ENDRINGSLEDELSE
WIEN

Kraften i det bestående |
Endring på godt og vondt |

Alle skal med!

Ode til endringsgleden

INNSIKT OG UTSIKT
TIL ENDRING
Ordet «endring» rommer flere betydninger. Det kan være tilpasning.
Det kan være omstrukturering. Og av og til er det transformasjon vi mener.
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år vi snakker om endringsledelse, vil det for de fleste bety en tilpasning eller
omstrukturering. Og for dem kan man formulere en gyllen regel: Det er
bedre å lede endringen gjennom medarbeiderne enn å lede medarbeiderne
gjennom endring. Det gjelder altså å legge til rette for endring gjennom å skape
forståelse for endringen, gjennom å være konkret på hva endringen betyr og ikke
minst gjennom å involvere alle i prosessen. Likevel forbinder mange endringsarbeid
mer med motstand enn med noe positivt. Det er jo ikke bare struktur som endres.
Samhandlingsmønstre, kultur og verdier settes i spill. Og vi legger gjerne mer vekt
på hva vi kan tape enn hva vi kan vinne. Endring skaper sterke følelser!
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Wien var sentrum i det tyskromerske keiserrike, Habsburgernes
hovedkvarter og prototypen på
en vellykket organisasjon. Etter
Tysklands samling skrumpet riket
inn, men Østerrike-Ungarn møtte
utfordringen med en åpen invitasjon til alle gode krefter om å samle
sine ressurser i hovedstaden. Slik
skapte de forståelse for endring slik
at tyskere og ungarere, kroater og
italienere, jøder og intellektuelle,
kunstnere og gründere, alle følte
seg inkludert. I noen tiår før første
verdenskrig var Wien Europas
hovedstad. Endringene kom på
løpende bånd, med Ringstrasse som
drivhjul og kafeene som nav. Her
utformet Freud psykoanalysen, et
redskap for endring og frig jøring av
selve menneskesjelen. Her utfordret Klimt, Kokoschka og Schiele
forståelsen av hva kunst skulle være.
Og her skapte Mahler en radikal
fusjon av tradisjon og nytenkning
innen musikken. Wien endret seg,
og endret verden. Men endringene
løp løpsk. Wien var utgangspunkt
og sterkt medvirkende til to
ødeleggende verdenskriger og
oppløsningen av den gamle verdensorden. Tilbake sto vesle Østerrike
og en hovedstad som var annektert
av fremmede makter.
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Mye av det som skjer i endringsprosesser foregår under overflaten. Det kan bety at
ledere ikke alltid får del i hva det snakkes om medarbeidere imellom. Men det betyr
først og fremst at mye av det som settes i gang i en endringsprosess er ubevisst.
Derfor hviler denne samlingen på tre pilarer:
•

Psykologien kan forklare hvordan vi mennesker reagerer på endring

•

Kunsten styrker vår forståelse av sosiale og emosjonelle signaler

•

Historien gir oss slående eksempler på konsekvensene av gode og dårlige
endringsvalg

Ikke alt som skjer i endringsprosesser følger det rasjonelle sporet, for å si det mildt.
Det irrasjonelle og ubevisste tar plass i både mennesker og organisasjoner, og kampen
tas både innad og utad. Derfor vil Wiens
historie, dens kunst og psykologi være
våre fremste guider til en forhåpentligvis
bedre endringsprosess.
Formål med samlingen er:
•

Bevisstgjøre ledere på hva endring
innebærer

•

Tydeliggjøre medarbeideres aktive
rolle i endringsarbeid

•

Lære om grunnleggende
psykologiske reaksjoner på endring

•

Benytte kunst som innfallsvinkel
til å forstå mellommenneskelige
prosesser

•

Reflektere over konstruktive og
destruktive aspekter ved endring
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«Austriae est imperare orbi universo.»
(«Østerrike styrer hele verden.» )
«A.E.I.O.U.» Frederick III Habsburg

«Den mest effektive måten å tilpasse
seg omverdenen på, er å dø.»
Sigmund Freud

«Kunst er en strek
rundt tankene dine.»
Gustav Klimt
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DAG 2

DAG 3

KRAFTEN I DE
BESTÅENDE IDEALER
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Vi setter oss inn i Wiens stolte fortid som
Europas viktigste by. Schönbrunn og
Hofburg er eksempler på Habsburgernes
suksess som ledere for en organisasjon
som øvde innflytelse over hele Europa.
Med dette som utgangspunkt ser vi på
psykologiske og organisatoriske vinkler
på endringsledelse. Deltagerne får rik
anledning til å drøfte egne endringsprosjekter. Vi drar ut i byen for å finne ut
hva som skal til for å bli en ekte Wiener,
med dannelse og tradisjon.

