krisen.
Livsbuen som metafor for livsforløbet er imidlertid blevet opfattet som en spændetrøje af mange psykologer. I den organiske livsalderpsykologi med hovednavne som Charlotte Bühler, Eric Ericsson og Robert Pech forlænges den klassiske udviklingspsykologis
vækstopfattelse således, at væksten fra barndommen og ungdommen fortsætter ind i voksendommen og frem i alderdommen. Denne opfattelse har i høj grad påvirket vort nuværende syn på alder,
hvad der er slået igennem både i erhvervs- og privatlivet. fx fastholder de midaldrende mange af de livstræk, som ellers typisk
hører ungdommen til. Det hører også med til billedet, at der i stigende grad er bud efter de lidt ældre på arbejdsmarkedet, og
ældrepolitikken er under hastig forandring. Desuden kræver den
teknologiske udvikling, at mennesker udvikler sig livet igennem,
hvis de skal fastholde deres markedsværdi i arbejdslivet.
Medarbejderens uddannelsesmæssige og faglige baggrund fortæller naturligvis meget om den enkeltes evner og færdigheder og
hans generelle indstilling til forandringer. Andre centrale forandringsfaktorer er medarbejderens stilling, funktion og rolle i virksomheden.
Isak Adizes udviklede for en del år tilbage den såkaldte PAEIteori, der kortlægger medarbejderens typiske arbejdsegenskaber
(Adizes, 1992). Adizes skelner mellem fire egenskaber, som vi alle
besidder i en eller anden målestok, og hvor én egenskab typisk
dominerer personligheden. Det gælder P for produktivitetsfokuse124
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ring, A for administrationsfokusering, E for entreprenørrollen og I
for integratorrollen. Entreprenøren er pr. definition meget forandringsparat, mens administratoren i ren form vil være mere konservativ.

Fascination af forandringer
Det er væsentligt at være opmærksom på, at forandring ikke kun
aktiverer usikkerhed, forsvarsadfærd og ulyst. Forandringer indebærer også meget ofte nye muligheder for vækst – for nye oplevelser, personlig og faglig udvikling. Det voksende mulighedshav i
forandringssamfundet falder sammen med, at stadig flere mennesker er optaget af at realisere sig selv. De er evigt nysgerrige, ønsker
ikke at blive fastlåst og vil frem for alt ikke fornemme, at de går i
stå eller er anonyme individer.
Forandring har en dragende virkning, hvis den stiller mennesker
i udsigt, at de får en bedre tilværelse, end den de har. De fleste
mennesker har nogle idealforestillinger om, hvordan deres tilværelse bør være i forhold til, hvordan den er nu. Derfor er de meget
modtagelige over for budskaber, der appellerer til deres utilfredshed og deres håb og drømme om fremgang.
Mennesker motiveres desuden stærkt af noget nyt, der er blevet
en succes eller tegner til at blive det. Det være sig et spændende
projekt, fx en virksomhed eller et politisk parti på vej frem. Oplevelsen kan sammenlignes med forelskelsen, fordi de kræfter, som
frigøres, er af samme type (Alberoni, 1981): en berusende fornemmelse og oplevelse af intensitet, livsglæde og samhørighed. Flere
sociologer har beskrevet, hvordan “fornyelsens rus” i løbet af historien har været synlig i erhvervs- og samfundsliv, bl.a. Durkheim
og Max Weber (Alberoni, 1981). Den politiske historie og den
erhvervs-teknologiske historie er da også fuld af nyskabelser og
karismatiske ledere, der har formået at appellere til forskellige
befolkningsgruppers håb, drømme og idealer om det “gode” liv.
KAPITEL 3

. 125

32186_001_modtageren

8/6/02

14:49

Page 126

Mennesker er tilsyneladende både draget og skræmt af forandringer. Forandring er et Janushovede: på den ene side vækker forandringer frygt, tvivl og usikkerhed, fordi en forandring ofte kræver, at man overskrider nogle personlige grænser. Og mennesker
viger ofte tilbage for at tage springet, fordi det opleves som farefuldt. På den anden side vækker forandringer håb om, at vi kan få
opfyldt vore drømme og håb. Det kræver, at vi får et klart billede
af den virkelighed, forandringen indebærer. Forandringen skal
både give os den sikkerhed, vi hidtil har haft, og så nogle ekstra
fordele og håb om fremgang.

Politisk kommunikation
I den politiske kommunikation og retorik har man gennem historien og i nutiden set mange eksempler på, hvordan politikere har
mestret forandringens dobbelthed: håbet, lysten og behovet for at
prøve noget nyt, men samtidig evnen til at dæmpe frygten og usikkerheden over for det nye – eller ligefrem spille på det.
Det er vigtigt at berolige mennesker i forbindelse med forandringer, så man reducerer tvivl og usikkerhed. Derfor bør man som
politiker skabe klare billeder af, hvad det nye betyder for målgruppens hverdag. Det drejer sig typisk om emner, som befolkningen
bekymrer sig om i hverdagen, fx indvandrere, kriminalitet, arbejdsløshed, skolen osv.
Den britiske premiereminister Tony Blair har formuleret forandringens dobbelthed med ordene “kunsten er at skabe tryg forandring”. “Folk skal have at vide, hvordan man tilpasser sig og får
fremgang, hvordan man kan bygge stabilitet og sikkerhed i denne
verden i forandring“ (The Third Way, 1998).
Blair har selv været en mester i at skabe tryg forandring. Det
demonstrerede han op til sin valgsejr i 1997. Her erobrede han ved
hjælp af moderne markedsførings-metoder og en meget kontrolleret presseindsats den mediemæssige og folkelige opinion. Hele
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Blairs kampagne, som siden for store deles vedkommende blev
kopieret af Danmarks nuværende statsminister Anders Fogh Rasmussen ved storvalgsejren i november 2001, byggede på tre grundstene: Remind, Reassure, Reward (Gould, 1999). Hertil kom en i og
og for sig ældgammel budskabsstrategi, at være on the message, dvs.
holde fast i hovedbudskaberne og gentage dem igen og igen. Blair
selv vogtede nidkært, at alle hans politiske kampfæller og senere
ministre holdt disciplinen. Også dette træk kan vi genkende fra
Fogh Rasmussens valgkampagne og i nogen grad i den efterfølgende regeringsudøvelse.
”Remind” står for at minde om alle modstanderens svagheder.
For Blairs vedkommende blev den konservative regering malet i
sort. Dens rolle var udspillet, den var slap, var bagudvendt og havde helt utilstrækkelige bud på de presserende samfundsproblemer.
For Anders Fogh Rasmussen gjaldt det Nyrups aftalebrud om
efterlønnen og gentagne voldsomme angreb på hvad han kaldte de
socialdemokratiske pampere og beton- og systemhoveder.
“Reassure” står for at berolige om den nye vej, som Labour ville
gå – New labour – “den tredje vej.” For Fogh Rasmussen gjaldt det
om at berolige befolkningen om hans politiske program ved at gentage dets 4-5 hovedbudskaber utallige gange. Han fastholdt en
konsekvent positiv tone og gik aldrig negativ. Han afviste konsekvent alle de slemme ting, som socialdemokraterne truede med ville ske, hvis Fogh Rasmussen fik magten.
Blairs “Den tredje vej” var i England en helt ny fortælling, der
omfatter en beskrivelse af en lang række nødvendige forandringer,
som ikke medfører tab af tryghed. Under sin valgkamp lokkede
Blair med en lang række gyldne løfter og tog ikke mindst den
dominerende middelklasses emner op, fordi det lige netop var den
gruppe, der sad inde med nøglen til systemskiftet. ”Den tredje vej”
blev fremstillet som en moderne, pragmatisk, socialt og etisk
ansvarlig kapitalisme, der bryder de traditionelle skel mellem højre og venstre ned, og som er helt i takt med tiden og det moderne
England, hvor der bliver sat spørgsmåltegn ved mange af de gamKAPITEL 3
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le institutioner og traditioner, og hvor fremvæksten af en stor, bred
middelklasse har udvisket gamle klasseskel (Mandag Morgen,
1998). Igen er det ikke svært at drage paralleler til Fogh Rasmussens argumentation under og efter valgkampen. Blairs ord går
næsten ordret igen på dansk grund, bla. betoningen af nedbrydningen af det gamle skel mellem højre og venstre.
Den tredje grundsten ”reward” står for belønning, nemlig at
Blair ville overholde sine politiske løfter. Blairs strategi var enkel:
Få fat i magten på baggrund af nogle løfter, som du kan overholde,
og som hænger sammen med, hvad den brede befolkning ønsker.
Også disse træk er som bekendt en meget væsentlig del af Fogh
Rasmussens politik – et taktisk mestertræk der får Nyrups efterlønssag til at stå i et endnu mere grelt lys.
Blair har siden jævnligt fornyet den ”tredje vej”, således i foråret
2001 hvor Labours nye fængende vision blev lanceret som ”Ambitions for Britains”: New Labours ambition to develop each and
every individual’s potential, spreading opportunities to every part
of the country, to every family and every community” – i sandhed
en vision der flugter med det moderne menneskes drømme om at
realisere sig selv fuldt ud, ligegyldigt om man bor i storbyer eller i
provinsen, er høj eller lav. En britisk udgave af den amerikanske
drøm, tilsat et stænk fællesskab.
Vi kan genkende alle elementerne fra Anders Fogh Rasmussens
valgkampagne. Han har samtidig ladet sig stærkt inspirere af
Blairs sans for iscenesættelse (fx Fogh Rasmussens ugentlige
møder med pressen bag sine talerpult og den særlige baggrund,
der signalerer statsmand). Desuden har han kopieret de såkaldte
spindoctores evne til at kontrollere og sælge regeringens budskaber til pressen. Endelig skal det nævnes, at Venstre har gjort flittig
brug af fokusgruppemøder med et repræsentativt udsnit af befolkningen. Deres syn på varme politiske emner er efterfølgende blevet
vævet ind i den politiske debat og Venstres retorik.
Blair selv har hentet kraftig inspiration fra den tidligere amerikanske præsident Bill Clintons politiske retorik og kampagnestrategi.
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Siden starten af 80’erne byggede Clinton sine politiske kampagner på tre grundstene:
1. Pragmatisme og idealisme skal gå hånd i hånd. Når Clinton i sin
retorik slog meget på de idealistiske strenge, så skulle han hele
tiden huske samtidig at gøre forandringen konkret i forhold til
sine vælgere, dvs. hvad forandringen ville betyde for deres hverdag og hvordan den ville påvirke dem. Omvendt hvis han f.eks.
blev fastlåst i pragmatismen, som fx lancering af ubehagelige
skatteforhøjelser skulle han straks slå ind på en idealistisk linje,
hvor han appellerede til nogle almenmenneskelige og smukke
mål.
2. Stol aldrig på pressen. Skab egne netværk og påvirk gennem
betalte media, græsrods mailings, commercials osv. Her er det i
øvrigt mærkbart, at Blair og Clinton adskiller sig i deres politiske
kampagnemetoder.
3. Tag konstant temperaturen på hvordan befolkningen forholder
sig til varme politiske emner og lad det indgå i den politiske
retorik og kampagner. Det skete gennem meningsmålinger og
fokusgrupper. Clinton testede altid sine taler og budskaber, før
de blev lanceret i befolkningen – slogan for slogan, linie for linie,
ord for ord. Hertil kommer Clintons helt enestående evne til at
lytte til og indleve sig i mennesker og deres (livs)historier. Det er
et væsentligt element i den magi, som de fleste har oplevet, der
har været i kontakt med ham. Lytteevnen gjorde ham også som
politiker i stand til at opfange meget hurtigt, hvad der rørte sig i
befolkningen.
Også på det retoriske område har Clinton været en foregangsmand, som Blair har ladet sig stærkt inspirere af. Både Clinton og
Blair har en formidabel evne til at lancere nye, dragende visioner.
Det mestrer Anders Fogh Rasmussen tilsyneladende ikke eller også
finder han stilen for floromvunden i forhold til et lille land som
Danmark.
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Bill Clinton var og er fænomenal til at lade det ny – og al den
friskhed og energi det rummer – indgå i sine taler. Tilhørernes
drømme bliver vakt til live, ny energi bliver aktiveret, og løfterne
giver håb om en lys fremtid. Det er åbenlyst, at Clinton i sin personlige iscenesættelse forsøger at signalere samme egenskaber.
Han vil fremstå som en vinder med overskud, godt humør og en
ukuelig optimisme, ligegyldig hvor trængt han er.
Alle Clintons store taler har spillet på, at noget nyt er ved at vokse frem, og at målgruppen kan blive en del af det nye og dermed få
indfriet mange af dens længsler og ønsker. Talerne er stærkt påvirket af sydstaternes retoriske og religiøse tradition og dens særlige
teknikker – besværgelser, gentagelser, store følelser – med Martin
Luther King som det mest berømte eksempel og med nyere arvtagere som Jesse Jackson. Det er værd at bemærke, at Clinton selv
gennem flittig kirkegang livet igennem har et førstehåndskendskab til hele den religiøse retorik og biblens historier, som han ofte
har flettet ind i sine taler. Også John F. Kennedys dynamiske personlige fremtræden og stort anlagte taler var en klar inspirationskilde for Clintons taler som præsident.

