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Sammendrag 

 

Problemområde: 

Vår globale verden endrer seg stadig raskere. Dette fører til at organisasjoner får færre stabile 

rammebetingelser, og flere organisasjoner opplever endrede krav til deres fleksibilitet og 

tilpasningsevner til kontinuerlige endringsprosesser. Samfunnsutviklingen blir på sin side 

stadig mer dynamisk, og endringstakten kan oppleves som en turbulent prosess for mange 

organisasjoner i dag.  

Endringsledelse handler i korte trekk om å forstå hvordan organisasjoner kan initiere, 

gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en god måte. For mange organisasjoner er 

endringsbehovene «nye» i den forstand at de ikke har nok kunnskaper om eller erfaring med å 

håndtere endringene. HR i organisasjoner har på mange måter en viktig rolle å spille i slike 

endringsprosesser. Har HR gode kunnskaper om, og kompetanse på, endringsledelse, kan de 

være viktige bidragsytere gjennom å bygge opp organisasjonens endringskapasitet og ledernes 

evne til å drive god endringsledelse.  

Gjennom en slik endringsledelse kan ledelsen så vel som de ansatte utvikle en felles forståelse 

og oppfatning av de endringene som finner sted i omgivelsene, og deretter omsette de til sin 

egen virksomhet. Organisasjoners endringsevne og endringsvilje til endringene er et 

avgjørende konkurransefortrinn i dagens samfunn. 

I denne oppgaven ligger fokus nettopp på dette – hvordan organisasjoner kan drive god 

endringsledelse som en del av sin interne organisasjonsendringsprosess. Jeg forsøker å 

besvare problemstillingen: «Hvordan bidrar HR i prosessen med å drive endringsledelse som 

en del av intern organisasjonsendringsprosess i DNB-konsernet?». I undersøkelsen av denne 

problemstillingen er det formulert tre underbyggende forskningsspørsmål. Disse er: 

1. Hvordan er HRs rolle i endringsledelse? 

2. Hvordan driver HR endringsledelse i møte med ledere i DNB? 

3. Hvordan er fokuset på HRs «interne» endringsledelse?  

 

Metode og teori: 

For å besvare problemstillingen og de tre underbyggende forskningsspørsmålene har jeg 

gjennomført en kvalitativ casestudie i DNBs HR-avdeling. Datainnsamlingsmetode består av 
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intervju-, observasjon- og dokumentundersøkelser. Det teoretiske rammeverket i denne 

oppgaven er forankret i Beer og Nohrias strategi E og O-ledelse som tar sikte på 

endringsledelse i organisasjoner, i tillegg til Ulrichs HR-transformasjonsmodell og «HR for 

HR» konsept som tar sikte på HRs «nye» roller i organisasjoner. 

                                                                                                                                                         

Sentrale funn og resultater: 

HR-feltet i seg selv har vært opplevd mange endringer gjennom historien og det er mye som 

tyder på at dette vil fortsette i enda større grad i fremtiden. Økte krav til endringsvilje, 

endringsevner og endringsledelse preger de fleste organisasjoner i dag, og kravene og 

forventningene når det gjelder HR er ikke stort annerledes. HRs ulike roller i organisasjonen 

er ofte sett i forbindelse med å tiltrekke, utvide, beholde og mobilisere organisasjonens 

menneskelige ressurser. Men som vi vil se i denne oppgaven, spiller HR en viktig rolle også i 

endringsledelse. For dersom DNB skal lykkes med interne endringsprosesser, må de ha et 

tydelig fokus på den menneskelige siden i sin virksomhet. For å mestre «endringens kunst» 

har HR-avdelingen i konsernet en viktig funksjon med å sikre og utvikle de ansattes evner til 

endring og omstilling. 

HR i DNB bidrar derfor med å drive endringsledelse som en del av den interne 

organisasjonsendringsprosess i konsernet, ved å ta ansvar for utvikling og forvaltning av 

lederne og de ansatte i konsernet, samt utvikling av en organisasjonskultur som preges av 

endringsvilje blant de ansatte. DNB HR har, basert på mine empiriske og teoretiske 

undersøkelser, en bunnstyrt «O» tilnærming til å bidra med i endringsprosesser, i en rolle som 

konsernets interne «endringsagent». Dette gjør HR ved å jobbe målrettet, strategisk og bevisst 

i møte med ledere og medarbeidere, og gjennom å tydeliggjøre de retningene og endringene 

som er valgt av konsernledelsen i sin leveranse som DNBs Human Resource enhet.  
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1. Introduksjon 
 

1.1 Innledning 

Vår globale verden endrer seg stadig raskere. Dette fører til at organisasjoner får færre stabile 

rammebetingelser, og flere organisasjoner opplever endrede krav til deres fleksibilitet og 

tilpasningsevner til kontinuerlige endringsprosesser (Farbrot, 2007). Samfunnsutviklingen blir 

på sin side stadig mer dynamisk. Dermed oppleves endringstakten som en turbulent prosess 

for mange organisasjoner i dag (Jacobsen, 2012).  

Dette har på mange måter skapt uro og usikkerhet. Enkelte vil anta at det har ikke siden den 

industrielle revolusjonen vært slike drastiske endringer i arbeidsmarkedet som de fleste 

organisasjoner opplever i dag. (Appelbaum m.fl. 2012). Organisasjonsledere og deres 

medarbeidere har på mange måter akseptert, i teorien i hvert fall, at de enten må endre seg, 

eller risikere å miste sin posisjon i bedriftsmarkedet (Beer & Nohria, 2000; Kotter, 2002; 

Jacobsen, 2012; Hannestad & Revang, 2012).    

Utvikle endringsdyktige individer og team, ved å inkludere, informere og skape en 

«endringskultur» er en nødvendig kompetanse for organisasjoner. Et slikt samspill er derimot 

ikke like enkelt å realisere. Dette komplekse samspillet har gjennom ulike tider vært et 

interessant område blant forskere, praktikere og ledere som ønsker å forstå paradokset rundt 

organisasjoners evne til å endre-, lære- og utvikle seg. (Van de Ven m.fl. 1995).  

 
1.2 Bakgrunn for valg av tema 

Jeg ser på denne studien som relevant ved at den berører et dagsaktuelt tema, endringsledelse, 

som dagens arbeidsliv er i stadig raskere og mer omfattende grad preget av. Som det skal 

vises under, er god ledelse av endringer for morgendagens ledere og organisasjoner en viktig 

og nødvendig kompetanse. Jacobsen (2012) hevder at for å kunne tilpasse seg slike endrede 

rammevilkår, holde i takt med samfunnsutviklingen og være blant de «store» og ledende 

organisasjonene, i et relativt lite land som Norge, er det nødvendig med flere norske studier 

som kan gi innsikt i, og kompetanse om, mulighetene og begrensingene til endringsledelse i 

norske bedrifter.                        

For leserens avklaring vil jeg, før jeg går dypere inn på mitt problemområde forklare hva jeg 

mener med organisasjonsendring og endringsledelse i denne avhandlingen. 
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1.2.1 Organisasjonsendring eller organisasjonsutvikling? 

Jeg forstår endringsledelse som implementering av nye ideer – ideer for en ny 

organisasjonsvirkelighet. Enten fordi omgivelsene rundt krever en form for endring, eller 

fordi organisasjoner ser mulighetene for en bedre fremtid. Endringsledelse slik jeg har valgt å 

bruke begrepet i denne oppgaven, tar for seg endringer av grunnleggende sider ved det 

bestående. Hvor endringsprosesser er planlagt, styrt og ledet, og har som hensikt å forandre 

eksisterende handlingsmønstre. For eksempel, ved å endre på organisasjonsstruktur ved 

implementering av ny teknologi, eller endringer av strategier og forretningsmessige mål 

(Hannestad & Revang, 2012).  

På den andre siden har vi begrepet organisasjonsutvikling som ofte blir brukt om begrepet 

organisasjonsendring. Skillet mellom begge begrepene ifølge Hannestad & Revang (2012) er 

at organisasjonsutvikling, vil si å forbedre organisasjonens nåværende prosesser og systemer. 

Dette kan for eksempel være forbedring og utvikling av behandlingssystemer, oppgradering 

av programvarer eller forandringer i forhold til kunnskap- og kompetansekrav hos de ansatte 

(Hannestad & Revang, 2012). Ut ifra en slik forståelse ser organisasjonsutvikling på 

organisasjoner i stadig «naturlig» utvikling og endring. Mens organisasjonsendring som 

planlagte og styrte endringer. Det sistnevnte vil være utgangspunkt i denne oppgaven. 

  
1.2.2 Perspektiver på endringsledelse og HR                                                                               

Historien illustrerer at endringsledelsesstrategier er blitt vanligere i både store og små 

organisasjoner. «I utgangspunktet er det ikke nødvendig å anta at endring er noe som er bra 

eller dårlig. Vi kan bare slå fast at endring – til dels radikal sådan – finner sted i alle sektorer 

og bransjer, og at dermed er noe vi må forholde oss til» (Jacobsen, 2012:22).  

I teorien har det blitt gitt mange definisjoner på endringsledelse, men de fleste av dem 

inneholder en eller annen variant av samme oppfatning. Jacobsen (2012) forklarer 

endringsledelse som en «empirisk observerbar prosess som viser tydelige forskjeller i form, 

kvalitet eller tilstand over en lengre tidsperiode i en organisasjon». Videre hevder han at «en 

organisasjon har endret seg hvis den formelle strukturen er endret fra et tidspunkt til et annet, 

eller at måten de ansatte opptrer på i organisasjonen, er forskjellig på to ulike tidspunkt» 

(2012:23). Disse definisjonen er basert på to sentrale elementer i ved endringsledelse. 
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Det første er knyttet til tidsperspektivet. Det er umulig å tenke seg endringer uten å ha 

et tydelig tidsplan for når endringsfasene og prosessene skal starte eller avsluttes. Hvor lang 

tid en endringsprosess strekker seg over, er med andre ord helt avgjørende for måling av 

resultater og planlegging av implementeringen, forklarer Jacobsen (2012).     

Det andre er at all endring må kunne knyttes til et objekt, et fenomen eller en tilstand. 

Jacobsen (2012) mener at for å kunne snakke om endringer som et spesifikt fenomen så 

forutsettes det stabilitet. Noe som betyr at for å kunne beskrive en organisasjon på ett 

tidspunkt, må vi også kunne sammenligne den samme organisasjonen på et senere tidspunkt.  