Vi utforsker det ubevisste i endringsprosessen. Sigmund Freuds leilighet er et
godt utgangspunkt for dette. Hans tankeunivers speiler på besnærende vis Wiens
eget bykart. Etterpå er det på tide med
et salongbesøk. Salongene var et særegent
fenomen i Wien og flere andre kulturbyer
rundt 1900. Her diskuterte man de store
spørsmålene med eleganse og skarpsindighet. I salongen var det på alle måter
høyt under taket. Vi ser på utviklingen
fra Freud til moderne nevropsykologi.
Deretter tar vi for oss kunstens betydning for å forstå mellommenneskelige
prosesser. På kvelden må vi inn i det
irrasjonelle mørket. Endring er ikke risikofritt, som Wien fikk erfare da de gikk fra
Habsburg til Hitler.

Den fantastiske Secession-bygningen
danner utgangspunkt for denne dagen.
Gustav Klimts billeddikt er en hyllest
både til Beethovens niende symfoni og
til gleden over en vellykket endringsprosess. Så er det på tide å legge en
plan for eget endringsprosjekt, enten
det er personlig eller på vegne av egen
organisasjon. En naturlig arena for dette
arbeidet er en av Wiens kafeer. Etter
lunsj besøker vi Belvedere-museet, hvor
vi kan samle trådene fra kursdagene
gjennom noen av de største kunstverkene
fra Jugend-perioden.

«De fleste av oss ønsker ikke egentlig frihet. For frihet betyr
ansvar, og de fleste mennesker er livredde for ansvar.»

SIGMUND FREUD

OM PROMETHEVS
Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppeutvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Vi jobber med toppledergrupper, ledergrupper,
kjører utviklingsprogrammer for ledere, arrangerer storsamlinger for alle i organisasjonen, samt utfører
profesjonelle utviklingssamtaler (coaching) og trening av lederferdigheter (f eks retorikk). Vi skreddersyr og lager et utviklingsforløp i samarbeid med kunden. Dette kan bestå av utvalgte samlinger, noen
ganger med profesjonelle samtaler ved siden av. Vi følger som regel organisasjonen over lengre tid, men
kan også benyttes til å holde enkeltstående foredrag på konferanser eller interne arrangementer. Vi har
solid erfaring fra mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.
Promethevs sin unike profil innebærer integrering av moderne ledelsesteorier med historiske
personer og epoker. Vi lærer av skikkelser som fikk til det ekstraordinære, og trekker «gullkorn» av læring i lederrollen ut av historiske vendepunkter. Filosofi, kunst og skjønnlitteratur trekkes inn
for å belyse sentrale poeng ved ledelse og samspill. Vi er kanskje mest kjent for våre kurs i utlandet, hvor
vi bringer ledere tilbake til en annen tidsepoke, eksempelvis renessansen i Firenze, der de får utforske
ledelse på høyt nivå gjennom å bli kjent med skikkelser som Lorenzo de Medici, Michelangelo, Leonardo
da Vinci, Machiavelli og Dante. Vi knytter teori til engasjerende historier som både kan underholde og
berøre, samt viktigst av alt; åpner opp for egen erkjennelse og utvikling i påfølgende øvelser, gruppearbeid og refleksjoner. Det er for eksempel lettere å se på dine egne skyggesider som leder, når du vet at
selv store ledere som Cæsar, Nansen og Amundsen slet med noe av det samme.
Vi mennesker er sosiale vesener som fanges av historiefortelling, og vår pedagogiske profil gjør ledere
og ledergrupper mer åpne for nye tanker, ærlig refleksjon og arbeid med egen utvikling og mellommenneskelig samspill. Historiske skikkelser og filosofisk tankegods i kombinasjon med forskningsbaserte
leder-teorier – alt designet i en nøye gjennomtenkt utviklingsprosess – fremmer mer effektiv ledelse!

TRE HJØRNESTEINER I VÅR TILNÆRMING TIL LEDERUTVIKLING:

AKADEMISK TYNGDE: Tilnærminger forankret i solid
teori og forskning
REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS: Læring gjennom
refleksjoner og utprøvinger i egen ledergjerning.

www.promethevs.no
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KLASSISKE PERSPEKTIVER: Bruk av historie, filosofi,
litteratur og kunst for en dypere og annerledes vinkling.
Ved å gå tett på en annen tidsepoke kan vi se vår egen tid
og eget ståsted i nytt lys.

REFLEKSJON OVER
EGEN PRAKSIS
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