Visionen udstikker retningen
Det er vores opfattelse, at erhvervsledere kan lære meget af politikerens evne til at skabe fængende visioner for fremtiden.
Fællesnævneren for både politikeren og erhvervslederen er, at
han skal være i stand til at skabe entusiasme om fremtiden gennem
visioner i stedet for at fokusere på modstand og negative reaktioner. En af lederens vigtigste opgaver er at se frem i tiden og formulere medrivende visioner, fx i form af slogans og historier samt få,
slagkraftige argumenter for forandringen. Visionen skal kunne
opbygge en ny verden, der rummer mål, værdier, idealer og myter,
der kan ersatte fortidens gamle og opbrugte.
I en kompleks verden er visionen dét, der samler. I vidensamfun130
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det er virksomheder i stadig højere grad tvunget til at træde i
karakter og udvikle sit særpræg gennem engagerende grundfortællinger om, hvor virksomheden vil hen (Schultz, 1998). Den
moderne virksomhed fungerer som værdiskaber og meningsgiver
for medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Samtidig kræver
medierne prægnans, markante synspunkter og tydelige fortællinger, der sælger. I et diffust og komplekst vidensamfund skal virksomheder derfor mestre at sælge sig selv i form af klare og dragende historier, der taler til målgruppernes behov og følelser.
Ifølge Kotter, der har status som international guru inden for forandringsledelse, tjener visionen tre mål (Kotter, 1996). For det første skaber visionen retning for forandringen; den klargør, hvad det
er for et spor, man vil følge ud af mange mulige og skaber dermed
sammenhæng og fokus i et samfund, der ofte opleves uoverskueligt og usikkert. For det andet motiverer den mennesker til at handle i den rigtige retning. For det tredje hjælper den med at koordinere mange forskellige menneskers handlinger.
En stærk vision kan “løfte” virksomheden, give den “sjæl” og
fremelske særlige stemninger. Visionen kan desuden skabe
meningsfuldhed for medarbejdere og kunder ved fx at omfatte
nogle højere samfundsmæssige mål. Og dens idé og mål kan udløse energi og en stærk tro på fremtiden.
Men i praksis har visioner tit den stik modsatte virkning. Medarbejdere i større virksomheder klager ofte over, at de ikke kan
genkende sig selv eller deres afdeling i den overordnede vision.
Det kan bl.a. skyldes, at visionen udtænkes i en for snæver (ledelses-)kreds eller, at visionen ikke har tilstrækkelig appel og kan forstås umiddelbart. Vanskelighederne med at formidle en overordnet
vision eller forandring er en problemstilling, som mange især store organisationer slås med. Der kan formuleres i ét brændende
spørgsmål: Hvordan skaber man bedst muligt et link mellem ”det
store billede” og ”det lille billede”? Visionen skal ideelt set oversættes til hver eneste afdeling, job og ansat. Vi berører senere i vort
afslutningsafsnit om linjekommunikation, hvordan man i dag
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arbejder med mange nye kommunikationsformer, der kan koble
visioner og forandringer til hver eneste ansat.
Der er ingen tvivl om, at jo hurtigere man inddrager de mennesker, der bliver berørt af forandringens vision, desto bedre. Aktiv
medvirken skaber meget større chancer for en succesfuld forandringsproces. Målgruppen forstår bedre baggrunden for forandringen, fordi den oplever, at den får indflydelse, og fordi dens
følelser og behov bliver taget alvorligt. Et entydigt top-down perspektiv, der presser forandring igennem i organisationen har ringe
udsigter til succes. Adfærdsændringer kan fremtvinges, men de vil
ikke vare ved, når den tvingende kraft fjernes (Schein, 1986).
Før man går i gang med at udforme en vision, bør man være
bevidst om forandringens nødvendighed, også kaldet “den brændende platform” (Bendix, 1995) eller “optøningen” (Schein, 1986).
Hvor klart står det for alle, at der er behov for forandringer? Motivation for forandringer vokser i takt med, at der er noget galt, og
at der må handles – fx p.g.a. drastisk faldende indtjening eller markedsandele eller stor utilfredshed blandt kunderne.
Men motivation bør ikke kun ske på basis af noget negativt, af
en oplevet uligevægt i organisationen. Forandring kan selv i krisetider ske med afsæt i en positiv vision, hvor man kombinerer virksomhedens ønsker og mål for fremtiden med medarbejdernes positive motiver, som vi tidligere har omtalt.
Kotter opsummerer i den forbindelse følgende krav til en god
vision:
• Den har en stærk forestillingskraft. Det vil sige, at den skaber et
klart billede af og en tro på, hvordan fremtiden skal forme sig.
Dermed er den også let og enkel at kommunikere.
• Den er ønskværdig, fordi den appellerer til medarbejdernes,
kundernes, ejernes og andre interessenters ønsker og behov for
fremtiden. På den måde er visionen en kilde til motivation og
inspiration, og den kan derfor udløse ny energi og arbejdslyst
hos ledere og medarbejdere.
132

. KAPITEL 3

32186_001_modtageren

8/6/02

14:49

Page 133

• Den har et klart fokus, i modsætning til at favne hele verden. Det
vage og uforpligtende bør undgås. Visionen er specifik, målelig,
afgrænset, realistisk, opnåelig og tidsbegrænset.
• Den er fleksibel. Den angiver en ramme, inden for hvilken ledere og medarbejdere kan tage initiativer og bruge deres kreativitet, og den er åben for løbende justeringer.