Kun gjennom en slik sammenligning kan en slå fast om det faktisk har oppstått endringer i en 

organisasjon fra tidspunkt 1 til tidspunkt 2, og ut ifra det vurdere om endring faktisk har 

skjedd eller ikke. Dette forklarer Jacobsen (2012) som vist i figur 1. nedenfor. 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Måling av en endringsprosess mellom to ulike tidspunkt (Jacobsen, 2012:28) 

 

Hva handler så endringsledelse egentlig om? Det er ikke det samme som «operativ ledelse» 

eller «management» av en virksomhet, forklarer Hannestad & Revang (2012). Begrepet 

endringsledelse for Hannestad & Revang «handler om å få virksomheten til å fungere på en 

annen måte vis-a-vis omgivelsene» (2012:129). Gjennom endringsledelse skal fremtidsbildet 

eller visjonen, manifesteres i en ny og annerledes tenkning og handlingsmønster i en 

organisasjons hverdagslige rutiner og gjøremål. I slike prosesser støter mange organisasjoner 

på uttrykk som at «vi må få strukturen på plass, og så kjør!». Bak slike utsagn foreligger ofte 

en tanke om at endringene kan «skreddersys» på ledelseskontoret av ledere og konsulenter, 

før dette kan tas med inn i organisasjonen for implementering (Hannestad og Revang, 2012). 

Kan en organisasjon så lede endringer på en slik måte? Organisasjoner er ikke maskiner, 

argumenterer, Hannestad og Revang (2012). De utgjør et kompleks samspill mellom 

mennesker med forskjellige bakgrunn, alder, interesser, mål- og behov, men som i fellesskap 
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arbeider mot å utvikle, endre og bygge organisasjonen. I et slikt terreng er målet å plante nye 

idéer, som omsettes til en ny konkret hverdagsvirkelighet, en ny tenkning, tolkning og 

handlingsplan. Det handler derfor ikke om å utvikle en ny konstruksjon eller maskin, men om 

å danne en hverdagsvirkelighet til å vokse ut av den gamle. Grunnleggende endringer handler 

om å re-orientere organisasjonen og endre gamle rutinemessige vaner. Men for å sette i gang 

gode endringsprosesser, enten de rammer hele eller deler av en organisasjon, bør første steget 

være å erkjenne et endringsbehov blant de ansatte. Endring forutsetter videre bevissthet om 

retning og god informasjon om fremtidsperspektivet, hevder Hannestad og Revang (2012).  

På den andre siden forklares endringsledelse som «ledelsesmessige grep» som har som mål å 

sikre at organisasjonen kommer seg gjennom nødvendige tilpasninger og ønsket utvikling. 

Dette innebærer å sette endringsledelse i et strategisk perspektiv, hevder Busch m.fl. (2007). 

Avhengig av hva slags endringer organisasjonen ønsker å innføre, og hvorvidt endringene 

gjelder «interne» eller «eksterne» sider ved organisasjonen, må endringene likevel tilpasse 

organisasjonens rammebetingelser og settes i et overordnet perspektiv.  

Dette forutsetter at en organisasjon er i stand til å utvikle og bevare et godt omdømme og 

positive relasjoner til alle sine «interessenter». Organisasjonsendring representerer med andre 

ord, «komplekse prosesser, og det er nødvendig med et bredt utgangspunkt for å sikre seg den 

nødvendige innsikt som endringsledelse krever». (Busch m.fl. 2007:38). Ut ifra et slikt 

perspektiv må organisatoriske endringer sees i et strategisk perspektiv, i forhold til «eksterne» 

endringskrefter i omgivelsene, som i stor grad vil påvirke de «interne» prosessene i en 

organisasjon.  

1.2.3 Et paradoks  

Hva så kan en organisasjon gjøre i møte med endringer? Slik det fremkommer av norske og 

internasjonale studier på endringsledelse, er det nesten ikke mulig for organisasjoner i dag å 

unngå endringer. Vi hører stadig om organisasjoner som mislykkes allerede i startsfasen av en 

endringsprosess. Forskere på feltet hevder at med unntak av noen enkelte suksesshistorier, 

feiler så mange som 70% av alle endringsinitiativ (Beer & Nohria, 2000; Kotter, 2008; 

Jacobsen, 2012; Ullah, 2012). Dette innebærer blant annet at det ikke er enkelt å predikere 

utfallet av endringsprosesser for verken individer eller grupper av ansatte. Disse utfallene har 

sammenheng med ulike faktorer som berører hver enkelt ansatt i en 

organisasjonsendringsprosess svært forskjellig. For mange oppleves et slikt samspill som et 
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paradoks, hvor en ferdigstilt «endringsoppskrift» ikke kan sikre enhver endringsprosess 

(Einarsen & Skogstad, 2011).  

Hva kan en organisasjon så gjøre for å tilpasse endringene? Organisasjoner er i økende grad 

avhengig av å ha et godt omdømme for å bevare gode relasjoner til både sine ansatte, men 

også til sine kunder og interessenter. Gjennom organisasjonsendringer blir de ansatte i størst 

grad preget av endringene, i den forstand at det kreves av dem til å raskt tilpasse seg, og 

akseptere de nye betingelsene. På den andre siden er de ansatte også organisasjonens ansikt 

utad og drivkraften som fører organisasjonen frem. En organisasjon kan med andre ord ikke 

være bedre enn sine ansatte. De ansattes vilje, kompetanse, motivasjon og engasjement utgjør 

til sammen hva en organisasjon er (Bang, 2011). Det er derfor nødvendig at de ansatte 

opplever en god toveis kommunikasjon, muligheten til medvirkning og deltakelse, men også 

mestringsfølelse i den grad at en ansatt føler hun er i stand til å være med på å gjennomføre 

endringene i praksis (Einarsen & Skogstad, 2011).       

                                                          

1.2.4 Human Resource Management   

Human Resource Management (HRM) tidligere kjent som personalansvarlig eller 

personalledelse, har de siste 20-30 årene opplevd store systematiske, strukturelle og 

strategiske endringer (Beer m.fl. 1985). Før i tiden hadde «HR» i de fleste arbeidsplasser 

ansvaret for de administrative, lønnsmessige og personalsaksbehandlingssaker. HR den gang 

var en funksjon i en organisasjon som arbeidet med å holde orden på de ansattes formelle 

krav, rettigheter og systemer rundt arbeidsreglementet, ferie- og sykemeldingsprosedyrer 

(Beer m.fl. 1985). 

HRs rolle er imidlertid endret på mange måter i dag. Den «moderne» personalansvarlige 

avdelingen, «Human Resources», har i dag blitt mer omfattende og ledende på sitt felt. HR 

har fremdeles ansvar for den personaladministrative siden, men i tillegg har fokuset blitt rettet 

mer mot å tilrettelegge for ansattes kunnskap- og kompetanseutvikling, livslang læring og 

ledelsesevner gjennom coaching, veiledning og kursing med hjelp fra e-læringsprogrammer 

og konsulenttjenester (Ulrich, 1997b.). 

HR opptrer selv på mange områder i en organisasjon som en «intern konsulent». Her 

forandrer HRs rolle blant annet til å veilede og støtte linjeledere og mellomledere til å 

forbedre sine administrerende ferdigheter, og deres evne til å lede og samarbeide i møte med 

sine medarbeidere og kollegaer. HR i dag har også fått et økt fokus på å tilpasse de strategiske 
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planene i organisasjonen, gjennom å se til at forholdet mellom de ansatte og organisasjonen 

fungerer på en god måte. Den «mellommenneskelige relasjonen» mellom de ansatte og 

ledelsen har blitt en sentral del av HRs ansvarsområder. Dette forklarer også i navnendringen, 

fra «personalledelse» til «Human Resource Management» (Beer m.fl. 1985).  

Dersom en organisasjon skal bevare et godt omdømme og leve opp til de forventningene som 

stilles i forhold til samfunnsansvar og etiske retningslinjer, og fra sine samarbeidspartnere og 

ansatte, må organisasjonen sørge for at forholdet mellom de ansatte og ledelsen er basert på 

en felles enighet om hva som er til beste interesse for begge parter. Et slikt velfungerende 

forhold er avgjørende for en hvilken som helst organisasjon i dagens utviklingssamfunn.  

Kotter (2002, 2008) en velkjent bidragsyter på feltet, hevder at det handler ikke alltid om 

strategi, struktur, kultur eller systemer. Disse elementene er viktige, men utfordringen ligger i 

å endre de ansattes atferd. Atferdsendring oppnås i svært vellykkede organisasjoner, 

hovedsakelig ved å appellere til menneskets følelser og emosjoner. Dette hevder Kotter er 

også helt sentralt i ledelse av endringsprosesser i organisasjoner.  

Organisasjoner som innser viktigheten av å jobbe aktivt med sine ansattes holdninger og 

atferd til endringer, er bedre rustet til å tilpasse seg endringene og drive god endringsledelse. 

Disse organisasjonene har også lettere for å være tilpasningsdyktige, behovsrettet og 

kundeorienterte (Ulrich m.fl. 2008; Ullah, 2012). For at en organisasjon skal klare å oppnå en 

slik flyt og takle en slik prosess, spiller de ansattes endringsvilje og endringsevne en viktig 

rolle. «HR-rådgivere» har derfor en viktig rolle og funksjon i ledelse av endringer i 

organisasjonsendringsprosesser.  

 

“The processes of change are also becoming complex that, in turn, calls for new roles of HR 

Professionals. Any kind of organizational change has an impact on employees. Employees 

have the tendency to resist the change. HR professionals should therefore play the required 

and well-needed role to make the change effective. They must keep the employees of the 

organization on the right track during organizational change irrespective of the degree of 

change” (Ullah, 2012:3)    

 

 

    



17 
 

1.3 Studiens hensikt og målsetting  

Med bakgrunn i det foregående er hensikten med denne studien å undersøke hvordan HR-

avdelingen i DNB jobber med å drive endringsledelse. Slike empiriske oppgaver har som 

formål å utvikle kunnskap om hvordan noe er eller har vært1. Formålet med denne studien vil 

derfor være å beskrive, forklare og forstå HRs rolle i endringsledelsesprosesser i DNB-

konsernet. Målet med studien er på bakgrunn av dette å gi en helhetlig beskrivelse av hvordan 

HR i praksis jobber med endringsledelse. Dette vil bli studert i lys av det teoretiske 

rammeverket i denne oppgaven, som er forankret i Beer og Nohria (2000) sin teori E-endring 

og O-endring, og Dave Ulrich (1997) sin HR-transformasjonsmodell. Empirisk grunnlag i 

denne oppgaven har en kvalitativ tilnærming med utgangspunkt i intervju-, observasjon- og 

dokumentundersøkelser som jeg har gjennomført i DNB HR.  

 

 

1.4 Problemstilling og forskningsspørsmål  

 

Med utgangspunkt i den innledende introduksjonen, bakgrunn for valg av tema og hensikten 

med studien, utledes følgende problemstilling  

«Hvordan bidrar HR i prosessen med å drive endringsledelse som en del av 

intern organisasjonsendringsprosess i DNB-konsernet?» 

 

I undersøkelsen av denne problemstillingen er det formulert tre tilhørende 

forskningsspørsmål. Disse er:   

1) Hvordan er HRs rolle i endringsledelse? 

 

2) Hvordan driver HR endringsledelse i møte med ledere i DNB? 

 

3) Hvordan er fokuset på HRs «interne» endringsledelse?  

