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Það er ekki auðvelt að innleiða breytingar á vinnustöðum þegar stjórnandinn mætir efasemdarfullum 
starfsmönnum með krosslagðar hendur. Oft snýst andstaðan gegn breytingum um gamlar 
sannfæringar sem haldið er fast í þar til hið nýja hefur verið sannreynt.  
 

Margar breytingar komast ekki til framkvæmda vegna þess að þekking okkar á því hvað er mögulegt 
fyrir okkur sjálf - og fyrir fyrirtækið er ekki tekið til ígrundunar. Setningar eins og: „Við höfum sko ekki 
tíma til þess núna“ og „Við höfum prófað þetta“ eru löngu orðnar klassískar. Vandamálið er að 
stundum hafa starfsmennirnir rétt fyrir sér í mótbárunum – en í öðrum tilvikum ekki. Oft er eins og það 
myndist einskonar samhugur um að starfsfólk sem hefur efasemdir gagnvart hinu nýja – hafi rétt fyrir 
sér í andmælunum þar til hið gagnstæða hefur verið sannað. Það getur reynst stjórnendum erfitt að 
brjóta sér leið gegnum þennan frumskóg andófs. Sem betur fer fyrirfinnast verkfæri sem geta hjálpað 
þér að sannfæra starfsmennina þína – þetta byrjar í dýraríkinu! 
  
Að vera fangi eigin þekkingar   
Fílar hafa að sögn alveg einstakt mynni. Ef maður hefur farið og kíkt á bakvið tjöldin í sirkus þá hafa 
menn kannski séð hvernig fílarnir eru hlekkjaðir – oft ekki sérlega forsvaranlega við smáa og veigalitla 
timburhæla. Það illskiljanlega er að þrátt fyrir að risastór fíll geti örugglega rifið sig lausan þá gerir 
hann engar tilraunir til þess – hvers vegna? Svarið er að fíllinn er fangi eigin mynnis. Til að skilja þetta 
þurfum við að horfa aftur til þess tíma þegar fíllinn var á barnsaldri og var hlekkjaður fastur í fyrsta 
skiptið. Hann barðist fyrir frelsinu, alveg þar til baráttan olli honum of miklum kvölum í fætinum. 
  
Þessi lærdómsreynsla er enn til staðar í mynni fílsins – hann býr yfir því sem kallast „takmarkandi 
sannfæring“. Með því er átt við að fíllinn er ennþá sannfærður um að hann geti ekki losað sig. Gamla 
vitneskjan er ekki uppfærð með hinum nýju skilyrðum. Í fyrsta lagi er fíllinn orðinn stærri og sterkari. Í 
öðru lagi geta aðstæður verið aðrar – jörðin verið blautari eða timburhællinn fúinn. Nýju og breyttu 
aðstæðurnar síðan fíllinn reyndi síðast að losa sig ættu að hvetja fílinn til að prófa aftur – en það 
gerist bara ekki. 
  
Raunveruleg þekking eða? 
Stjórnendur standa oft frammi fyrir fílasögum – sem dæmi þá fela verkefni pr. skilgreiningu eitthvað 
nýtt í sér og í hvert skipti sem stungið er upp á einhverju nýju – þá spretta fílarnir fram á sjónarsviðið. 
Nýjum áskorunum er oft mætt af efasemdum og gömlum sannfæringum. Stóra áskorunin er að 
aðskilja raunverulega uppfærða þekkingu - frá fílasögunum. Stundum er andstaðan gegn 
breytingunum réttmæt – í öðrum tilvikum er það ekki. Í mörgum tilvikum geta menn fyrst fengið 
endanlega úr þessu skorið með því að prófa hlutina aftur. En eins og í tilvikinu með fílinn þá gerist 
slíkt bara ekki – alla vega ekki af sjálfu sér. Sem stjórnandi Þarf maður þess vegna að finna leið til að 
hvetja starfsmanninn til að vilja prófa hlutina aftur. 
  
Eitt mikilvirkt trix til að fá starfsmanninn til að prófa aftur – er að fá viðkomandi til að uppgvöta að það 
sem starfsmaðurinn gekk áður út frá – sé mögulega ekki rétt. Til að þetta trix heppnist er nauðsynlegt 
að starfsmaðurinn uppgvöti að það sem áður var reynslugrundvölluð sannindi – er mögulega bara 
„takmarkandi sannfæring“ – sannfæring sem er komin út yfir síðasta söludag og ætti því að sannreyna 
á ný.  
  