Fortællingen giver identitet
Det er en meget krævende proces at skabe og formidle en fængende vision. Selv om en færdigudviklet vision kan fremstå enkel og
ligetil, så er den som oftest skabt på en meget kompleks baggrund
med store mængder af forskelligartet information, sanseindtryk,
erfaringer, undersøgelser, magtbalancer, selve situationen og
mange menneskers forskellige råd og bud på fremtiden.
Visionen er at betragte som koncentratet af ”virksomhedens
grundfortælling”. Fortællingen er i dag en væsentlig egenskab ved
enhver virksomhed, en slags ”identitetsmarkør”, der giver virksomheden krop og sjæl. Grundfortællingen rummer svar på nogle
få, centrale spørgsmål:
Hvor kommer vi fra?
Hvad er vores historie, traditioner, værdier og myter? Hvad er
værdifuldt at fragte med?
Hvad står vi i?
Her klargør virksomheden den nuværende situation – herunder
beskrivelse af hidtidig praksis og hvorfor den opleves som utilfredsstillende og utilstrækkelig.
Hvor vil vi hen?
Her fortælles om forandringen som en god historie med et overordnet mål. Historien rummer de forretningsmæssige mål, som
virksomheden vil stræbe imod, og den appellerer og imødekom-
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mer de centrale interessenters værdier og holdninger fx kunder,
medarbejdere, aktionærer, offentlighed. Historien må meget gerne
male et billede af den nye virkelighed, som forandringen medfører.
Hvordan kommer vi derhen?
Her beretter man om den plan, der kan virkeliggøre mål og vision.
Hvem gør hvad hvornår? Hvad består de væsentligste aktiviteter
af? Hvem er de væsentligste aktører, hvad er deres ansvar, rolle og
mål? Hvilke barrierer skal overvindes hos centrale interessenter –
typiske attituder, adfærd og holdninger?
Når disse fire grundlæggende spørgsmål – hvorfra, hvad, hvorhen
og hvordan – er besvaret, kan man gå videre og se på, hvordan
man bedst muligt kommunikerer den grundfortælling, man har
fået skabt. Vigtige formidlingsmæssige råd er:
• Enkelhed – sproget skal ramme målgruppens sprogkode; alt teknisk sprog skal skæres væk; sætninger skal være korte og umiddelbart forståelige.
• Metaforer, analogier og eksempler fra hverdagen fremmer forståelsen og kobler overordnede visioner sammen med en virkelighed, alle kender.
• Få, centrale slogans og stærke begrundelser for forandringen bør
fremstå klart og gentages utallige gange i løbet af processen.
Man kan også lade sig inspirere af journalistiske fortællemetoder.
F.eks. AIDA-modellen – Attention, Interest, Desire og Action, som
man disponerer sin historie efter. En anden mulighed er Hey, You,
See, So. KISS-modellen understreger, at ens tekst skal være kort og
enkel. Et andet godt råd er at gøre det komplekse enkelt og det
enkle interessant. Det er også vigtigt, at man kan mærke, at der er
en energi, et udspil i det, man skriver.
Den retoriske tradition har gennem årtusinder vist sin værdi.
Ifølge Aristoteles kan en taler vælge at bruge og kombinere tre
appelformer: logos, pathos og ethos. Logos er baseret på logik og
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argumenter, der appellerer til modtagerens sunde fornuft. Sprogligt giver det sig udtryk ved et neutralt ordvalg og en anonym stil.
Logos baserer sig på to grundlæggende årsagsforklaringer: deduktiv og induktiv. Deduktiv argumentation bevæger sig fra det generelle til det specifikke og vice versa. Man lægger ofte vægt på sagligt at fremstille fordele og ulemper ved en sag og så veje dem op
mod hinanden.
Ethos er talerens forsøg på at bliver opfattet som troværdig af tilhørerne. Ifølge Aristoteles spiller talerens ekspertise og troværdighed afgørende ind, hvis vi som tilhørere skal have en positiv holdning til de forandringer, som taleren evt. lancerer. Ærlighed,
åbenhed, dygtighed, konsekvens og selvkritik spiller her en stor
rolle.
Pathos appellerer til tilhørernes følelser fx ophidselse, vrede,
glæde, medlidenhed, offervilje og humor. Her kan man også arbejde med belønninger, frygt, behov, værdier og ønsker. Taleren kan
love tilhørerne belønninger, hvis de følger hans råd og ”program”.
Denne appelform går meget ofte igen i politisk kommunikation.
Men taleren kan også spille på det modsatte, nemlig frygten for
hvilke konsekvenser som fx et politisk program kan have for modtagernes hverdag. Også dette træk kender vi særdeles godt fra politisk kommunikation.

Central og lokal forandringskommunikation
Forandringsteorier fra sundhedsoplysningen
En anden tilgang til forandringskommunikation får man, hvis man
sammenligner virksomhedens forandringsprojekt med sundhedsoplysning. Da der er en række fællestræk mellem sundhedsoplysning (hvordan får eksperter og myndigheder danskerne til at
ændre holdning og adfærd?) og forandringskommunikation (hvordan får topledelsen medarbejderne til at ændre holdning og
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adfærd?), er det oplagt at se nærmere på, hvad man i virksomhedskontekst kan lære af mere end 50 års danske erfaringer med sundhedsoplysning.
Begrebet sundhedsoplysning bruges ofte synonymt med information og oplysningskampagner, og det er også denne tilgang, der
er relevant her. Sundhedsoplysning drejer sig om at kommunikere
medicinsk viden til befolkningen. Grundtanken er, at information
om sund adfærd vil medføre sund adfærd, og målet er at påvirke
folks sundhedsadfærd vha. forskellige interventionsstrategier. At
intervenere vil sige at skride ind eller at gå imellem, så en interventionsstrategi er altså udtryk for metoder til at bryde igennem til
målgruppen med sundhedsfremmende tiltag (Thune Jacobsen,
1995).
En definition af sundhedskampagner lyder således: “A campaign intends to generate specific outcomes or effects in a relatively large number of individuals usually within a specified period of
time and through an organized set of communication activities”
(Rogers & Storey, 1987).
Kampagner er, som citatet antyder, oftest centralt organiseret
omkring massemedier (fx tv og trykte medier), men omfatter i stadig højere grad lokalsamfundsstrategier og interpersonelle strategier (Backer m.fl., 1992). De fire karakteristika i ovenstående definition vedrører mål, målgruppe, tidsrum og kommunikationsaktiviteter
– altså de traditionelle elementer i kommunikationsplanlægning.
Sundhedsoplysning er styret kommunikation, hvor en given
afsender forsøger at overtale en given målgruppe enten til at gøre
noget andet, end det man plejer eller undlade at gøre det, man plejer (Thorsen, 1989). Heri findes den umiddelbare forbindelse til
virksomheders forandringskommunikation, da succeskriteriet for
selv “bløde”, værdibaserede forandringsprojekter må være, at
medarbejderne i en eller anden udstrækning begynder at gøre
noget andet, end det de plejer – eller gøre det de plejer på en anden
måde.
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Ovenstående definition dækker altså både sundhedskampagner
og virksomheders “forandringskampagner”, der også indeholder
såvel brug af massemedier (fx medarbejderblad, video og intranet)
som aktiviteter i lokalmiljøerne (fx afdelingsmøder og eksterne
seminarer). For både sundheds- og forandringskommunikation
gælder altså, at afsenderen via forskellige, koordinerede kommunikationsaktiviteter må overbevise målgruppen om værdien af den
ønskede forandring og derigennem overtale den til at handle efter
foreskrifterne.
Der findes forskellige overtalelsesteorier, som bruges til at udforme et effektivt sundhedsbudskab i relation til målgruppen. Internationale erfaringer med sundhedsoplysning viser, at information
kun har effekt på vidensniveauet, mens overtalelsesteorierne satser
på adfærdsændringer. Det er med andre ord ikke nok at informere
eller oplyse om den medicinske viden (fx formidle forskningsresultater om at fedt øger risikoen for hjertesygdomme), for viden får
ikke i sig selv folk til at ændre adfærd. Når vidensformidling stadig indgår i sundhedsoplysning, er det i erkendelsen af, at denne
indsats skal suppleres med andre tiltag. Derfor står massemediekampagner ikke længere alene i sundhedsoplysningen.

Massemediernes betydning
Studier af sundhedskampagner er en af de ældste traditioner
indenfor kommunikationsforskningen, og mht. vurderingen af
effekten af de mange kampagner har man i tidens løb svinget mellem optimisme og pessimisme. I 1940’erne og 50’erne mente man,
at kampagnerne stort set ikke havde effekt på holdning og adfærd.
I 60’erne og 70’erne var man derimod overbevist om, at kampagner kunne ændre både holdning og adfærd, og fra 1980’erne er
man blevet mere moderat med erkendelsen af, at kampagner har
en “mellemkommende” effekt, idet de kan sætte emner på dagsordenen. Massemedieforskere er generelt enige om, at massemedieKAPITEL 3
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kampagner kommunikerer information, sætter sundhed på dagsordenen og bidrager til at forandre livsstilsadfærd (Thune Jacobsen,
1995).
Massemedier bruges altså til at skabe opmærksomhed og sprede
et budskab om fornyelse, defineret som en idé, som opfattes som
ny af individet, samfundet eller organisationen. Idéen behøver faktisk ikke være ny, men hvis den opfattes som ny, bliver folk usikre
ved den forandring, som implementeringen vil medføre. Dermed
medfører den frygt og måske ligefrem modstand. Via massemedier er det derfor næsten umuligt at få en ny idé – eller et nyt forandringsprojekt – accepteret, især hvis afsenderen via budskabet skal
overbevise eller overtale.
Forandringer i dybt forankrede holdninger kræver interpersonelle kanaler (tovejskommunikation), fordi man skal overvinde de
socialpsykologiske barrierer, folk har mod at ændre holdninger.
Der er størst sandsynlighed for at opnå accept af budskabet, når
kommunikationen først sker gennem massemedier og dernæst
gennem interpersonelle relationer. Forkerte kommunikationskanaler på det forkerte tidspunkt forsinker processen.
Der ligger mange års erfaringer med forskellige teorier bag planlægning og gennemførelse af sundhedsoplysende kampagner.
Nedenfor beskrives grundprincipperne i to af de mest kendte
grundmodeller for forandring på sundhedsområdet – en adfærdspsykologisk og en socialpsykologisk. Filosofien bag disse to grundmodeller er, at mennesket er rationelt; at viden fører til ændret
adfærd, hvis den formidlede viden har motiveret hertil, dvs. at
holdningen til egen adfærd er ændret.
Formålet med at introducere de to forandringsmodeller er dels,
at erfaringerne med deres styrker og svagheder er langt mere
belyste, end noget dansk eksempel på forandringskommunikation
i virksomhedsregi, dels at de munder ud i beskrivelsen af en række konkrete muligheder for at opnå holdnings- og adfærdsændringer. Disse kan bruges som inspiration i virksomheders planlægning af forandringskommunikation.
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Den adfærdspsykologiske model
I den adfærdspsykologiske model tager man udgangspunkt i, at
mennesket indeholder et indlæringshierarki, dvs. en rækkefølge
for forandring (Flay & Burton, 1990). Hvis målgruppen er involveret anvendes rækkefølgen: vidensændring fører til holdningsændring,
som fører til adfærdsændring (kognitiv-affektiv-konativ).
Rækkefølgen kan også være kognitiv-konativ-affektiv, og denne
rækkefølge iværksættes, hvis målgruppe ikke er involveret. Først
bliver man opmærksom, så prøver man produktet (fx sundere
madopskrifter eller den nye praksis for medarbejdersamtaler), og
endelig afgør man, om man kan lide sit valg eller ej.
En tredje rækkefølge i indlæringshierarkiet er konativ-affektivkognitiv. Her ændrer man først sin adfærd, så finder man ud af, om
man kan lide den nye adfærd og søger derpå viden, som kan støtte beslutningen. I ernæringsoplysningen svarer dette til, at man
lader folk smage en fedtfattig sovs og dermed opnår holdningsændring, hvis sovsen – mod målgruppens forventning – smager godt.
Og så er grundlaget for at søge viden om sundere mad lagt. I virksomhedskontekst kan eksemplet være, at den enkelte leder sætter
et eksempel som “sharer of better practice” ved – mod skik og brug
– at dele ud af afdelingens gode erfaringer på et tværorganisatorisk
møde. Hvis effekten – mod forventning – er så positiv, at de øvrige
mødedeltagere reagerer med at dele ud af deres interne finter i stedet for at holde dem tæt til kroppen, så opnår de skeptiske medarbejdere en holdningsændring, som gør, at de måske får lyst til at
søge viden om virksomhedens nye værdisæt.
I den adfærdspsykologiske model hænger viden, holdning og
adfærd altså tæt sammen, selvom rækkefølgen kan variere. Mennesket anses for at være et rationelt individ, som blot skal opdrages til bedre adfærd på den rigtige måde alt efter graden af involvering. Her ses indlæring som et psykologisk fænomen, der
foregår i individet, helt uafhængigt af de sociale omgivelser.
I de senere år har man i sundhedsoplysningen forkastet den
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oprindelige tro på, at det er viden, der sætter forandringsprocessen
i gang. Det er ikke længere mangel på viden om sund og usund
mad, der afgør folks kostvaner. Derfor tager man med denne
adfærds-model nu udgangspunkt i, at folk skal have nogle positive oplevelser med sund mad og sund livsstil, før de ændrer holdning og – i yderste konsekvens – adfærd.
Når den adfærdspsykologiske model bruges, kommer det til
udtryk som fx:
• forandringsbudskabet indeholder mange facts/vidensformidling.
• forandringsbudskabet opfordrer evt. direkte til, at man skal revidere sin holdning og give den nye adfærd en chance.
• forandringsargumenterne taler til det rationelle menneske.
I virksomhedskontekst erkender man også, at selvom man står
med et indlysende godt forandringsprojekt, så reagerer medarbejderne ikke altid efter hensigten, når de præsenteres for topledelsens “oplysningskampagne.” De forskellige psykologiske og motivationsmæssige grunde til, at medarbejderne ikke bare “gør som
man siger”, har vi tidligere været inde på. Erfaringerne fra sundhedsoplysningen viser entydigt, at man ikke kan informere sig ud af
en given problemstilling. Det taler for, at man også i virksomheders
forandringskommunikation kombinerer den rene vidensformidling med interpersonelle kommunikationsinitiativer.