 

                                                           
1

 Retningslinjer for masteroppgave http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/LSS4090/v14/retningslinjerlss4090masteroppgaven2013-2014doc.pdf  

 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/LSS4090/v14/retningslinjerlss4090masteroppgaven2013-2014doc.pdf
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1.5 Min motivasjon  

I perioden mellom 20.10.14 til 20.11.14 var jeg utplassert i DNBs HR-avdeling i en femukers 

praksisperiode som en del av studiene. Å være i praksis i HR-avdelingen til Norges største 

finanskonserns var en meget lærerikt og spennende periode på alle måter.  

I praksisperioden var jeg utplassert hos den seksjonen som jobbet med konsernets e-

læringsportal, «MyWork». Tanken var at dersom jeg fikk muligheten til å skrive min oppgave 

i DNB, ville jeg skrive om implementering av e-læring i arbeidslivet. Men etter en måned 

med litteraturgransking og samtaler med flere av de ansatte jeg var i praksis hos, i forsøk om å 

komme frem til en interessant problemstilling, fant jeg ikke et sterkt nok case som jeg kunne 

ta sikte på å studere videre, om e-læring i DNB.  

I den prosessen kom jeg derimot overens et e-læringskurs om endringsledelse i «MyWork» 

portalen. Dette kurset var et innholdsrikt og omfattende e-læringskurs som vekket min 

interesse. Med litt i underkant av fem måneder igjen til innlevering av oppgaven, våget jeg 

meg inn på et fagområde som ikke direkte tilhørte min studieretning, men som var et sterkere 

case å undersøke. Tema var i tillegg svært aktuelt og relevant i DNB HR. 

Det viste seg å være et godt valg å skrive oppgave i HR til tross for at den opprinnelige planen 

om å skrive om e-læring ikke ble aktuelt. For i februar, når jeg fikk godkjenning til å skrive 

oppgave i DNB HR, ble jeg samtidig tipset om å søke på noen interne stillinger i HR. Og som 

en graduerende masterstudent kjente jeg dette allerede på kroppen, at i havet av arbeidsgivere 

der ute i den «virkelige verdenen», ville jobbsøkingsprosessen etter endte studier være en 

beinhard prosess. Hittil hadde selv studieperioden til tider virket som et stort «rotteløp». For 

min del endte dette «løpet» plutselig i april, da jeg fikk tilbud om en fulltidsstilling i DNB.  

… Og motivasjonen for å skrive denne avhandlingen ble bare enda sterkere. 
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1.6 Presentasjon av bedrift  

«I DNB er vi i stadig endring. Alle tiltak, forbedringer, endringsprosesser tar oss mot en ny 

bank virkelighet, steg for steg. Vi vet at endringskapasitet i seg selv er en konkurransefortrinn, 

så hvordan vi som organisasjon, og du som leder evner å drive endring, er avgjørende for vår 

fremtid som Norges største finanskonsern. Rune Bjerke har tydelig presisert at visjonen, 

verdiene og ledelsesprinsippene, og kundeløftene er mer viktig nå enn noen gang. Kunsten å 

lede, er akkurat som kunsten å møte kunden – Du må lede deg frem. Vis vei, og driv 

endring!2».  

DNB er Norges og et av Nordens største finanskonsern med 1,9 millioner brukere. Med mer 

enn 12000 ansatte bare innenlands, tilbyr DNB et komplett tilbud av ulike finansielle tjenester 

og har i tillegg internasjonale filialer og kontorer rundt om i Europa, Amerika og Asia.  

DNB består av syv forretningsområder; Storkunder og Internasjonal, Markets, Produkt, 

Personmarked, Bedriftsmarked, Wealth Management og IT & Operations. Og fire stab og 

støtte områder som består av; Konsernfinans, Risikostyring, HR og Kommunikasjon. Hvorav 

de to sistnevnte spiller en viktig rolle i konsernets interne organisasjonsutvikling og 

endringsledelse. På toppen sitter konsernledelsen, ledet av konserndirektør, Rune Bjerke og 

hans ledelsesteam som har ansvaret for hvert sitt forretningsområde.  

Som en ledende organisasjon har DNB klare mål og retningslinjer for hvordan deres ledere 

skal opptre og hvilke grunnleggende prinsipper de skal bære med seg i lederrollen. Leder-stilen 

til en DNB leder springer først og fremst ut fra hvem han/hun er og hvilke egenskaper han/hun 

har. Samtidig har lederne tydelige forventninger til hvordan de som ledere skal utøve 

endringsledelse i konsernet. Disse forventningene er beskrevet i tre ledelsesprinsipper:  

| Skape resultater | Utvikle individer og team | Vise vei og drive endring | 

Gjennom lederne er målet å utvikle dyktige og motiverte medarbeidere både som individer og 

som team, til å sammen skape en endringskultur i konsernet. En leder har derfor mye av 

ansvaret for å omsette forventningene til praktisk handling.3 

 

 

                

                                                           
2 Utdraget er transkribert fra en videoklipp fra DNBs e-læringskurs i endringsledelse. 
3 Info hentet fra interne dokumenter om lederskap i DNB. 
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1.6.1 «New Deal» - En ny endringsstrategi       

«New Deal» som opprinnelig er et begrep brukt i kortspill, og som betyr «å dele ut kortene på 

nytt», har således blitt tatt ut ifra sitt opprinnelige konsept, og har gjennom historien blitt 

brukt i forbindelse med store endringer og reformer. De fleste vil betegne «New Deal» i 

forbindelse med innføring av en aktiv reformpolitikk i USA, med president, Franklin D. 

Roosevelts. Årene 1933-39 som var en tid sterkt preget av økonomisk krise og verdenskrig, 

hadde Roosevelts økonomiske politikk som mål å gjenreise balansen i økonomien, blant annet 

ved å jevne ut inntektsfordelingen ved å sikre de lavlønte større kjøpekraft. I tiden som fulgte 

ble det gjennomført en rekke velferdstiltak. I det store og det hele dreide «New Deal» seg om 

å bygge opp det som er blitt kalt en amerikansk velferdsstat, hvor tanken var å få flere 

mennesker i arbeid, forbedre infrastrukturen og berge amerikansk økonomi fra den 

«økonomiske depresjonen»4. 

 

- «New Deal» i DNB 

DNB har også utdelt tre nye kort for å levere på kundeløftet, og som skal gjenspeile DNBs 

visjon, verdier og ledelsesprinsipper. All innsats fra de ulike forretningsområdene og stab- og 

støtte funksjonene i banken skal også kunne levere på «kortene» som fremhever konsernets 

prioriteringer i strategiperioden frem mot 2016. «New Deal» er en planlagt og målrettet 

strategi som skal fornye, forenkle og standardisere, samt øke lønnsomheten, effektivisere 

prosesser, og drive vellykket endringsledelse på alle områder i DNB. Kortene er: 

 

 Kapitalkortet, som innebærer å innfri kapitalkravene, få god nok avkastning og klare 

å bruke kapitalen mer effektivt. 

 Kundekortet, som innebærer å styrke omdømme og bedre kundeopplevelse. 

 Kulturkortet, som innebærer å skape en organisasjonskultur i konsernet som sikrer 

tilpasningsevne og endringskapasitet, samt god lederkommunikasjon og 

medarbeiderengasjement.  

«Nye kort er delt ut» og DNB skal være banken som på en best mulig måte klarer å tilpasse 

seg kundenes behov i en tid med høy endringstakt. For at konsernet skal klare å levere på alle 

tre kortene likt, må alle tre kortene også prioriteres likt, med et lite unntak av kulturkortet som 

er av størst betydning både for denne oppgaven, men også for DNB. For dersom DNB skal 

                                                           
4 https://snl.no/New_Deal  

http://no.wikipedia.org/wiki/Velferdsstat
https://snl.no/New_Deal


21 
 

lykkes med å levere på kapital- og kundekortet, fordres dette en felles kulturforståelse som 

kjennetegner endringskraft, endringsvilje og endringsevne. Dette krever et tydelig lederskap 

fra lederne og engasjement fra medarbeidere. Dette innebærer en organisasjonsendring av 

hele DNB. En endringsledelse fra «min kunde» til «vår kunde» mentalitet.5 

 

Figur 1.2 DNBs «New Deal» endringsstrategi6  

 

1.7 Casebeskrivelse     

1.7.1 DNB HR  

HR avdelingen i DNB består av 7 divisjoner som består av 3-5 underseksjoner. Hver divisjon 

har en overordnet divisjonsleder og alle seksjonene har en seksjonsleder hver7. Det er til 

sammen ca. hundre ansatte som jobber i HR, som har i prinsippet mye av ansvaret for 

utvikling og forvaltning av organisasjonskulturen og lederskap av endringsprosesser. 

Visjonen, verdiene og ledelsesprinsippene danner på mange måter grunnlaget for HRs arbeid 

internt. 

Blant satsingsområdene står tre punkter som sentrale for hva HRs funksjon/rolle skal være i 

konsernets interne prosesser. Disse punktene er: 

 Endringsevne 

 Bemanningsstyring 

 Prestasjonskultur 

                                                           
5 Informasjon hentet fra konsernets intranett. 
6 Informasjon hentet fra en intern rapport om «New Deal» strategien.  
7 Se vedlegg 4 for organisasjonskart HR 
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Disse tre punktene leverer på mange måter på «kulturkortet» i «New Deal» strategien. Noe 

som peker i retning mot at HR spiller en viktig rolle med håndtering og styring av interne 

endringsprosesser. Som nevnt, har jeg valgt å studere HR som case i min oppgave. Jeg vil se 

nærmere på deres endringspraksis i denne avhandlingen. Dette er i utgangspunktet et 

omfattende og pågående arbeidsprosess som foregår over lengre periode. Jeg vil derimot 

konsentrere meg kun om endringspraksisen i DNB HR slik den har vært i perioden frem til 

april 2015. Dette vil være basert på mine empiriske undersøkelser som ble utført i perioden 

mellom oktober 2014 – april 2015.  

Ved å se på noen prinsipper for organisatorisk endring og ledelse, vil jeg forsøke å sette DNB 

HRs endringsarbeid inn i en teoretisk kontekst for å svare på min overordnede problemstilling 

og underbyggende forskningsspørsmål. Hvordan blir endringsprosessene ledet i praksis? 

Hvilken strategisk tilnærming blir brukt? Hvor viktig er HRs bidrag i endringsledelse for 

DNB? Og hvorvidt HR har et «eierskap» til å lede og drive endringsledelse som en del av 

intern organisasjonsendringsprosess, vil være blant sentrale spørsmål som jeg vil forsøke å 

belyse i lys av teori, modeller og mine empiriske undersøkelser i denne oppgaven.  
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2. Teoretisk Rammeverk 

 

2.1 Innledning  

I dette kapittelet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket som vil være veiledende for 

den videre analysen, tolkning og diskusjon av mine resultater fra DNB HR.                                                                                                                                                           

Teorivalget i denne oppgaven kan gi muligheter, men også sette begrensninger. Sannsynligvis 

kunne andre teorier og modeller innenfor dette feltet blitt valgt ut, og oppgaven ville fått en 

helt annen utforming. Jeg har imidlertid valgt to teoretiske perspektiver. Det ene perspektivet 

er forankret i Beer og Nohrias strategi «E» og «O» ledelse, som tar sikte på endringsledelse i 

organisasjoner. Det andre perspektivet tar utgangspunkt i deler av Dave Ulrichs HR-

transformasjonsmodell og «HR for HR» konsept, som tar sikte på HRs ulike roller i 

organisasjoner.  