Hér koma fáein ráð um hvernig þú sannfærir starfsmenn með efasemdir: 
  
Spurðu endilega ekki „hvers vegna“ 
Fyrst og fremst skaltu forðast að spyrja: „Hvers vegna?“. Það er freistandi að spyrja „hvers vegna 
menn megi það ekki?“ en ef starfsmaðurinn hefur endað við að segja „það get ég ekki“  eða 
sambærilega setningu og þú kemur með spurninguna „Hvers vegna ekki“ þá þvingar þú 
starfsmanninn til að leita „rökrænna“ skýringa við „órökrænu“ atferli. Þegar starfsmaðurinn hefur síðan 
gefið þokukenndar vitnaskýringar – þá verður bara ennþá meira sem þarf „að laga til“ inni í höfði 
viðkomandi aðila. „Hvers vegna - spurningar“ eru þannig algert eitur þegar þú reynir að breyta 
andstöðu gegn breytingum. Í stað „hvers vegna“ er betra að spyrja „hvað þarf til, til að...?“.    
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Já en ég kann jú ekki 
Þegar starfsmaðurinn er í vafa um að hlutirnir séu yfir höfuð mögulegir getur verið góður kostur að 
byrja annarsstaðar. Prófaðu sem dæmi: „Er þetta eitthvað sem þú heldur, eða eitthvað sem þú 
veist?“. Í hnotskurn þá er kosturinn við spurninguna að starfsmaðurinn sér mögulega að þetta er ekki 
reynslugrundvallaður sannleikur. 
  
Í öðrum tilvikum svara starfsmaðurinn „þetta er svolítið sem ég veit“. Það er reyndar alveg ágætt því 
nú er leiðin greið fyrir eftirfarandi spurningu: „Hvernig veistu að það er rétt?“ – takið eftir 
orðanotkuninni, hvernig en ekki hvers vegna. Þú leitar staðreynda en ekki þokukenndra skýringa. Í 
framhaldinu getur þú síðan spurt: „Er eitthvað sem er öðruvísi núna?“. Síðasta spurningin fær 
starfsmanninn vonandi til að sjá aðstæðurnar frá nýju sjónarhorni og eins og einhverju hafi verið 
breytt. Kjarni málsins er að það er mismunur á: „síðasta skipti sem eitthvað var prófað“ – og núna. 
  
Vertu auðmjúkur 
Ef stjórnandi kemur stormandi inn í deild sem á að breyta og spyr: „Er þetta eitthvað sem þið vitið – 
eða haldið?“, þá munu flestir starfsmannanna verða efagjarnir frá upphafi. Þegar maður vinnur með 
stjórnun og breytingar þarf maður því fyrst að tryggja góða stemmingu og öryggistilfinningu. Því næst 
þurfa menn að tryggja að það sé tími og rými til að gera tilraunir. Að lokum þá þurfa menn að muna að 
maður hefur ekki endilega rétt fyrir sér. 
  
Fílaveiðar með orðræðu að vopni 
Auk þess benda á mismuninn á „síðasta skipti“ og núna þá geta menn líka farið á fílaveiðar vopnaðir 
öðrum vopnum orðræðunnar. Næsta tillaga byggist á mismuninum milli vandamála og aðstæðna. Það 
góða við vandamál er að þau má leysa – aðstæðurnar þurfa menn hinsvegar að læra að lifa með.  
  
Mörg andstaðan við breytingar byggist á að einhver trúir að það sem var gildandi í fortíðinni sé ennþá 
skilyrði sem mun/getur/ætti/verður að gilda áfram. Til að yfirvinna þessa mótstöðu getur þú spurt 
starfsmennina: „Ef þetta væri vandamál sem hægt væri að leysa, hvað ættum við þá að prófa til að 
leysa það?“. Þetta er trix-spurning sem fær starfsmanninn til að líta eftir lausnarmöguleikum í stað 
takmarkana (eiginlega í anda markþjálfunar). 
 
Að láta fílinn langa til 
Önnur aðferð til að sigrast á andstöðu við breytingar er að vekja löngun hjá fílnum. Ef löngunin verður 
nógu mikil þá verður engin keðja nógu sterk. Ef menn tala nógu lengi um kostina og gleðina við nýja 
verkefnið þá mun starfsmaðurinn líka fyrr eða seinna sigrast á andstöðu sinni. 
 
Þessa aðferð benda mörg fræðirit um breytingastjórnun á - en aðferðin er þó ekki án vandamála. 
Starfsmaður sem gjarnan vill – en nær ekki að komast yfir takmarkandi sannfæringuna sína er bara 
heftur og vonsvikinn starfsmaður. Þessari aðferð er því einungis hægt að mæla með ef menn eru 
alveg öruggir um að starfsmanninum muni takast hlutirnir. Það er mögulega stór lagaleg ábyrgð 
ábyrgð þarna að undirgangast sem stjórnandi – þess vegna eru fyrri aðferðirnar í mörgum tilvikum 
betri.  
  
Sem stjórnandi ætti maður að sjálfsögðu líka að geta haldið speglinum uppi fyrir sjálfan sig. Ef þú 
segir að þú hafir engar takmarkandi sannfæringar – ættir þú að ígrunda: Er þetta eitthvað sem þú 
trúir, eða eitthvað sem þú veist?   
  
Hér er tengill á grein Mogens Mikkelsen á lederweb.dk:  
http://www.lederweb.dk/strategi/forandringsledelse/artikel/107213/projektlederen-pa-elefantjagt  
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