Den socialpsykologiske model
Den anden meget brugte strategi for adfærdsændring er den socialpsykologiske model (Bandura 1989). Her tager man udgangspunkt i,
at mennesket er et selvbestemmende individ, der handler ud fra
eller reagerer på stimuli fra omgivelserne. Man erfarer og lærer ved
at observere og efterligne andre mennesker omkring sig. De socio140
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kulturelle rammer, normer og værdier bliver altså bestemmende
for menneskelig handlen. Når mennesket efterligner andres
adfærd ud fra negative og positive rollemodeller, må man derfor
identificere og gøre brug af positive rollemodeller, når man vil
opnå adfærdsændring. I en sundhedskampagne kan det være brug
af kendte personer med rette image, som i tv og pjecer viser vej til
den ønskede adfærd. I virksomheden kan det være vellidte og
normsættende ledere eller medarbejdere, som topledelsen bruger
som forandringsagenter.
Viden regnes heller ikke i denne tilgang som det, der i sig selv
motiverer til adfærdsændring. Det omgivende miljø og dets normer og værdier er vigtige for, om man overhovedet vil modtage
viden om pågældende emne.
Kendetegn for denne strategi for adfærdsændring er fx:
• forandringsbudskabet indeholder kun begrænset vidensformidling.
• forandringsprocessen indeholder brug af positive rollemodeller.
• forandringsargumenterne er personlige og opfordringen kommer tilsyneladende fra rollemodellen snarere end fra den reelle
afsender.
Begge modeller anvendes oftest i sammenhæng med den såkaldte
cen/lok strategi (central/lokal). Cen/lok strategien er en kommunikationsstrategi, der er særdeles udbredt indenfor alle typer sundhedsoplysning, fordi erfaringerne med den er positive. Tankegangen er, at man godt nok laver vidensformidling i form af
massemediekampagner, så man opnår den opmærksomhed, denne
tilgang giver. Men den centrale del af kampagnen (som fx kan være
myndighedernes officielle kampagnemateriale med information
om og opskrifter på sund mad – eller topledelsens officielle statement om forandringsprojektet) skal altid følges op lokalt. I ernæringsoplysningen har man fx gode erfaringer med sundhedsfremmende projekter på arbejdspladser, hvor kantinen laver sund mad,
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mens massemediekampagnen står på, den lokale Brugs uddeler
opskrifter og fedtfattige smagsprøver, den praktiserende læge
involveres som “forandringsagent” osv. Ved at inddrage det lokale
aspekt undgår man, at vidensformidling står alene. Man kombinerer derimod oplysning (viden) med konkrete idéer og støtte til
handling (holdning og adfærdsbearbejdning i det lokale miljø,
hvor forandringerne skal implementeres).
Ifølge social indlæringsstrategi er det muligt at opnå adfærdsændringer ved fx:
• at demonstrere den ønskede adfærd via positive rollemodeller
(forandringsagenter).
• at præsentere adfærden som relevant for målgruppens (medarbejdernes) virkelige livsomstændigheder (arbejdsforhold).
• at indgyde tro på, at en specifik handling eller et specifikt
adfærdsmønster vil forhindre eller mindske en specifik risiko (fx
risikoen for at virksomheden bliver overhalet af konkurrenter
eller kommer i offentlighedens søgelys som uetisk eller ansvarsløs – måske med konsekvenser for medarbejderne).
• at præsentere den ønskede adfærd som en adfærd, der nyder
almen accept i samfundet (forandringsprojektet er i overensstemmelse med fx miljømæssige og etiske tendenser).
• at sørge for specifik vejledning til, hvordan man selv kan gennemføre den “nye” adfærd (konkrete bud på hvordan den enkelte medarbejder bidrager og lever op til forandringsprojektets
indhold).
• at sørge for specifik vejledning til, hvordan man skal komme på
ret kurs, hvis man får tilbagefald til den uønskede adfærd (eller
hvis kolleger eller ens leder ikke samarbejder i overensstemmelse med projektet).
Ovenstående budskaber skal ikke rangordnes. Budskaberne stammer fra Flay & Burton (1990) og indholdet i paranteserne er vores
fortolkede forslag til, hvordan man kan anvende budskaberne i
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forandringskommunikation. Overordnet er der tale om, at afsenderen af et forandringsbudskab skal præsentere, demonstrere, indgyde
tro på, motivere, opmuntre, mobilisere og sørge for at budskabet medfører adfærdsændringer (Thune Jacobsen, 1994).
Udover ovenstående retningslinjer for effektiv forandringskommunikation kan man med fordel lade sig inspirere af internationale succesprogrammer til adfærdsændring på sundhedsområdet.
“The Stanford Heart Disease Prevention” (Californien) og “Nord
Karelia Project” (Finland) er særdeles succesfulde programmer,
som stadig bliver efterlignet andre steder i verden (Puska et al,
1981). Erfaringsudvekslingen blandt forskere viser, at programmerne ligner hinanden på mange punkter.
Succesen med hensyn til de markante livsstilsændringer, programmerne medførte, kan tilskrives, at de var flerstrengede; der
blev brugt mange kommunikationskanaler, social marketings-strategi,
social indlæringsstrategi og interpersonel kommunikation. Social marketing strategi er en tilgang, som anvender marketingstrategier tilpasset sociale emner (forbedret helbred, analfabetisme osv.). Social
marketing indeholder målgruppe-segmentering, forbrugerorientering, udviklingsevaluering og symbolik (Backer m.fl., 1992).
Begge programmer strakte sig over 20 år, mens de fleste sundhedskampagner er begrænset til uger eller måneder. Tidsaspektet
er dog værd at tage i betragtning, når man i virksomhedsregi planlægger kommunikationen af værdibaserede forandringsprojekter –
det tager snarere år end måneder at implementere forandringer.
Der er gode grunde til at antage, at ligesom sundhedsoplysning
kun har effekt, når forandringsbudskaberne (den centrale påvirkning/vidensformidling) sættes ind i en konkret og velkendt dagligdag (den lokale påvirkning/aktionsformidling), så gælder det
samme for virksomheders forandringskommunikation. Med andre
ord kan man lære det af sundhedsoplysningens erfaringer, at topledelsens centrale budskaber aldrig bør står alene, men suppleres
af en række lokale aktiviteter.
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Central forandringskommunikation
I den traditionelle virksomhed går kommunikationsvejene typisk
oppefra og ned, hvorefter informationer spredes ud i virksomheden ved hjælp af massekommunikation og interpersonel kommunikation. Her spiller mellemlederne en vigtig rolle.
I den projektorganiserede, flade virksomhed bliver kommunikationsvejene og kommunikationen mere kaotisk. Fx kan mellemlederen miste indflydelse som informationsformidler, forandringsagent og kulturbærer. I stedet opstår opinionsdannere, der er
stærke på grund af deres faglige autoritet eller på grund af deres
projektlederansvar. Det bliver hurtigere at gå direkte til den person, der sidder inde med den efterspurgte viden. Det betyder, at
mellemlederens position og privilegium som topledelsens allierede
bliver reduceret.
Det er dog væsentligt at understrege, at mellemlederen stadig
spiller en helt afgørende rolle i forbindelse med oversættelse af
visioner og forandringer, selv om han de senere år har være meget
udskældt og er blevet opfattet som organisationens Berlinmur. Der
er ved at opstå en ny erkendelse af, at toplederen kan finde meget
værdifulde allierede i mellemledergruppen, når ændringer sættes
iværk og gennemføres. Mellemlederen kan kommunikere bredt og
dybt. Han er nærmest på medarbejderne og kan sælge ændringer,
hvis han forstår og formår at imødekomme evt. modstand. Her kan
han i bedste fald optræde som en slags ”terapeut”. Han kan møde
de ansattes følelser og sørge for, at den positive stemning bevares
eller genskabes. Endelig kan man betragte mellemlederen som en
liniedanser, der holder balancen mellem forandring og kontinuitet.
Den uformelle og uforudsigelige personlige kommunikation
vokser i den flade, fleksible virksomhed. Men samtidig fastholder
topledelsen stor indflydelse, fordi den er den eneste overordnede
meningsdanner og magtfordeler. Behovet for at kommunikere
visioner og værdier ud i hele organisationen vokser, fordi det er
dem, der kitter virksomheden sammen og skaber fokus på de over144
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ordnede mål. Og det er netop her, at mellemlederen kommer ind
som formidler og ”terapeut”.
Både den traditionelle og den flade, fleksible virksomhed kan
således have stor gavn af cen/lok strategien, hvis man medtænker
vort indledende synspunkt, nemlig at forandringer bør betragtes
som anarkiske og uforudsigelige i deres natur.
I forlængelse heraf vil vi inddrage endnu en relevant teori fra
sundhedsoplysningen, nemlig Rogers “diffusion and innovations
theory” (Windahl, Signitzer og Olson, 1992). Teorien er i vid
udstrækning forankret i empiriske observationer omkring planlagte kampagner inden for sundhedsområdet, men fremstår som en
“klassisk” innovationsteori, der kan bruges i flere sammenhænge,
fx produktlancering og formidling af nyskabelser, idéer og forandringer.
Rogers definerer diffusion som en proces, hvor innovation bliver
kommunikeret gennem et vist antal kanaler over en periode af tid
til medlemmer af et socialt system. Rogers favner alle forandringskommunikationens faser med udtrykket “the adoption process.”
Den består af en række faser, hver med deres karakteristika: informations- og opmærksomhedsfasen, overbevisningsfasen, beslutningsfasen, indførelsesfasen og bekræftelsesfasen.
Opmærksomheds-fasen
Hvad består forandringsprojektet i? Hvad gør det, og hvad ønsker
det at gøre? Grundlæggende hv-spørgsmål som hvem, hvad, hvorfor, hvordan og hvornår besvares. Information om forandringens
fordele for den enkelte, og om hvordan forandringen ændrer og
indgår i dagligdagen. Hvis det er muligt skal medarbejderne “prøve” forandringen, høre om andre, der har taget forandringen til sig,
fx deres “ligemænd” eller personer, de ser op til. Kommunikation
sker typisk i form af massekommunikation. Utilstrækkelig information i denne fase kan resultere i, at modtageren afviser forandringen.
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Overbevisnings-fasen
I overbevisningsfasen danner mennesker sig en mere personlig
mening eller en holdning – positiv eller negativ – til fornyelsen.
Fasen består typisk af interpersonel kommunikation, hvor
opinionsdannere (fx mellemledere eller andre forandringsagenter)
spiller en vigtig rolle i forbindelse med at overbevise om forandringens gevinster.
Beslutnings-fasen
Her tager modtageren enten fornyelsen til sig eller afviser den. Forandringsagenten og informatøren forsøger at gøre det nye interessant gennem den personlige kommunikation og ved at lade modtageren prøve det nye. Man kan fx bygge det nye ind gradvist i en
eksisterende arbejdssituation.
Indførelses-fasen
Næste trin er selve implementeringen, hvor modtageren i bedste
fald begynder at bruge fornyelsen. Også her står den personlige
kommunikation i centrum.
Bekræftelses-fasen
Her er det vigtigt, at informatøren fortsat beretter om fornyelsens
fordele, ikke mindst de nye adfærdsformer og handlinger, som forandringen har resulteret i.
Rogers model ligger tæt op ad “klassisk” ændringsdynamik.
Levin skelner mellem 1) Optøning, der aktualiserer forandringens
brændende nødvendighed, 2) Kognitiv restrukturering, hvor der
sker en ny læring og 3) Genfrysning hvor den nye adfærd og erkendelse forstærkes, så der igen opstår bekræftende information
(Schein, 1995). Rogers flugter også med en anden “klassisk” kommunikationsmodel inden for planlagt forandringsledelse. I denne
model kombinerer man typisk massekommunikation – de første
faser – med interpersonel kommunikation. Faserne består af: 1) Det
forberedende arbejde, 2) Opmærksomhedsfasen, 3) Acceptfasen, 4)
146
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Handlingsfasen. Faserne følger ikke slavisk efter hinanden, men
griber ofte cirkulært ind i hinanden (Andersen & Bendix, 1995).