Jeg ser på denne måten som mest hensiktsmessig for å svare på min problemstilling, og de tre 

underbyggende forskningsspørsmålene i denne oppgaven.                                                                                                                                                                                                                                                      

Teoriene og modellene som vil bli presentert kan observeres, analyseres og implementeres 

gjennom ulike trinn og faser for en organisasjon som ønsker å drive god endringsledelse. De 

valgte teoretiske tilnærminger vil også komplementere, supplere og utfordre hverandre på en 

hensiktsmessig måte med tanke på analyse og diskusjon av mitt empiriske datainnsamling i 

kapittel fire. 
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2.2 Endringsledelse  

2.2.1 Cracking the code of change 

Michael Beer professor ved Harvard Business School (HBS) og Nitin Nohria, nåværende 

dekan ved HBS, beskriver en integrert tilnærmingsmetode for å drive god endringsledelse, 

basert på to ulike perspektiver som beskriver endringsledelse fra hvert sitt strategiske 

standpunkt. Forfatterne ser på endringsprosesser som et «kompleks kodesystem», som de 

hevder mange ledere ikke klarer å «knekke». I boken, breaking the code of change (2000) 

presenterer Beer og Nohria to strategier for å drive endringsledelse i organisasjoner. 

- Strategi E, fokuserer på en «hard», «toppstyrt» tilnærming og tar sikte på utvikle 

«economic values».  

 

- Strategi O, fokuserer på en «myk», «bunnstyrt» tilnærming og tar sikte på bygge 

«organizational values».  

 

Jeg vil først redegjøre for begge strategiene, E og O hver for seg, før jeg gjør rede for 

forfatternes forslag til hvordan integrere begge tilnærming i praksis. 

 

2.2.2 Strategi E – “Toppstyrt” 

Jacobsen (2012) forklarer teori E som tar sikte på de økonomiske verdiene i en organisasjon. 

Dette er en «toppledelsesdrevet» endringsprosess med bistand fra eksterne konsulenter og 

finansielle incentiver. Endringene er med utgangspunkt i denne strategien programmatisk 

planlagt og forutbestemt fra ledelsen. De formelle strukturene og systemer står sentralt i 

denne strategien. 

Beer og Nohria (2000) forklarer strategi E, oftest som en avgjørelse fra toppledelsen som 

ønsker å iverksette endringer i organisasjonen. De utarbeider planer og strategier for hvordan 

endringene skal presenteres og implementeres. Når ledelsen er selv innforstått med planene, 

blir endringene «pushet» nedover i organisasjonen. De ansatte får i liten grad muligheten til å 

påvirke beslutningene, og må i fleste tilfeller akseptere og godta endringstiltakene (Beer & 

Nohria, 2000).  
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Denne type endringsledelse ligner en «diktatorisk ledelse», hvor endringer oppfattes som en 

rasjonell prosess hvor mål blir satt opp og alternative løsninger blir vurdert. Den beste 

løsningen blir så iverksatt i praksis. Endringsledelse med utgangspunkt i en slik strategi, 

legger opp for tydelige prosesser for endringene i forkant. Endringsprosessen har en bestemt 

mål og en fastsatt «slutt» periode. Jacobsen (2012) illustrerer en slik tilnærming til 

endringsledelse som vist i figur 2.1 

 

Figur 2.1 Strategi E – Endring som en lineær prosess (Jacobsen, 2012:154) 

 

En slik prosess hevder Jacobsen (2012) er opptatt av resultater som er målbare i kvantitative 

termer som tall og prosenter. «De økonomiske indikatorene gis i denne strategien forrang 

fremfor alle andre forhold som kan være viktige, for eksempel vekst eller markedsposisjon» 

(Jacobsen, 2012:154).     

Toppledelsen spiller en sentral rolle i strategi E. De vil være de viktigste pådriverne for 

endringsprosessen og vil også fungere på mange måter som en bindeledd mellom 

organisasjonen og de eksterne samarbeidspartnerne. De vil også ha en sentral rolle i 

informasjon- og kommunikasjonsstrømmer internt i organisasjonen. Det er først og fremst 

toppledelsen som også har den formelle makten til å tvinge igjennom endringene, dersom de 

blir møtt med motstand fra de ansatte (Jacobsen, 2012).  

Beer og Nohria (2000) beskriver denne strategien som organisatorisk «hardware» tilnærming 

til å drive endringsledelse. De ansattes følelser, holdninger og lojalitet til arbeidsplassen blir 

lite vektlagt. Noe som kan føre til at organisasjonen mister engasjement og motivasjon og fra 

sine medarbeidere.  

Effektivisering av de interne prosesser som bidrar til å videreutvikling og bygge 

organisasjonen, vil få tydeligere prioriteringer i endringsprosesser ledet med bakgrunn i 

strategi E. Eksterne relasjoner, omdømme og markeds- og kapital verdi blir videre viktige 

satsingsområdene (Beer & Nohria, 2000). 
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Til tross for at denne strategien har et materialistisk og målorientert tilnærming, hevder Beer 

og Nohria (2000) at en organisasjon som ønsker å drive endringer må ha en «toppstyrt» 

tilnærming til endringsledelse for at organisasjonen i det hele tatt skal klare å iverksette 

endringer og oppnå resultater.  

 

2.2.3 Strategi O / “Bunnstyrt” 

Beer og Nohria (2000) forklarer strategi O som nærmest det motsatte av strategi E.               

Strategi O står for de organisatoriske verdiene, en «softer-approach» til endringsledelse. 

Denne strategien har som formål å utvikle og bygge organisasjonens menneskelige ressurser. 

Endringsledelse med en O strategi forstår at det ikke vil være hensiktsmessig å kommandere 

sine ansatte etter sin egen vilje, men heller forsøke «vinne» folkets tillitt og lojalitet slik at 

organisasjonen i fellesskap kan bli bedre i stand til å lede endringer. 

Fokuset i denne strategien ligger først og fremst i utvikling av organisasjonskulturen, for å 

skape engasjement og motivasjon blant de ansatte. Kun gjennom en slik tilnærming vil de 

ansatte føle eierskap og tilhørighet til organisasjonen og til de interne endringsprosjektene. I 

kontrast til teori E, sikter teori O på å ikke berede seg på finansielle incentiver og eksterne 

konsulenter i like stor grad som i strategi E. Denne strategien ser på endringer som en sakte, 

men sikker prosess, som bør være en naturlig og tilpasset prosess, enn en planlagt og 

programmatisk (Beer & Nohria, 2000; Jacobsen, 2012). 

Ledelse med fokus på teori O karakteriseres i stor grad av involvering og deltakelse på alle 

nivåer i organisasjonen. Denne strategien har en bunnstyrt tilnærming, men krever til tross for 

dette en like aktiv deltakelse fra toppledelsen som fra mellom- og linjelederne. 

Medarbeiderdeltagelse blir også ilagt stor vekt, og endringsprosessene blir sett på som 

kontinuerlige, interaktive prosesser.   

Dette betyr ikke at denne strategien ikke er like rasjonell som strategi E. Analyse av 

problemer, fastsetting av mål er en like viktig i denne strategien. Endringsprosesser med en O 

strategi har derimot i motsetning til strategi E, ikke en like definert start- og sluttpunkt. I 

stedet forklarer Jacobsen (2012) endringsledelse her som en sirkulær prosess. Det vil si at et 

endringstiltak i et område, kan i neste omgang føre til nye endringer i et annet område. Dette 

illustrerer Jacobsen (2012) som vist i figur 2.2  
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Figur 2.2 Strategi O – Endring som en 

kontinuerlig prosess (Jacobsen, 2012:166)  

 

 

Endringsledere med en O strategi forstår at det er de ansatte som blir den sentrale drivkraften 

i endringene, og ikke den formelle toppledelsen. Toppledelsens rolle forblir like viktig, men 

den vil skape større nytte ved å være oppmuntrende og positive til deltakelse og innflytelse fra 

de ansatte i beslutningsprosesser. Ved en slik tiltak som gir de ansatte muligheten til å være en 

del av forarbeide, kan dette bidra til å skape en tydeligere «eierskap» til endringene. Dette vil 

da i neste omgang bidra til å minske motstand fra de ansatte, selv i de endringsplanene som 

ikke skaper fullt så mye begeistring, som for eksempel omstillings- og 

nedbemanningsprosesser.  

Jacobsen (2012) forklarer at til tross for at ansatte er lite positive til enkelte endringstiltak, kan 

de likevel oppfatte endringene som viktige og nødvendig. Dette fordi en strategisk O 

tilnærming oppmuntrer til å gi de ansatte muligheten til å påvirke i forkant av 

endringsprosjekter. Flere medarbeidere vil derfor lettere være med «om bord» når de selv 

opplever å få velge å akseptere og iverksette endringsprosesser (Jacobsen, 2012). 

 

2.2.4 Toppstyrt         Bunnstyrt – En integrert tilnærming?  

Med utgangspunkt i en av tilnærmingene kan det oppstå et paradoks mellom det valget å 

velge det beste for organisasjonen, som en økonomisk verdiskapende virksomhet, eller som et 

menneskedrevet, relasjon- og omdømmebyggende organisasjon med fokus på de 

menneskelige ressursene. Beer og Nohria (2000) hevder at ved å kun fokusere på 

organisasjonens kultur og «det gode arbeidsmiljøet», kan tiltak som er av økonomisk 

lønnsomhet for organisasjonen måtte nedprioriteres dersom en organisasjon har en O-

strategisk tilnærming. På den andre siden kan organisasjonen risikere å miste de ansattes 

engasjement, motivasjon og lojalitet dersom deres behov og rettigheter føles nedprioritert i en 

organisasjon som har et større fokus på strategi E. 
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Beer (2007) hevdet i et intervju8 at han og Nohria la merke til i sin studie av begge strategiene 

i organisasjoner, at en gjentagende «feil» mange ledere hadde en tendens til å gjøre var å 

fokusere altfor mye på den ene eller den andre strategien. De la videre merke til at uansett 

valg av strategisk tilnærming til endringsledelse, rushet mange ledere raskt gjennom 

implementeringsprosessen. Istedenfor å se på endringer som en kontinuerlig og interaktiv 

prosess, ble endringene oppfattet hos disse lederne som en periodebetinget engangshendelse.  

Beer og Nohria (2000) konkluderte med at å skape en bevissthet om behovet for å finne en 

«middelvei» mellom disse strategiene, er første steget mot å realisere en integrert tilnærming 

mellom E og O. Dette så forfatterne på som et viktig tiltak for at organisasjoner skal klare å 

gjennomføre varige og suksessfulle endringer. Ved å finne en balanse mellom E og O, vil 

dette spare organisasjoner og deres ansatte fra å feile allerede i startsfasen av en 

endringsprosess. Strategi E og O i kombinasjon til hverandre, kan gi organisasjoner en 

planlagt og systematisk, men samtidig engasjerende og inkluderende endringsprosess basert 

på felles mål og visjon for både organisasjonen og dens ansatte. 

Med utgangspunkt i en slik oppfatning, utviklet Beer og Nohria (2000) en tabell med seks 

dimensjoner som forfatterne hevder skiller strategiene fra hverandre. I den ytterste raden 

forsøker de å legge frem et forslag til en integrert kombinasjon av begge strategiene. Tabell 

2.3 illustrerer Beer og Nohrias (2000) forslag til en slik sammensetting av begge strategiene.  

 

 

 

 

 

 

                   

 

Tabell 2.1 Skille mellom teori E og O, samt forslag til en integrert tilnærming (Beer & Nohria, 

2000:137) 

                                                           
8 http://www.changemanagementonline.com/wp-content/uploads/2009/05/meet-the-masters-interview-michael-beer.pdf  

http://www.changemanagementonline.com/wp-content/uploads/2009/05/meet-the-masters-interview-michael-beer.pdf
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E – tilnærming til endringsledelse 

Med utgangspunkt i strategi E, er målene i en endringsprosess oftest av økonomisk- og 

aksjonærverdi. Ledelse av en endringsprosess er instruerende og kommanderende med lite 

rom for deltakelse fra de ansatte; de sentrale beslutningene drives gjennom den formelle 

toppledelsen. Fokusområde for endringene er basert på strategiske og strukturelle systemer, 

som til en viss grad blir fulgt slavisk fra start til slutt. Prosessen er sekvensiell og analytisk, 

hvorav motivasjonsfaktorer eller også referert som belønningssystemer blir drevet av 

finansielle incentiver. Eksterne konsulenter blir i E strategi aktivt brukt til å bistå 

toppledelsen med å analysere problemstillinger og utvikle løsninger. Endringsprosessen i 

denne strategien fokuserer med andre ord på de «harde» elementene i en organisasjon (Beer & 

Nohria, 2002; Jacobsen, 2012). 

 

O – tilnærming til endringsledelse 

Strategi O derimot fokuserer på læringsevne og utviklingsmuligheter som mål i en 

endringsprosess. Ledelse av endringsprosesser med en O strategi er mye mer delegerende, 

støttende og inkluderende. Fokuset i denne strategien er heletiden menneskene, grupper og 

organisasjonskulturen. Prosessen er mer interaktiv, eksperimenterende og inkrementell, 

hvorav fokuset på de indre motivasjonsfaktorene får en tydelig prioritering. Konsulenthjelp 

blir brukt for å gi veiledning og rådgivning til lederne til å selv analysere og utforme sine egne 

løsninger og metoder. Elementene i denne strategien fortones mer med «myke» elementer, 

hvor menneskene og grupper blir i fokus, samt deres evne til å lære og eksperimentere. 

Ansatte deltar på bredt basis, og påvirker utviklingen like mye som toppledelsen (Beer & 

Nohria, 2002; Jacobsen, 2012). 

 

2.2.5 Løse spenningen mellom E og O 

Strategi E har en strammere tilnærming og tar i mindre grad hensyn til organisasjonens 

ansatte i forhold til strategi O. Beer og Nohria (2001) hevder at det er likevel slik at mange 

endringsinitiativ blir faktisk satt i gang med utgangspunkt i E strategien, enn O. Forfatterne 

(2001) ser at det er nødvendig med en E strategi for å drive endringsprosesser i organisasjoner 

som opplever dagens konkurransefortrinn, men de mener derimot ikke at kun med 
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utgangspunkt i strategi E kan en organisasjon oppnå alle mål og resultater, og samtidig lede 

endringsprosesser på en god måte.  

Tvert imot mener forfatterne (2001) at begge strategiene i kombinasjon med hverandre er mer 

sannsynlig for effektiv ledelse av endringsprosesser. De erkjenner imidlertid både sterke og 

svake utfall ved begge strategiene, men mener likevel at ved å finne den «rette» balansen, en 

form for «middelvei» vil være en bedre form for ledelse av organisasjonsendringer (Beer & 

Nohria, 2001). Imidlertid hevder forfatterne også at dersom en organisasjon allerede har en 

«E-ledelse», vil en mer deltakende og «mykere» O-endring være en bedre tilsetting. Enn 

dersom en organisasjon har en «O-ledelse», vil innføring av en E-ledelse risikere å skape en 

følelse av fortvilelse og usikkerhet blant de ansatte.  

Med et slikt perspektiv på ledelse, hevder Beer og Nohria (2000) at for å likevel kunne 

kombinere begge strategiene på en best mulig måte, er første utfordringen og mål for å drive 

endringer ligger det å omfavne paradokset mellom de økonomiske verdiene og de 

organisatoriske, på en måte som balanserer begge strategiene.  

Lederskap av slike prosesser vil fremdeles være toppstyrt, men de ansatte vil få en større 

rolle i å uttrykke sine meninger og få en mer sentral rolle i beslutninger og avgjørelser som 

skal foretas. Med andre ord, en «bunnstyrt ansatt-drevet» prosess vil være mer aktuelt i en 

organisasjon som klarer å utnytte både E og O strategiene gjensidig.  

Fokuset i en organisasjon med begge strategiene integrert, vil være gjensidig vektlagt på både 

harde (strukturer og systemer) og myke (kultur og ansatte) tilnærminger.  

Prosessens gang vil på sin side i en slik kombinasjon være mer åpen for spontanitet, men 

også være mer situasjonsavhengig. En forutbestemt start – slutt prosess eller en kontinuerlig 

sirkulær læringsprosess vil også vurderes i forhold til de enkelte endringsprosjektene.  

Motivasjonselementer i en O og E integrert strategiskprosess ser på finansielle insentiver 

som en belønningsmiddel for å forsterke ønsket atferd, men ikke som en forventet middel i 

alle endringsprosesser.  

Til sist hevder Beer og Nohria (2000) at konsulenttjenester er fint å ta i bruk, da konsulenter 

er eksperter på ressurser som kan peke i retning mot flere muligheter og perspektiver for både 

ledere og medarbeidere. Konsulenter med kompetanse i endringsledelse bør derfor være en 

tjeneste alle i en organisasjon kan ha muligheten til å benytte (Beer & Nohria, 2000).  
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2.3 HR-transformasjonsmodell 

Til nå har vi sett at det å lede endringsprosesser, det er ikke en enkel sak. Med raske 

samfunnsendringer blir organisasjoner nødt til å revurdere sin måte å drive forretning på både 

internt og eksternt. Endringer kan være store og små, men de påvirker oss svært individuelt. 

Human Resource Management har i slike prosesser et enda større ansvar for hvordan HR kan 

bidra som en viktig «mellomledd» mellom de ansatte og ledelsen. Hvordan HR informerer, 

kommuniserer og inkluderer de ansatte i prosessen mot nye endringer, fra en «bunnstyrt» 

tilnærming, og til å ta en større del i å veilede og rådføre ledelsen til hvordan lede endringene, 

fra en «toppstyrt» tilnærming er blant noen av sentrale oppgaver HR kan ta en større del i, og 

ha et aktivt forhold til. På en slik måte kan HR være en god støttespiller, konsulent og 

endringsdriver i organisasjonsvirksomhet (Ulrich, 1997a.; Beer, 1997; Ullah, 2012). 

 

2.3.1 HRs nye roller 

Dave Ulrich (1997a.) blir ansett som nærmest en «guru» bak forskning på moderne Human 

Resource Management. Ulrich er universitetsprofessor ved University of Michigan – Ross 

School of Business, og co-grunnlegger av konsulentselskapet The RBL Group. Sammen med 

sine kollegaer har Ulrich utført en rekke empiriske studier, og publisert mange fagartikler om 

tema human resource management, lederskap og endringsledelse.  

Utgangspunktet til Ulrich er at HR må kunne håndtere både operasjonelle, men også 

strategiske prosesser, som endringsledelse i en organisasjon. Ideen er at på denne måten vil 

HR vil skape verdier, oppnå målbare resultater og gjenspeile en «business within business» 

tilnærming i organisasjonen. (Ulrich m.fl. 2008). Ulrich (1997a.) introduserte med et slik 

utgangspunkt for «HRs nye roller», en strategisk, HR-transformasjonsmodell som har i de 

senere årene fått mye oppmerksomhet fra forskere, ledere og fagfolk på feltet. Denne 

modellen har som hensikt å presentere de viktigste fokusområdene for HR-rådgiverne i 

dagens organisasjoner. For at HR skal lykkes i sin «nye» rolle, som en strategisk business 

partner, må HR opptre på en måte som fremmer organisasjonens visjon, verdier og prinsipper, 

hevder Ulrich m.fl. (2008).  
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Toppledelsen og mellomlederne spiller en viktig rolle i en slik prosess. HR alene kan ikke 

oppnå resultater og målsettinger dersom HR ikke får den riktige «erkjennelsen» og «tillitten» 

fra organisasjonen. Derimot argumenter Ulrich m.fl. (2008) at HR skal ikke måtte be om å få 

delta i strategiske fora på lik linje med ledelsen. Imidlertid må HR gjøre seg fortjent til en slik 

rolle ved at «HR ikke blir definert ut ifra hva de gjør, men av hva de leverer»9 (Ulrich, 

1997c:125). Mange HR-rådgivere erfarer å bli verdsatt på denne måten når de med sine 

kunnskaper og ferdigheter tar rollen som en intern forretningspartner. Ledelsen bør fra sin 

side ha øynene åpne for dyktige «forretningspartnerne» blant HR, som sitter med 

verdiskapende forretningsorientert og strategisk kompetanse (Ulrich m.fl. 2008). 

HRs hoved forretningsmessige mål vil fremdeles være å etablere og bistå som et 

«støtteapparat» gjennom ulike skiftende behov og endringsprosesser, som oppstår i en 

organisasjon. Ulrich påpeker i tillegg til å være en god «støttespiller», er dagens 

arbeidsintensitet på det nivået, hvor en organisasjon har stadig større behov for veiledning, 

rådgivning og kursing. HR har derfor tre overordnede oppgaver å håndtere; 

fremtidsperspektivet på de strategiske mål og planer, dagligdagse operasjonelle oppgaver, og 

håndtering av medarbeiderne i organisasjonen. Disse tre overordnede arbeidsområder deler 

Ulrich (1997a.) videre inn i fire HR funksjoner/roller. Dette konseptet illustrerer tabell 2.2 

nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.2 HRs transformasjonsmodell (Ulrich m.fl. 2008:834). 