Et konkret forandringsprojekt – KMD (Kommunedata)
I KMD (Kommunedata) lod man sig bl.a. inspirere af disse modeller, da virksomheden i slutningen af 1997 søsatte et nyt sæt fælles
værdier og overbevisninger, som fremover skulle udgøre stammen
i virksomhedens kultur. Målet var et gradvis kulturskifte frem til
midten af 1999. Men som i al kulturudvikling er der ikke tale om
nogen fast endestation. Værdierne, der i den forberedende forandringsfase blev formuleret af en mere snæver lederkreds i samarbejde med et konsulentfirma, understøttede ét helt overordnet mål:
nemlig at alle ledere og medarbejdere skulle styrke kunde- og markedsorienteringen. De øvrige værdier skulle på forskellig vis bidrage til dette overordnede mål. Værdierne var: resultatorientering,
helhedssyn, team-ånd, handlekraft, initiativ og konstant fornyelse,
motivation, troværdighed og synlighed.
Selv om KMD er en yderst velkonsolideret virksomhed, oplevedes situationen som en stærk nødvendighed, fordi virksomheden
befinder sig i en branche, hvor konkurrencen skærpes dag for dag,
og fordi kundeundersøgelser afslørede, at virksomheden skulle
manøvrere hurtigere, skulle være bedre til at levere til tiden og
skulle have mere tempo i produktudviklingen. Desuden var der
behov for et bedre image. KMD skulle med det nye værdisæt
bringes fuldt på højde med informationssamfundets ledelses- og
arbejdsbegreb, fx ved reel uddelegering af ansvar til medarbejderne, ved at fastlægges periodevise mål for samtlige medarbejdere og
ved at arbejde med coaching som ledelsesbegreb.
Værdigrundlaget blev indført i hele 1998 på grundlag af en række aktiviteter, der både omfattede massekommunikation og interpersonel kommunikation. Massekommunikation omfattede en
video, en pamflet og informationer via personaleblad og intranet.
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Den interpersonelle information omfattede lederudviklingsseminarer for godt 400 ledere, kickoff møder, afdelings- og teamseminarer samt kommunikation i 80 såkaldte værdikæder, hvor grupper
af ledere arbejdede sammen på tværs af KMD’s divsioner – et af
projektets mål. Det hørte også med til billedet, at alle ledere gennemgik en såkaldt 360 graders måling, hvor deres ledelsesstil blev
vurderet i forhold til de nye værdier.
I forbindelse med projektet blev der udarbejdet en overordnet
kommunikationsstrategi for massekommunikationen, der grundlæggende fulgte de førnævnte teorier om central forandringskommunikation. Resultat blev en kombination af massekommunikation og interpersonelle kommunikationsformer. Herved blev
kanaler kombineret på kryds og tværs. Der blev fastlagt en række
principper for kommunikationen: den skulle være åben og ærlig,
aktivt lyttende og ligeværdig.
Det forberedende arbejde klargjorde hvilken dybere motivation,
der lå bag KMD’s ønske om at forny sine værdier, ligesom der blev
udformet en ny vision og mission for virksomheden. Manglen på
en egentlig “brændende platform” blev oplevet som et problem.
Nødvendigheden af forandring var ikke åbenlys, bl.a. fordi KMD
er en økonomisk meget sund virksomhed. Argumentationen slog
især på den skærpede konkurrencesituation, på behovet for større
effektivitet og for at udvikle miljøet, så alle medarbejdere kunne
folde deres talenter og kompetencer fuldt ud.
Forståelses- og acceptfasen bestod hovedsagligt i at formidle værdierne og visionen bag, fortælle om konsekvenser og fortælle åbent
om medarbejdere og lederes syn på det nye kulturprojekt – herunder kritik og ønsker. Efterfølgende blev en række “nye handlinger”
nøjere beskrevet i KMD’s personaleblad med det mål at vise, hvordan det nye værdisæt var ved at slå igennem i hverdagen.
I marts ’99 blev de nye værdiers gennemslagskraft i organisationen vurderet. Evalueringen, der både var kvalitativ og kvantitativ,
havde tre mål: Hvordan havde medarbejderne oplevet massekommunikationen og den personlige kommunikation? Hvilken effekt
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havde de nye værdier indtil nu haft på den eksisterende virksomhedskultur? Og hvad kunne gøres bedre?
Analysen blev foretaget af et analyseinstitut, der råder over et
værktøj, der ved hjælp af psykologisk projektiv teknik kan synliggøre implicitte antagelser og trænge igennem til den følelsesmæssige bagvedliggende logik. Et værdiskifte indeholder således en
lang række psykologiske mekanismer, der skal håndteres, for at
forandringen reelt finder sted. Mange af forhindringerne ligger
gemt i lederne og medarbejdernes implicitte antagelser.
Resultatet af undersøgelsen var, at medarbejderne var godt tilfredse med den overordnede kommunikation af de nye værdier.
Derimod var der mindre tilfredshed med mellemledernes evne til
personligt at kommunikere og gøre værdierne relevante for medarbejderne i hverdagen.
Det pegede klart i retning af et behov for at styrke mellemlederens kommunikative kompetence og adfærd.
Generelt viste den kvalitative del af undersøgelsen, at de nye værdier havde sat virksomheden i bevægelse. Det var tydeligt, at der
var udviklet nye måder at arbejde på. Både ledere og medarbejdere
oplevede, at KMD var blevet mere opmærksom på omverdenen,
mere effektiv og mere resultatorienteret. Medarbejderne oplevede
et større råderum, muligheder for at bruge deres kompetencer og
muligheder for at deltage i nye samarbejdsmønstre på tværs af organisationen. Lederne beskrev selv den nye type medarbejder med
ord som fleksibel, engageret, modig, professionel og krævende.
I forbindelse med et direktørskifte i slutningen af 1998 blev værdiprogrammet nedtonet. I stedet blev der nu fokuseret på at udvikle et nyt corporate image og brand for KMD efter en omfattende
interviewundersøgelse med eksterne og interne interessenter. Her
blev nogle af værdierne fra ”Værdier med konsekvens” fragtet
med. Dette arbejde har siden udmøntet sig i et helt nyt corporate
design for KMD, der signalerer en frisk og moderne virksomhed.
Virksomhedens mål er klokkeklare: man vil vil være et forbillede,
når det gælder høj kunde- og medarbejdertilfredshed i IT-branKAPITEL 3
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chen. Man gør desuden en dyd af at være trendskabende i udviklingen af IT inden for den offentlige sektor, bl.a. gennem en kraftig
profilering af nye elektroniske borgerservices.