                                                           
9 Egen oversettelse av sitatet: «HR should be defined not by what it does, but by what it delivers» (Ulrich, 1997c:125). 
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Ulrich (1997c.) forklarer at en slik strategisk rolle krever at HR tar initiativ og bidrar med 

løsninger på forretningsutfordringer, utfordrer, hjelper og ansvarlig gjør lederne. Dette kan 

HR gjøre ved å bidra med å gi tilbakemeldinger basert på de ansattes behov og ønsker, basert 

på deres forutsetninger for organisasjonens fremtid. Ulrich og kollegaene gir praktiske, enkle 

forslag til hvordan HR kan utforme strategiske planer og prosedyrer, basert på deres modell 

som deler HR i fire sentrale arbeidsområder. HR med et større eierskap til sin funksjon på 

disse fire områdene, vil lettere kunne fokusere på det «store organisatoriske bilde», men 

samtidig forstå og påvirke viktige beslutninger på et mindre plan, som for eksempel i 

prosesser med nye endringsprosjekter (Ulrich, m.fl. 2008, 2012).   

Som nevnt innledningsvis vil jeg fokusere kun på HRs rolle som "medarbeiderspesialist" og 

"endringsagent" i denne avhandlingen.  

 

2.3.2 HR som medarbeiderspesialist  

I rollen som medarbeiderspesialist sørger HR-rådgiverne for å skape tillitt blant de ansatte ved 

å fremheve deres forslag og ideer, beskytte deres rettigheter og sørge for at de strategiske 

initiativene er rettferdig balanserte, spesielt gjennom organisasjonsendringer (Ulrich m.fl. 

2012). HR som «medarbeiderspesialister» har som oppgave å se til at ansatte i leder- og 

medarbeiderstillinger har utfordrende og tilpasset arbeidsoppgaver, dersom en ansatt ønsker å 

utforske nye roller og posisjoner, er dette en HR-relatert oppgave, og HR bør kunne bistå og 

hjelpe til med å se etter nye muligheter. Dersom en ansatt har behov for å tilegne seg nye 

ferdigheter og kompetanse, er slike tiltak også en del av HRs ansvarsområder i rollen som 

medarbeiderspesialist. HR får ut ifra denne funksjonen en rolle som de ansattes 

«tillitsvalgt/talsperson». Blant annet ligger saker som forvaltning av klager- og konflikter og 

håndtering av ulike formelle og uformelle prosedyrer som sikrer de ansattes trivsel, behov og 

rettigheter under denne rollen (Ulrich m.fl. 2012). I endringsprosesser blir HRs rolle som en 

"medarbeiderspesialist" enda viktigere, for å lettere lede medarbeiderne gjennom endringer 

sett ut ifra Beer og Nohrias bunnstyrte «myke» tilnærming.     

 

2.3.3 HR som endringsagent  

Ulrich m.fl. (2008) påpeker at endringsledelse bør være et område under HRs strategiske rolle 

i en organisasjon. I rollen som endringsledere har HR-ansatte ansvaret til å støtte at 
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endringsprosesser blir ledet både på et institusjonelt nivå, men også på det individuelle- og 

teamnivået. Med institusjonelt endringsledelse menes endring av organisatoriske mønster. På 

det individuelle- og gruppenivået menes det å tilrettelegge for personlig og sosial endring, i 

tillegg til å se til at endringsprosessene overholder de ansattes rettigheter, krav og 

arbeidstilfredshet. Dette kan HR i posisjon som endringsdriver initiere til, ved å informere og 

kommunisere endringene på en åpen og ærlig måte. HR bør i rollen som "endringsagent" også 

opprettholde endringene ved å institusjonalisere dem gjennom organisasjonsmessige 

ressurser, organisasjonsstruktur og gjennom kontinuerlig kommunikasjon. På denne måten 

fasiliteter HR endringene på en måte som gjøre det enklere for de ansatte å vende seg til, samt 

sørge for at prosessen gradvis iverksettes gjennom hele organisasjonen (Ulrich m.fl. 2012). 

 

2.3.4 HR for HR 

Ulrich (1997a.) hevder at dersom HR skal klare å levere på de fire rollene som 

organisasjonens "strategisk partner", "administrativ ansvarlig", "medarbeiderspesialist" og 

"endringsagent", må HR innse at deres «interne» enhet også vil i takt med endringene kreve 

nye måter å tenke og drive «HR» på.  

“Too often, human resource professionals are the chobbler’s unshod children: they 

design systems, give advice, and help others, but they fail to apply HR principles to 

themselves. If HR professionals are to become partners and play the four roles 

described, they must first champion HR principles within their own department first”. 

(Ulrich, 1997:189). 

 

Med dette mener Ulrich at HR bør utvikle lignende strategiske «interne» HR-planer, som blir 

brukt av HR i sin leveranse «ut» mot organisasjonen. Dette forklarer Ulrich (1997a.) som å 

drive «HR for HR». For det å utvikle gode strategiske prosesser er ikke noe organisasjoner 

kan lære gjennom et sett definerte teknikker og prosedyrer. Dette krever dypere 

forretningsforståelse, som med hensyn til både indre og ytre krefter bør grundig analyseres, 

for å deretter vurdere den strategiske tilnærmingen som vil være mest verdiskapende og 

lønnsom for organisasjonen. En slik strategi, hevder Ulrich, at dersom HR i en organisasjon 

har ansvar for å utvikle, bør HR selv også benytte samme perspektiv for sin interne ledelse.   

I korte trekk mener Ulrich at alt HR gjør, leverer og driver er primært tilknyttet resten av 

organisasjonen. Enten dette gjelder saker relatert til de ansatte, ledere, organisasjonens 
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strategiske og administrative prosesser eller ledelse av endringer, må HR kunne samtidig være 

bevisst på sin egen interne utviklingsprosess. Med dette menes HR-ansatte og deres 

kompetanse til å utføre arbeid, som skaper merverdi og profitt for organisasjonen. 

En enkel og praktisk løsning for HR-ledere til å kartlegge sin egen “HR for HR”, er ifølge 

Ulrich ved å vurdere sin HR-enhet ut ifra seks-faktor «vurderingskriterieskjemaet». Ved å 

gjøre en slik «kontrollsjekk» bør HR kunne rangere sin HR-avdeling i forhold til de seks 

faktorene. Ut ifra en slik kartleggingsprosess kan HR-ledelsen videreutvikle ideer og tiltak for 

en «beste praksis». Tabell 2.3 redegjør for de seks vurderingsfaktorene (Ulrich, 1997a.) 

«Too often HR professionals focus more on helping others than on helping themselves. 

The HR principles that help business, when applied to the HR function itself, will 

improve it. HR for HR requires that HR professionals manage to focus on their 

internal HR based on the below factors» (Ulrich, 1997:228). 

 Spørsmål Rangering 

(1-10) 

Beste praksis 

 

Felles tankesett 

I hvilken grad har vi i HR en felles 

tankesett/identitet og en felles 

forståelse og oppfatning av hvem vi 

er som en HR-enhet? (Interne kultur) 

  

 

Kompetanse 

I hvilken grad har HR-ansatte 

tilstrekkelig kompetanse (kunnskap, 

evner, ferdigheter) til å nå fremtidige 

mål? 

  

 

Konsekvenser 

I hvilken grad møter HR-

medarbeidere organisasjonens mål 

og kriterier for prestasjonsevner? 

  

 

Styresett 

I hvilken grad har HR tydelig 

organisasjonsstruktur, gode interne 

relasjoner, kommunikasjon- og 

beslutningsevner og policyer? 
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Tabell 2.4 Assessment of HR organization-capability architecture (Ulrich, 1997a:214). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsprosesser/ 

endringskapasitet 

 

I hvilken grad har HR ferdigheter til 

å utvikle arbeidsprosesser, til å 

tilpasse og lede endringer for å nå 

organisatoriske mål i fremtiden? 

  

Lederskap I hvilken grad har HR gode og 

dyktige ledere til å lede HR i 

fremtiden? 
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2.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg presentert det teoretiske grunnlaget for denne oppgaven. Jeg valgte 

først og gjøre rede for Beer og Nohria (2000) sin teori om endringsledelse sett ut ifra strategi 

E og O. Beer & Nohria argumenterer for at en organisasjon kan gjennomføre gode 

endringsprosesser dersom endringene har en balansert og kombinert toppstyrt og bunnstyrt 

tilnærmingsmåte. Dette skiller forfatterne inn i «harde» og «myke» endringsstrategier, som de 

betegner som strategi E, som står for økonomisk verdi, og strategi O, som står for 

organisatorisk verdi. En integrert tilnærming av begge strategiene hevder Beer og Nohria gir 

en best mulig ledelsesprosess av endringer. Hvordan kan E og O bli integrert? Det er bare to 

måter: enten organisasjonen kan kartlegge begge tilnærmingene og bruke deler av begge 

strategiene underveis, eller de kan tilsette begge strategiene mer eller mindre samtidig. (Beer 

& Nohria, 2000).  

Som del to av dette kapitlet har jeg gjort rede for Ulrich (1997, 2008) sin HR-

transformasjonsmodell. Ulrich argumenterer for HRs fire «nye roller» som en strategisk 

partner, administrativ partner, endringsdriver og medarbeiderspesialist. De to sistnevnte vil 

som nevnt bli viet større plass i den videre analyse og diskusjonsdelen.  

HRs rolle er ifølge Ulrich på vei inn mot stadig nye områder som utgjør betydelige forskjeller 

for organisasjoner i dagens konkurransepreget samfunn. Behov og forventninger fra kunden, 

eksterne samarbeidsparter, ledelsen og medarbeidere opplever også stadig raskere endringer. 

Det er derfor ikke lenger tilstrekkelig med ordre og beslutninger fra toppledelsen. En 

gjensidig involvering, deltakelse og inkluderingsmulighet fra alle områdene i en virksomhet, 

er nødvendig for å lykkes med små endringer, så vel som med store. HR kan med 

utgangspunkt i Beer og Nohria sin «strategi O», drive endringsledelse fra en «bunnstyrt» 

tilnærming. Dette forutsetter videre en «intern» «HR-transformasjon» for at HR kan bidra 

med i endringsprosesser «utad» i organisasjonen på en god måte. For en slik «intern» 

endringsledelse i HR, presenterer Ulrich (1997) en enkel og praktisk «HR for HR» 

«sjekkliste» som tar sikte på seks kritiske suksessfaktorer for HR.  
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3. Forskningsmetode 

 

3.1 Innledning 

Hensikten med dette metodekapitlet er å beskrive hvordan jeg har arbeidet med å besvare 

forskningsspørsmålene som ble presentert i introduksjonskapitlet. Forskningsspørsmålene vil 

videre i neste kapittel være veiledende mot å svare på min overordnede problemstilling i 

denne oppgaven.  