Lokal forandringskommunikation
Den lokale forandringskommunikation er, som vi netop har været
inde på, helt afgørende, hvis man vil lykkes med forandringer. Det,
der i dag sker i mange virksomheder, er imidlertid, at man hælder
mod enten den centrale “massemediekampagne” fra topledelsens
side eller overlader størstedelen af kommunikationsansvaret til
mellemledere.
I det følgende beskriver vi formål, styrker og svagheder ved den
lokale forandringskommunikation. Kapitlet trækker på resultaterne fra ph.d afhandlingen ”Forandringskommunikation” (Petersen,
2000), som bl.a. indeholder en undersøgelse af linjekommunikationen under præsentationen af et forandringsprojekt i Novo Nordisk.
Afhandlingen dokumenterer – i tråd med adskillige udenlandske undersøgelser – at medarbejdere ønsker at høre vigtige budskaber fra deres nærmeste leder. Dette gælder ikke mindst i forandringskommunikation, hvor det er den nærmeste leder, der bedst
kan sætte de overordnede og måske noget abstrakte forandringsbudskaber i forhold til dagligdagen og fremtiden i den enkelte
afdeling og for den enkelte medarbejder. Selvom de fleste medarbejdere udtrykker ønske om en synlig topledelse, som stiller sig til
rådighed for spørgsmål og diskussion, så er det ikke nødvendigvis
koncernledelsen eller den administrerende direktør, der kan besvare det spørgsmål, som alle sidder med ved præsentationen af et forandringsprojekt: Hvad betyder det for mig?
Ifølge sundhedsoplysningens erfaringer med at skabe holdnings- og adfærdsændringer er der størst chance for succes, når et
budskab først præsenteres via massemedier (fx medarbejderavisen, video eller stormøde) og derefter kommunikeres i nærmiljøet.
150
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Der er altså forskellige syn på, hvilken rækkefølge den centrale og
den lokale forandringskommunikation bør foregå i. Da man i
sundhedsoplysningen altid sørger for, at de lokale tiltag i nærmiljøet er klar samtidig med, at massemediekampagnen kører, er anbefalingen alligevel entydig: medarbejderne bør ikke præsenteres for et
forandringsbudskab uden at deres nærmeste leder er klædt på til at følge
op på den centrale kommunikation.
Man kan argumentere for, at det især er de bløde, værdibaserede
forandringsprojekter, der skal følges op lokalt eller i linjen. Hvor
omfattende organisationsændringer typisk har åbenlyse konsekvenser, som fx omrokeringer og fyringer, så er effekten af værdimæssige forandringer mindre iøjnefaldende. Der er desuden en tendens til, at man er langt mere opmærksom på kommunikationen
omkring de dramatiske organisationsændringer, netop fordi de kan
have en afgørende betydning for medarbejdernes arbejds- og livsforhold. Første forudsætning for en optimal formidling af værdibaserede forandringer er derfor, at man anerkender vigtigheden af
kommunikationsplanlægningen – også selvom der ikke umiddelbart er synlige konsekvenser for medarbejderne, fordi projektet
måske blot bygger videre på et værdisæt og arbejdsformer, som allerede eksisterer i mere eller mindre udbredt grad i virksomheden.
Hvis topledelsen vil mere med sit forandringsprojekt end blot at
have en smukt formuleret vision og værdigrundlag, der på politisk
korrekt måde kan indlede årsberetningen, så skal værdibaserede
forandringer kommunikeres lige så omhyggeligt som fyringsrunderne i kølvandet på en fusion.

Linjekommunikation
I større virksomheder foregår kontakten mellem topledelsen og
resten af organisationen ofte via linjekommunikation. Og selvom
linjekommunikation mange steder er en problematisk og udskældt
størrelse, er der tilsyneladende gode grunde til at opretholde denne
KAPITEL 3
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kommunikationskanal – ikke mindst som et vigtigt supplement til
den centrale forandringskommunikation.
Den typiske definition på linjekommunikation er, at linjekommunikation er information fra lederniveau til lederniveau, helt fra
toppen af organisationen til yderste led. Formålet med linjekommunikationen er, at få oversat topledelsens budskaber og derved
skabt relevans fra niveau til niveau, så ledere og medarbejdere kan
implementere. Netop oversættelsesmetaforen er udbredt, når man
spørger et bredt udvalg af ledere om meningen med kommunikation i linjen. Der er en udbredt forståelse for, at man ikke blot skal
sende topledelsens budskaber ubearbejdet ned til næste led i linjen
– budskabet skal omformuleres, tilpasses eller “oversættes”, før det
giver mening for næste målgruppe i den stafet, som linjekommunikationen sammenlignes med.
Netop her er linjens største fordel som kommunikationskanal:
Linjekommunikationen kan styrke topledelsens budskaber ved at
oversætte dem/gøre dem relevante fra niveau til niveau ned i organisationen. Og netop relevansformidling er det, der skal til, hvis
medarbejderne skal ændre holdning og adfærd og ikke bare nikke
anerkendende til de smukke hensigter i forandringsprojektet.
Ledere erkender altså implicit værdien af en cen/lok strategi i
kommunikationsplanlægningen: relevans formidles bedst i det
lokale nærmiljø, hvor lederen kender sine medarbejdere og deres
arbejdsopgaver. Det er i nærmiljøet eller i linjen, at forandringen
skal implementeres, og derfor er det også her, den største kommunikationsmæssige indsats og bearbejdning af budskaberne bør ske.
Det er linjeledernes opgave at varetage denne væsentlige rolle
som relevansformidler (og ikke blot videreformidler), som i bund og
grund er det, der giver linjekommunikationen sin største eksistensberettigelse. Med den stigende udbredelse af det elektroniske
informationssystem vil man nøgternt set kunne afskaffe linjens
funktion som kommunikationskanal i løbet af få år. Og det kan da
også virke absurd at klynge sig til denne hierarkiske kommunikationsform i en tid, hvor organisationer skal gøres fladere og decen152
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traliseres efter empowerment-tankegangen. Men med linjekommunikationen har man netop et middel til at implementere
cen/lok strategien i forandringskommunikationen og en ramme
for at lade den nærmeste ledere være den, der sætter forandringsbudskaberne i et perspektiv, som giver mening i den enkeltes dagligdag. Med linjekommunikationen er der mulighed for at tage det
afgørende skridt fra den rene vidensformidling til holdningsbearbejdning og konkrete handlingsanvisninger.
Der er imidlertid flere faktorer som gør, at linjekommunikationen i praksis ikke altid fungerer efter de flotte hensigter om oversættelse og relevansformidling.
Den mest åbenlyse svaghed er, at linjen er en langsom kommunikationskanal. Den slaviske informationsstafet vil altid tage længere tid end at sende en e-mail ud. Desuden er der en indbygget
risiko i linjekommunikationen i og med, at et budskab på sin ofte
lange vej kan misforstås eller helt gå tabt. Selv efter en udfladning
af organisationen i Novo Nordisk er der typisk 7 led fra den administrerende direktør til den menige medarbejder. Det kan dog også
skyldes langt mere problematiske forhold, når linjen udpeges som
synderen i det interne kommunikationsmiljø: Linjelederne er ikke
klædt godt nok på til rollen som kommunikatør.
I en interviewundersøgelsen om linjekommunikationen i Novo
Nordisk var den største overensstemmelse mellem forskellige lederes udtalelser, at alle var enige om, at “alle” har et ansvar for linjekommunikationen. Dette er muligvis nok en sand men også meget
vag holdning, som kan medføre en legitimering af, at man lever op
til sit ansvar ved blot at “sparke bolden videre.” Ifølge de fleste
beskrivelser er linjekommunikation en form for kædereaktion, som
topledelsen sætter i gang, når budskaber skal ud til medarbejderne. En af medarbejderne kan endda det kommunikationsteoretiske
ord for denne mekanisme; der sker et kommunikationsflow ned
igennem organisationen. Et flow må for alt i verden ikke afbrydes,
det ligger i ordets betydning. Derfor skynder man sig at give budskabet og kommunikationsansvaret videre til næste mand i stafetKAPITEL 3
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ten i stedet for først at bearbejde det, oversætte det til næste målgruppe, så det bliver relevant for netop den.

Legitimeringskommunikation
Beskrivelserne kan sammenlignes med en metafor fra sportsverdenen, nemlig “legitimeringsfodbold.” Man spiller legitimeringsfodbold, når man får bolden og blot skynder sig at sparke den videre.
Enhver ved, at skal der scores, må man være kreativ og offensiv,
når man får bolden. På samme måde antyder definitionerne af linjekommunikation og ansvarsfordeling – sammenholdt med praksis under formidlingen af det seneste forandringsprojekt – at hvert
lederlag blot ender med at sparke budskabet videre i linjen. Dermed sker der godt nok vidensformidling; alle ved hvad projektet
overordnet går ud på. Men at viden ikke er nok til at skabe holdningsændring ses tydeligt, når man interviewer menige medarbejdere om forandringsprojektet.
Forandringsprojektet hedder “Novo Nordisk Way of mangement” og indeholder koncernens “Vision 21”, politikker, kvalitetsmanual og – centralt i den refererede undersøgelse – “Fundamentals”, som: “skal gøre det lettere at lede og arbejde i Novo
Nordisk.” Fundamentals er ti værdibaserede “spilleregler”, som
skal implementers i alle afdelinger og i enhedernes hverdag. Interviewundersøgelsen er gennemført blandt 18 ledere og medarbejdere i tre “fokuslinjer”: en produktions-, forsknings- og salgslinje.
Hvert linjeniveau fra koncerndirektør til menig medarbejder er blevet interviewet om linjekommunikationen i dagligdagen og under
formidlingen af Novo Nordisk Way of Mangement.
Blandt de øverste niveauer i linjen er der stor tilfredshed med
linjekommunikationen omkring Novo Nordisk Way of Management. Men jo længere ned i linjerne man kommer, jo mere klart bliver det, at det er så som så med at se relevansen af forandringsprojektets ti værdibaserede “spilleregler”:
154
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FUNDAMENTALS I NOVO NORDISK
Fundamental1:
Each unit must share and use better practices.
Fundamental 2:
Each unit must have a clear definition of where accountabilities and
decision powers reside.
Fundamental 3:
Each unit must have an action plan to ensure improvement of its business performance and working climate.
Fundamental 4:
Every team and employee must have updated business and
competency targets and receive timely feedback on performance
against these targets.
Fundamental 5:
Each unit must have an action plan to ensure the development of
teams and individuals based on business requirements and employee
input.
Fundamental 6:
Every manager must establish and maintain procedures in the unit for
living up to relevant laws, regulations, and Novo Nordisk
policies.
Fundamental 7:
Each unit and every employee must know how they create value for
their customers.
Fundamental 8:
Every manager requiring reporting from others must explain the actual use of the report and the added value.
Fundamental 9:
Every manager must continuously make it easier for the employees to
liberate energy for customer related issues.
Fundamental 10:
Every manager and unit must actively support cross-unit working relationships and projects of relevance to the business.
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Driftsoperatøren i produktionslinjen siger, at det er svært at se forskel på hverdagen før og efter spillereglerne. Nye, store tiltag og
visioner svæver hen over hovedet på ham, fordi det er svært at forholde sig til i dagligdagen.
Laboranten i forskningslinjen siger, at i teorien er spillereglerne da
meget gode. Men hun mener, at det nærmest er pinligt, at man
behøver skrive sådanne ting ned. Der er ikke noget nyt eller fantastisk i dem, men de er åbenbart nødvendige. Hun klager over, at
der er så meget spild af tid på bløde emner – tid som hun hellere
vil bruge på forsøg.
Tilsvarende er salgskonsulenten i salgslinjen ikke overbevist om
den reelle værdi af spillereglerne. Det er mest for de interne, siger
hun. I datterselskabet har man nemlig mere presserende emner på
dagsordenen!
Her er et klart lighedstræk til den sundhedsoplysning, som man
kan sammenligne forandringskommunikation med. Der er formidlet viden om Novo Nordisk Way of Management og de ti spilleregler. Der er bare ikke sket nogen som helst holdningsændring – og
dermed næppe heller nogen adfærdsændring. Den udbredte holdning er stadig i stil med karakteristiske udtalelser som “Åh nej, et
nyt forandringsprojekt”, “Hvad kommer det mig ved?” og “Hvis
vi lader som ingenting går det nok over, som det plejer.” Den typiske skepsis overfor forandringsprojekter skal gerne ændres til “Ja!
Sådan skal det være at arbejde her. Hvad kan jeg gøre for at bidrage?” Og så skal den ændrede holdning gerne føre til ændret handling i dagligdagen.
Der er mange tegn på, at glansen over forandringsprojektet falmer, jo længere man kommer ned i linjen. Og der er endnu flere
tegn på, at den manglende “oversættelse” er et omdrejningspunkt
i den problematiske linjekommunikation. Hvis forandringsprojektet virkelig er så essentielt for forretningen, for fremtiden og den
daglige måde at arbejde og lede på i Novo Nordisk, så må der kunne formidles relevans for medarbejderne, hvad enten de arbejder
med forskning, produktion eller salg. Det er ikke sket i tilstrække156
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lig grad, når de nederste lag i linjen erkender, at de har vigtigere
ting at tage sig til. Ingen opponerer mod indholdet i de ti spilleregler – det er så åbenlyst “rigtigt”, er alle enige om. Men lige så
uimodsigelige som spillereglerne er formulerede, lige så ligegyldige er de, når det daglige arbejde kalder. Og netop det faktum, at
ingen påtaler sammenhængen mellem spillereglerne og dagligdagen
viser, at pointen er gået tabt: Spillereglerne skal være en del af det
daglige arbejde, og medarbejderne skal være bevidste om, at de
arbejder ud fra nogle overordnede værdier, som binder virksomheden sammen – også selvom de nye spilleregler ikke alle steder i
virksomheden har krævet en mærkbar ændring af den daglige
rutine.
Lad os udskifte metaforen “legitimationsfodbold” med begrebet
legitimeringskommunikation. Dét er nemlig linjekommunikationen i
praksis, når den ikke fungerer optimalt, og den naturlige konsekvens af linjeledernes afmagt overfor kommunikationsopgaven.
Ovenstående citater viser, at linjelederne ikke i tilstrækkeligt
omfang har formidlet relevansen af det nye værdisæt til medarbejderne. Samtidig giver afdelingslederne flere mislyde fra sig, når
det handler om deres selvoplevede rolle som kommunikatør; knap
halvdelen har problemer med at kommunikere, og 85% føler et
behov for at forbedre deres kvalifikationer. Dette er blot et par af
tegnene på ringe præmisser for den vigtige linjekommunikation,
som det næppe kun er Novo Nordisk, der kæmper med; linjeledere er for dårligt klædt på til at varetage de fine ambitioner om oversættelse.
Det, der sker i praksis er, at legitimeringskommunikationen
udvander budskaberne, hvor linjekommunikationen ideelt set burde styrke dem. Dermed ender linjekommunikationens største styrke med at blive dens største svaghed.
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Effektiv forandringskommunikation i linjen
Den store udfordring for forandringskommunikation i linjen er altså, hvordan man bedst muligt oversætter og gør forandringen relevant for hver afdeling, hvert job og hver medarbejder. Hvordan linker man ”det store billede med ”det lille billede”?
Det spørgsmål har også forskningsmæssigt hidtil voldt mange
problemer. Et af problemerne er, at linjeledere ikke har tilstrækkelig kommunikationsfaglig kompetence. Man bør dog ikke nedprioritere den lokale forandringskommunikation af denne grund, men
sørge for løbende at opkvalificere sine mellemledere kommunikationsmæssigt. Hvis de ikke i dagligdagen føler sig godt nok klædt
på til at kommunikere med medarbejderne, så er de slet ikke rustet
til at varetage rollen som lokalmiljøets forandringsagenter – og
dermed går topledelsen glip af en væsentlig strategisk ressource i
forandringsledelsen og -kommunikationen. Nok kan man fra topledelsens og kommunikationsafdelingens side give en hjælpende
hånd med færdigpakkede kommunikationsløsninger bestående af
videoer, overheads og baggrundsmateriale til mellemlederne. Hvis
ikke mellemlederen aner, hvad han skal stille op med disse materialer – udover at afspille videoen, vise en række overheads og resumere den information, han selv har fået – så opnår man ikke andet
end vidensformidling.
Den enkelte mellemleder skal altså sættes i stand til at oversætte
budskaberne i kommunikationspakken til noget, der giver mening
for de pågældende medarbejdere. Eller han skal vide, hvor han kan
hente råd, enten i nogle metoder og værktøjer eller hos in- eller eksterne konsulenter.
Der er de senere år udviklet en række metoder og værktøjer, der
på overbevisende måde kan oversætte forandringer lokalt, så de
giver mening, skaber ejerskab og engagement i de enkelte afdelinger og hos den enkelte medarbejder. Flere og flere danske virksomheder bruger i dag nogle af disse metoder og værktøjer. De
fleste af metoderne er hentet fra human resourceområdet og didak158
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tiske sammenhænge. Det er med til at understrege, at der er en
meget tæt sammenhæng mellem tilegnelse af forandringer og
læringsprocessen. Vi ser for os en syntese af erhvervspsykologens,
lærerens og kommunikatørens arbejdsfelter i de kommende år.
Vi afslutter vores teoretiske og empiriske rundfart i tilgange til
forandringskommunikation med en kort omtale af nogle af disse
metoder og værktøjer. Pladsen tillader ikke, at vi kan gå i dybden
med dem, selv om de er meget relevante, fordi de er med til at løse
én af forandringeskommunikationens nøglespørgsmål, nemlig forandringens kobling til individniveau.
Apppreciative Inquiry
En af de metoder, der har gået sin sejrsgang verden over i alle typer
af organisationer, er Appreciative Inquiry. På dansk kan man kalde
det anerkendende, fremadrettet dialog og historiefortælling. Metoden stammer fra amerikaneren Dr. David Cooperrider tilbage i 80’erne, hvor han arbejdede på Case Western Reserve University,
Taos, New Mexico med at udvikle organisationer. Det var hans
kone, som er kunstner, der bragte ham på sporet af værdsættende
udspørgen. Her blev han opmærksom på, at i ethvervt kunstværk
arbejder man med et begreb, som kaldes ”det værdsættende øje”.
Dvs. når man ser på et kunstværk, så er det altid et eller andet
smukt.
Denne tanke overførte Cooperrider til organisationer. Hvor man
traditionelt i organisationsdvikling har fokuseret på problemer og