I dette kapitlet vil jeg først beskrive hvordan jeg har gått frem for å innhente datamaterialet 

for denne studien, hvilke data som er innhentet og hvordan det har blitt analysert. Jeg vil først 

gjøre rede for mitt valg av forskningsdesign, deretter valg av metode, fremgangsmåte for 

datainnsamling og utvalg av informanter. Jeg vil også komme med noen refleksjoner knyttet 

til studiens relabilitet og validitet. Avslutningsvis vil jeg beskrive prosedyren med sikring av 

personvern til deltakerne som har vært med i studien, og de nødvendige etiske hensyn jeg har 

foretatt underveis. Opplysningene vil være så nøyaktige som mulig, slik at hvem som helst 

kan gjenta samme prosedyre for å utføre en lignende studie. 

 

3.2 Valg av forskningsdesign  

Begrepet forskningsdesign blir brukt som et overordnet samlebegrep på start til slutt av en 

forskningsopplegg. Her lager forskeren en plan (design) på hvordan hun vil gå frem for å få 

svar på en gitt problemstilling. Ulike forskningsdesign bygger på ulike forskningstradisjoner 

og vitenskapsfilosofiske antakelser. Det finnes imidlertid mange «gråsoner» og overlappinger 

mellom de forskjellige designformene. Design er gjerne «pakkeløsninger» som omfatter både 

teknikker for datainnsamling og analyse. Det kan også være forankret i bestemte 

vitenskapsteoretiske syn (Jacobsen, 2005).   

 

Noen henviser til den overordnede hensikten med studien, som for eksempel et beskrivende, 

utforskende eller forklarende design. Andre velger filosofiske tilnærminger som for eksempel 

et fenomenologisk-hermeneutisk design, eller type data man samler inn, som for eksempel et 

kvalitativt eller kvantitativt design. Forskningsdesign, som nevnt, omfatter sammenhengen fra 

studiens startprosess til sluttpunkt. Valg av forskningsdesign er derfor svært sammensatt og 

begrepet forstås og brukes ulikt. Hensikten med beskrivelse av et forskningsdesign er å gi 
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samlet innsikt i hvilken type kunnskap studien har til hensikt å frembringe basert på de 

metodiske tilnærmingene som forskeren har brukt i gjennomføringen av studien (Lerdal, 

2009). 

 

3.2.1 Casedesign  

Ordet case kommer fra latin casus, som betyr «tilfelle». Casedesign innebærer et studie av en 

eller flere case over tid gjennom detaljert og omfattende datainnsamling. Yin (2013) hevder at 

får å gjennomføre en god casestudie, bør forskeren benytte seg av komplementære 

innsamlingsmetoder. Casestudier utføres vanligvis i fysisk, sosial, historisk og/eller 

økonomiske settinger. Casestudier gjennomføres oftest ved hjelp av kvalitative tilnærminger 

som intervju og observasjoner, men en kan med fordel også kombinere andre metoder og 

tilnærminger for å få mest mulig detaljert og omfattende data (Yin, 2013). 

 

I samfunnsforskning, hevder Johannessen m.fl. (2006) at det er særlig to kjennetegn ved et 

casestudie: 1. et avgrenset fokus på den spesielle casen, og 2. en mest mulig inngående 

beskrivelse. Casen undersøkes grundig og detaljert for å få med mest mulig data. 

Caseundersøkelser består hovedsakelig av å samle så mye informasjon (data) som mulig om 

et avgrenset fenomen (case) (Yin, 2013).  

 

I denne oppgaven har jeg benyttet meg av case som forskningsdesign. Mitt casestudie har 

vært DNBs HR-avdeling som enhet for analyse. Jeg har i HR samlet inn empirisk data 

gjennom; observasjoner, dokumentanalyse og dybdeintervju med seks informanter. Denne 

studien har tatt for seg et avgrenset fokus, «DNB HRs rolle i endringsledelse», med en mest 

mulig inngående beskrivelse av «hvordan HR bidrar med i prosessen mot å drive 

endringsledelse».  

 

 

3.3 Valg av metode 

«Metode, av det greske methodos, betyr å følge en bestemt vei mot et mål. 

Samfunnsvitenskapelig metode dreier seg om hvordan vi skal gå frem når vi skal hente inn 

informasjon om virkeligheten, og ikke minst hvordan vi skal analysere hva denne 

informasjonen forteller oss slik at den gir ny innsikt i samfunnsmessige forhold og prosesser» 

(Johannessen m.fl. 2006:33). 
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Metodelære dreier seg om hvordan man går fram i prosessen mot å undersøke om våre 

antakelser og oppfatninger er i overensstemmelse med virkeligheten, eller ikke. Ved å utføre 

empiriske og teoretiske undersøkelser får man avklart de faktiske forholdene rundt ulike 

fenomener. En forsker kan for eksempel ha en antakelse om et fenomen, men før nok «bevis» 

i form av empirisk data er samlet inn for å bevise eller motbevise fenomenet, kan ikke 

forskeren trekke konklusjoner basert på egne oppfatninger eller oppslag gjennom ulike medier 

(Johannessen m.fl. 2006).  

 

Metodelæren hjelper oss å treffe hensiktsmessige valg i vår forskningsprosess. Den gir oss 

oversikt over ulike alternative forskningsmetoder, fremgangsmåter og fordeler og ulemper 

ved de ulike metodene. Gjennom en slik prosess drar vi nytte av blant annet å få innsikt i 

andre forskere sine erfaringer fra metoden som kan hjelpe med å kvalitetssikre en uerfaren 

forskers forskningsprosjekt. Ved å følge rådene i metodelæren får forskeren også hjelp til å 

ikke bruke fremgangsmåter som øker sjansen for at en undersøkelse gir nettopp de resultatene 

forskeren selv ønsker. Objektivitet i forskning er et grunnleggende trekk som betyr at 

«studieobjekt er et faktum som eksisterer helt uavhengig av forskerens eksistens og kan 

undersøkes eksakt» (Johannessen m.fl. 2006:34).   

 

Det finnes to hovedformer for forskningsmetode innen samfunnsvitenskapelig metode. Disse 

er; kvantitativ og kvalitativ metode. Hvilken type metode forskeren velger, er som påpekt 

tidligere basert på hvilke formål forskeren har med sin undersøkelse.  

 

 

3.3.1 Kvalitativ metode 

I denne oppgaven har jeg valgt å anvende kvalitative metoder for å belyse min 

problemstilling. Hensikten med kvalitativ metode i samfunnsvitenskapelig forskning er å gi 

dypere innsikt og forståelse av fenomener uten å tallfeste dem. Verdiene i kvalitativ metode 

registreres ikke som tallkoder, men som tekst. Forskeren er i mye tettere kontakt med 

personer som studeres, og datainnsamlingen er preget av en lengre periode med undersøkelse. 

Denne metoden egner seg derfor best på et begrenset antall informanter. Intervju og 

observasjoner er vanlige kvalitative datainnsamlingsmetoder (Hellevik, 2002). 
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Forskerens oppgave blir dermed å tilegne seg mest mulig detaljerte, pålitelige og troverdige 

beskrivelser av erfaringer, meninger og opplevelser informanten har. Dette blir en avgjørende 

del av etterarbeidet med analyse og tolkning av informasjonen (Dalen, 2004). 

 

For å gjennomføre min datainnsamling fikk jeg utført seks semi-strukturerte dybdeintervjuer i 

DNB HR, jeg fikk også deltatt som til dels deltakende og til dels ikke-deltakende observatør i 

flere møter, samlinger og programmer. I tillegg fikk jeg utført dokumentanalyse fra interne 

dokumenter hentet fra konsernets intranett. Samlet sett ble disse tre metodene valgt som 

grunnlag for min datainnsamling. Jeg vil videre i dette kapitlet gjøre rede for min 

fremgangsmåte for disse tre undersøkelsene.  

 

3.3.2 Fremgangsmåte for datainnsamling 

Forskning skiller seg fra hverdagslig synsing ved at det krever innsamling av gyldig og 

relevant dokumentasjon som gjenspeiler den virkeligheten som undersøkes. Det er mange 

måter å gjennomføre undersøkelser på, noe som betyr at data kan foreligge i mange former og 

utføres på forskjellige måter. Avhengig av forskningsspørsmål må forskeren samle inn data 

som er mest relevant og pålitelig. All datainnsamling må dessuten dokumenters i form av 

tekst, lyd og/eller bilder som i etterkant transkriberes og kodes før man kan analyse- og tolke 

resultatene (Johannessen m.fl. 2006).  

 

- Gjennomføring av observasjoner  

 

«Observasjon innebærer at forskeren er til stede i situasjoner som er relevante for studien, og 

registrerer sine iakttakelser på bakgrunn av sanseinntrykk, først og fremst ved å erfare, se og 

lytte. Gjennom observasjon registreres data ved å skrive ned det som skjer, under eller etter 

observasjonen. Forskerens hukommelse er også en viktig base for lagring av data» 

(Johannessen m.fl. 2006:117). 

 

Det er vanlig å bruke betegnelsen felt om det som er gjenstand for observasjon. Forskeren 

plasserer seg ute i feltet som skal observeres, slik at hun får gjennomført førstehånds 

observasjoner av det som foregår i felte (Johannessen et.al. 2006). Forskeren spiller også ulike 

roller avhengig av hva slags observasjonsfelt hun er ute i. Ved observasjon i naturlige sosiale 

settinger kan observatøren enten være en deltakende observatør ved å aktiv ta del i det sosiale 
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systemet undersøkelsen foregår i. Eller en ikke-deltakende observatør, en tilskuer til feltet hun 

iakttar (Hellevik, 2002).  

 

Vider skilles det mellom strukturert og ustrukturert observasjon. Strukturert observasjon vil si 

at «forskeren opererer med et skjema som inneholder forhåndsbestemte kategorier som 

bestemmer hva som skal observeres og registreres» (Johannessen m.fl. 2006:129). 

Ustrukturert observasjon derimot er «når forskeren ikke har gjort seg opp en mening på 

forhånd om hvilke detaljer som skal observeres. Forskeren går inn i felten for å få mer innsikt 

og det gir muligheter for mer fleksibilitet for hvordan observasjonene skal foregå» 

(Johannessen m.fl. 2006:130). I mine observasjoner har jeg foretatt ustrukturerte 

observasjoner.  

 

Første periode med observasjoner jeg utførte var i min praksisperiode mellom 20.10.14 til 

20.11.14. I løpet av denne perioden byttet jeg på å være en deltakende til ikke-deltakende 

observatør, avhengig av hvilke type møte, samling eller kurs jeg fikk delta på. Seksjonen jeg 

var utplassert hos, var en veldig inkluderende og behjelpelig gjeng som bidro med masse 

nyttig informasjon og innsyn i deres arbeidsoppgaver- og systemer. Mot slutten av 

praksisperioden fikk jeg muligheten til å delta i «Ny i DNB», en samling for alle nyansatte i 

konsernet. Her hjalp jeg til med mye av forarbeidet og forberedelsene før samlingen. Jeg tok 

del som en aktiv-deltakende observatør før selve samlingen. Under samlingen derimot hjalp 

jeg fortsatt med små oppgaver underveis, men for det meste gikk tiden til å observere. Jeg 

noterte ned observasjonene mine underveis, og i ettertid ble disse renskrevet og dokumentert 

på PC.  