(lineær) problemløsning, interesserer Cooperrider og hans mange
tilhængere over hele verden sig mere for hvordan mennesker gennem anerkendende spørgsmål kan skabe et livgivende sprog og
succesfulde historier omkring en forandring, der udløser masser af
energi hos den enkelte og i organisationen.
Appreciative Inquirys grundtanke er, at vores måde at tænke og
spørge på skaber vores nutid og fremtid. Tænker og spørger vi
negativt, så bliver fremtiden negativ og vice versa. Og netop den
negative tænkemåde i form af mangel- og fejltænkningen har i
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mange år domineret organisationers tænkemåde og selvopfattelse
i al for høj grad. Resultatet er ofte, at man begrænser mennesker i
stedet for at få dem og organisationen til at blomstre.
Med ”aprreciative” mener Cooperrider værdsættelse af det bedste i mennesker og i verden omkring os. Med ”inquire” mener han,
at vi skal spørge åbent og anerkendende ind til organisationens og
personens kompetencer, ressourcer og potentialer. Vi bør forholde
os nysgerrigt og undersøgende til organisationens og medarbejderens nutid og fremtid. Metoden hviler derudover på otte grundpricipper og fire faser – Discover, Dream, Design og Destiny.
Metoden kan både bruges i meget stort format, hvor man fx kan
iværksætte interviews af 10.000 medarbejdere eller sågar millionbyer (bl.a. Imagine Chicago og Imagine Dallas). I det lille format
kan man bruge metoden på så godt som alle emner, man ønsker at
udvikle, fx nye strategier, samarbejde, videnudvikling, mødeformer osv. For alle emner gælder det, at man gennem metoden
udvikler nye positive historier, der kan erstatte gamle og negative.
Sammen skaber man forandring og en bedre fremtid.
Det skal nævnes, at Cooperriders metode og syn på organisationer ligger helt på linje med en række andre metoder, som er dukket op i de sidste 15-20 år, og som både bruges flittigt i organisationsudvikling og inden for psykologien. Der tænkes her på
humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, den systemiske teori,
New age og storytelling.
Cafémetoden og dialogcirklen
Café- metoden bygger også på en anerkendende, fremadrettet tilgang til problemstillinger. I en café er det dialogen og den indsigt,
deltagerne får, der er programmet. Man kan tilrettelægge caféer for
mellem 16 og 300 deltagere. Emnet for caféen kan vælges ud fra de
mest “brændende” behov, som organisationen/afdelingen har. Det
kan dreje sig om involvering i virksomhedens forandringer og
visioner, værdier, udvikling (TQM), kompetenceudvikling, møde-
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kultur, teambuilding, videndeling, ledelse, selvledelse, high performance m.v.
Formen er unik, fordi den uden brug af kedsommelige plenumseancer kan flette alle deltagernes viden sammen. Deltagerne sidder ved runde borde med fem deltagere omkring. Man fletter
viden sammen gennem besøgsrunder, postkort, udstillinger og
hypoteser.
Gennem samtaler og fælles refleksioner bliver der skabt en særlig
kraft i kommunikationen, som deltagerne oplever som “et løft”. Det
er deltagerne selv, der gennem dialogen og den erhvervede indsigt
og forståelse finder frem til, hvad der i fremtiden skal gøres inden
for det aktuelle caféemne. Det skaber fremdriften i dialogen. Og det
skaber en ny fremtid, som deltagerne opbygger gennem dialogen.
Formen eller metoden opstod i begyndelsen af 90’erne i et verdensomspændende netværk ”The Intellectual Capital Pioneers
Group”, som danskeren Finn Voldtofte, Worldcafé, deltog i. Under
et ophold i USA fandt gruppen frem til kernen i ”magisk” dialog.
Der skal udvikles spørgsmål, som deltagerne finder ”brændende”
i forhold til deres situation. Der skal være tale om et roligt, behageligt sted, præget af stor tillid deltagerne imellem. Deltagerne skal
gøre sig stor umage med at lytte til hinanden. Holdningen skal
være som hos en opdagelsesrejsende. Tilsammen skaber det en fælles ånd, hvor viden, forståelse og indsigt går op i en højere enhed.
Metoden har vundet stor udbredelse i både offentlige og private
organisationer.
Dialogcirklen er i slægt med café-metoden. Her beder man fx en
gruppe på 5 om at gå i dialog om et emne, som de øvrige så lytter
nøje til. Når instruktøren siger stop overtager næste gruppe diskussionen og fører den videre i forhold til deres tanker og indfald.
Således går dialogen rundt, evt. i flere omgange, inden man trækker en ”rundes” erkendelser og resultater op i fællesskab. Til slut
drager man handlingskonsekvenser.
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Refleksive teams
Denne metode er endnu en metode, som har vundet meget stor
udbredelse i danske organisationer, både i forbindelse med problemløsning og forandringer. Metoden stammer fra systemisk
familieterapi og går kort fortalt ud på, at fx en leder bliver interviewet om hvilke problemstillinger hun oplever i forbindelse med
at kommunikere forandringer til sine medarbejdere. Spørgmålene
handler typisk om den kontekst, som den interviewede ser sit problem. Hvordan oplever hun sine relationer til kolleger, medarbejdere osv. og hvordan tror hun de oplever hende? Dvs. der spørges
”indefra og ud” og ”udefra og ind” (sladrespørgsmål om hvordan
den interviewede tror, at andre oplever hende). På den måde skabes der et samlet billede af hele den relationelle kontekst, som ifølge systemisk teori er så vigtig at få hold på for vort psykiske – og
organisatoriske – velbefindende.
De øvrige deltagere – fx 10 lederkolleger – lytter til samtalen og
reflekterer derefter over, hvad de har hørt i interviewet. På den
måde kan den interviewede leder få hjælp til sit problem. Det
reflekterende team får trænet sine refleksive evner og kan i øvrigt
ofte genkende de problemer, der bliver taget op. Metoden kan bruges i flere andre versioner. Man kan fx doble de refleksive teams,
lade nogle koncentrere sig om dele af samtalen, indtage forskellige
positioner m.v.
Ved iscenesættelse af reflekterende teams er det vigtigt at holde
interviewparterne og det reflekterende team skarpt adskilt. Der må
ikke foregå nogen samtale mellem de to systemer eller være øjenkontakt.
Resultatet af interviewet og teamets drøftelser vil typisk føre til,
at problemets ejer ser på sin situation med nye øjne. Det medfører
som oftest nye måder at tænke og handle på.
Visualisering
Et andet kreativt forsøg på at skabe relevans er visuel kommunikation, hvor man tegner og fortæller historier i stedet for at informe162
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re på traditionel vis. Mange mennesker forstår umiddelbart, når de
bliver præsenteret for en sag eller noget stof visuelt. Hertil kommer,
at billeder på mange måder styrer vores måde at tænke og handle
på. Derfor er det også meget udfordrende at finde nye billeder, der
kan erstatte gamle, som måske er opbrugte. Gode billeder opmuntrer os til at tænke og handle anderledes. Billeder taler desuden
både til hoved og hjerte, hvad de fleste finder stimulerende.
Udgangspunktet kan fx være topledelsens billede som visualiserer, hvad strategien helt overordnet går ud på. Ud fra dette billede
fortæller topledelsen sin historie om den nye strategi, baggrunden
for den og hensigten med den. Dernæst dykker man ned i de enkelte detaljer i det centrale strategibillede, og så er det op til mellemlederne at koncentrere sig om den del af billedet, der har relevans
for den enkelte afdeling. Mellemlederne og medarbejderne tegner
nye, uddybende billeder ud fra netop deres bid af det store billede.
Det centrale billede fører altså frem til et – eller flere – lokale billeder, som mellemlederne og medarbejdere kan forstå deres historier
ud fra: Hvor er vi i det store billede? Og hvordan ser vores bidrag
til strategien ud, når det kommunikeres grafisk?
Andre metoder
Vi vil til slut i stikord nævne endnu nogle metoder og værktøjer,
som kan være meget nyttige, når man kommunikerer forandringer
lokalt:
• Coaching fokuserer i lighed med Appreciative Inquiry på ressourcer, læring og dét der virker. Lederen lærer at stille positive
og igangsættende spørgsmål om 3-4 emner i en samtale. Det er
meget vigtigt, at medarbejderen selv finder frem til løsninger på
udfordringer og spørgsmål. Det sker ud fra en opfattelse af, at
kun det vi som mennesker oplever ”indefra” fører til reelle
ændringer i tænke- og handlemåder.
• Brug af dilemmaer og dilemmaspil ved en forandring (Berthelsen,
2000). Konfliktsituationer, der er forbundet med dilemmaet, er
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udviklende, fordi det giver anledning til at udvikle alternative
handlemåder, dvs. handlemåder der ikke var forudset.
Brug af drama. Her kan man enten selv skabe nogle situationsspil, der illustrerer ”brændende områder” i forandringen eller
man kan lade et konsulentfirma med professionelle skuespillere
stå for iscenesættelsen. Den dramatiske form har vundet stor
udbredelse i danske organisationer.
Brug af fokusgrupper, som vi kender det ved produktudvikling og
ved udvikling af politiske programmer, er også et meget stærkt
værktøj. Her kan man over for en repræsentativt udvalgt gruppe medarbejdere teste forandringen og dens relevans, retorikken
m.v. Det er en viden, der er guld værd i den videre planlægning
og gennemførelse af forandringskommunikationen.
Computerspil, cd-rom m.v. er blevet stadig mere udbredte i forbindelse med omstillinger, fx værdibaseret ledelse. Her er der udviklet programmer, hvor den enkelte på forskellig vis kan ”chekke”,
hvad han eller hun forstår ved værdierne og hvordan man gennem interaktive øvelser kan øge sin forståelse af værdierne.
Vi ser også en tendens til at arrangere stadig mere oplevelsesorienterede events, f.eks. i forbindelse med lancering af et værdiprogram eller en fusion. Der arbejdes fx med forskellige oplevelsesrum, der iscenesætter forandringen.
Refleksioner over egen læring vinder også stadig større udbredelse,
oprindelig en metode inden for pædagogikken. Det er oplagt at
bede fx medarbejdere reflektere i en logbog over, hvad de har
lært under en forandring og hvad de yderligere har brug for af
læring. Det er er værktøj, som er meget nyttigt, når man skal forankre forandringen.

Vi er overbevist om, at disse mange tilgange, metoder og værktøjer til lokal forandringskommunikation bliver stadig mere udbredte. Under alle omstændigheder er de et forbillede på, hvordan man
kan skabe relevans, mening og energi i nærmiljøet omkring virksomhedens forandringer.
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