 

Andre periode med observasjoner foregikk noen måneder senere, etter at jeg fikk godkjenning 

til å skrive oppgaven i HR. Jeg kom tilbake for å gjennomføre grundigere empiriske 

undersøkelser. Dette foregikk i perioden mellom mars-april 2015. 

I denne perioden fikk jeg delta på et endringsledelsesprogram, «ACT Leading Change». 

Programmet siktet mot å gi lederne i DNB større endringskompetanse og forståelse for sin 

rolle som endringsleder. Seks ledere fra forskjellige områder i konsernet deltok på dette 

kursprogrammet.  
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Jeg fikk innblikk i hvordan HR i praksis arbeidet med å kommunisere, engasjere og informere 

ledere i DNB. Hensikten med denne samlingen, var å veilede lederne til å jobbe aktivt med 

sitt lederskap og reflektere rundt sine evner til å lede medarbeidere i endringsprosesser. Jeg 

deltok som en deltakende-observatør i dette programmet. I tillegg til de ovenfor nevnte to 

samlingene, fikk jeg også gjort flere observasjoner i ulike andre sammenheng. Tabellen 

nedenfor gir en totaloversikt over alle mine observasjoner. 

 

Tabell 3.1 Oversikt over alle observasjoner  

 

- Gjennomføring av dokumentanalyse 

 

«Det kan være en overveldende følelse å stå overfor et omfattende tekstmateriale. Det er 

ikke lett å få oversikt over den informasjonen som ligger i materiale, og det er vanskelige 

å vite hvor en skal begynne analysen. Følelsen av at alt virker like viktig er velkjent for 

dem som har arbeidet med kvalitativ data» (Johannessen m.fl. 2006:158).  

 

For å få dypere innsikt og forståelse for «endringsledelse» i DNB, fikk jeg samlet inn 

dokumenter fra konsernets intranett og e-læringsportal. Dokumentene bestod av: rapporter, 

powerpoint presentasjoner, e-læringskurs, konserndirektør, Rune Bjerkes interne 

Antall observasjoner = 22 

timer 

Deltakende Ikke-

deltakende 

 Dokumentasjonsmetode  

1. 6 timer (en-

dagssamling) 

X   Notatskriving underveis  

2. 10 timer (to dagers-

arrangement) 

X X  Notatskriving og bilder 

under og etter 

arrangementet 

 

3. 1 time 

(divisjonsmøte) 

 X  Notatskriving underveis 

på PC 

 

4. 4 timer 

(seksjonsmøter) 

X X  Notatskriving i form av 

referat fra møtene 

 

5. 1 time 

(inspirasjonsseminar) 

 X  Notatskriving underveis  

6. Andre små og store 

uformelle 

observasjoner fra 

møter, samlinger, 

kurs o.l. i forhold til 

femukers praksis 

X X  Notatskriving, 

bildesamling, 

referatskriving, 

loggjournal o.l. 
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blogginnlegg, samt noen fagartikler. Alle dokumentene var på en eller annen måte forankret i 

konsernets overordnede visjon og strategi, og tydeliggjorde således synet på endringsledelse. 

 

Dokumentasjonen ga meg innsikt i hvordan budskap ble formidlet gjennom ulike interne 

kommunikasjonskanaler på tvers av konsernet. Dette hjalp meg til å reflektere rundt HRs rolle 

i den interne kommunikasjonsprosessen med deling og informering, tydeliggjøring og 

bevisstgjøring av ulike endringsprosesser.   

 

Dokumentene jeg samlet inn fungerte videre som en ramme for å underbygge og forsterke de 

funnene jeg gjorde underveis i min analyse. Jeg har derimot ikke betraktet dokumentene som 

en objektiv viten da informasjonen i dokumentene i utgangspunktet var ment som en 

strategisk del av konsernets interne prosesser, og kunne vært redigert og «manipulert». Men 

på den andre siden bidro dokumentene likevel til å øke påliteligheten til denne studien, da 

disse ikke hadde noen form for innblanding fra meg som forsker (Yin, 2013).  

 

Alt av dokumenter, filer og bilder som jeg fikk tilgang til, ble lagret underveis på en 

minnepinne. All informasjon fra intranettet ble på lik linje med resten av datamaterialet 

behandlet med stor konfidensialitet og sikkerhet. 

            Tabell 3.2 Oversikt over dokumenter  

 

- Gjennomføring av intervjuer 

 

«Intervju betyr egentlig en «utveksling av synspunkter» mellom to personer som snakker 

sammen om et felles tema. Formålet med intervju er å fremskaffe fyldig og beskrivende 

informasjon om hvordan andre mennesker opplever ulike sider ved sin livssituasjon. Det 

kvalitative intervjuet er spesielt godt egnet for å få innsikt i informantens egne erfaringer, 

tanker og følelser». (Dalen, 2004:15). 

Antall dokumenter = 42 Type dokumenter  

6 Microsoft Powerpoint dokumenter 

4 PDF dokumenter 

12 Microsoft Word dokumenter 

10 Print screen av div. linker, figurer og grafer 

4 Videofiler 

6 Bildefiler  
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Utvalg av informanter                                  

Hvem og hvor mange informanter som velges ut, er avhengig av forskningsspørsmålene. 

Utvelging er viktig i all forskning ettersom prosessen har stor innflytelse på analysen av 

dataene. Utvalget har videre stor betydning for hvilke konklusjoner man kan trekke og hvor 

stor tillit man kan ha til konklusjonene (Johannessen m.fl. 2006). 

Jeg valgte en kombinasjon av strategisk utvelging og snøballmetoden for å komme i kontakt 

med potensielle informanter til mine intervjuundersøkelser. Strategisk utvelging vil si at 

forskeren har på forhånd bestemt målgruppe for forskningen, og retter så innsamling av data 

fra den gruppen. Det neste steget er å velge ut personer fra målgruppen som skal delta, samt 

informere deltakerne om formål og hensikt med undersøkelsen. Utgangspunkt for utvelging 

av informanter i slike kvalitative undersøkelser er ikke basert på representativitet, men heller 

på hensiktsmessighet i forhold til problemstilling og forskningsspørsmål som forskeren 

ønsker å belyse (Hellevik, 2002). 

I min forespørsel om intervjumøte til informantene sendte jeg et skriftlig informasjonsskriv10 

per e-post til de seks aktuelle informantene. Alle informantene samtykket til å delta og vi 

avtalte tid, sted og dato for gjennomføring av intervjumøte.  

Hvor mange informanter som skulle være med, var ikke enkelt å avgjøre på forhånd. 

Johannessen m.fl. (2006) hevder at dette kan være noe som utkrystalliseres etter hvert som 

arbeidet skrider frem. Derfor tok jeg aller først kontakt med min første informant i HR som 

jeg hadde godt kjennskap til fra praksisperioden. Videre ble prosessen en snøballmetode hvor 

min første informant hjalp meg med å komme i kontakt med de fem andre informantene.

  

Semistrukturerte dybdeintervjuer                                         

Det kvalitative intervjuet kan være mer eller mindre strukturert. I grunn skiller man mellom 

ustrukturert, semistrukturert eller strukturert intervjumetode. I min undersøkelse, valgte jeg å 

gjennomføre semistrukturerte dybdeintervjuer. En semistrukturert, eller også kalt delvis 

strukturert intervju har en overordnet intervjuguide som forskeren tar utgangspunkt i. 

Spørsmål, temaer og rekkefølge kan variere i et slikt intervju, og man kan bevege seg frem og 

tilbake mellom spørsmålene. Gangen i et slikt intervju avhenger delvis av informantens 

respons og delvis av oppfølgingsspørsmål forskeren stiller underveis (Dalen, 2004).  

                                                           
10 Se vedlegg 2 for informasjonsskriv  
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Prosessen med mine seks semistrukturerte intervjuer gikk således smertefritt. Ettersom jeg fra 

før av hadde god kjennskap til omgivelsene i HR og generelt DNB, var jeg relativt 

komfortabel med å ta kontakt med informantene. Alle intervjuene foregikk under fire øyne i 

grupperom i HR-avdelingen. Av redskaper tok jeg med meg, diktafon, penn, skriveblokk og 

selvsagt intervjuguide. Utarbeidelse av intervjuguide ble gjort på forhånd med hensikt å svare 

på mine forskningsspørsmål og problemstilling. Jeg tok videre et utgangspunkt i det teoretiske 

rammeverket i denne oppgaven. Jeg laget et intervjuguide for ledere og et for medarbeidere11.  

Jeg startet intervjuet med å takke informantene for at de tok seg tid til å delta og informerte 

dem enda en gang om mitt valg av tema for oppgaven og problemstilling. Spørsmålene i 

begynnelsen av intervjuet var relativt enkle å svare på. Dette for å gjøre informantene 

komfortabel med settingen og trygg på meg som forsker. Etter hvert gikk jeg gradvis over til å 

stille mer substansspørsmål som hadde større betydning og relevans for min oppgave. 

Avslutningsvis takket jeg informantene enda en gang for deres deltakelse, og spurte om de 

hadde noen sluttkommentarer eller noe mer de ønsket å tilføye. 

Ingen av informantene uttrykket interesse for å verken høre lydopptaket av intervjuet, eller få 

lese transkripsjonen i ettertid. Jeg nevnte heller ikke noe angående dette. Dersom 

informantene derimot tar kontakt ved et senere tidspunkt, (før innlevering av oppgaven) vil de 

få muligheten til å lese/høre intervjuet sitt. Etter sensur på oppgaven vil alt av innsamlet 

datamaterialet bli slettet. Totalt varte lengste intervjuet på 55 minutter, mens den korteste på 

22 minutter. Lydopptakene fra intervjuene har blitt behandlet konfidensielt og kun jeg har hatt 

tilgang til lydfilene og transkripsjonen av intervjuene.  

    Tabell 3.3 Oversikt over intervjuene  

 

                                                           
11 Se vedlegg 3 for intervjuguide  

Antall intervjuer = 6 Type intervju = 

Semistrukturert 

dybdeintervju 

Stilling og 

forretningsområde 

Verktøy   

1 Vanlig intervju Seksjonsleder – 

HR 

Diktafon, intervjuguide, 

penn og skriveblokk 

  

2 Gruppeintervju Avdelingsledere - 

HR 

Samme    

3 Vanlig intervju Medarbeidere - 

HR 

Samme    
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3.3.3 Databehandling og analyse 

Utfordringen i kvalitative forskningsopplegg er å få noe fornuftig ut av store mengder 

ustrukturerte datamateriale, redusere informasjonsmengden så det blir mer oversiktlig og 

presist, identifisere mønstre og lage et rammeverk for å formidle innholdet på en ryddig og 

relevant måte (Johannessen m.fl. 2006). Dessverre finnes det ingen fasit på hvordan dette kan 

gjøres. Når data er samlet inn, må det behandles slik at det kan analyseres på en 

hensiktsmessig måte for å presentere resultatene og deretter tolke dem (Hellevik, 2002).  

Utgangspunkt for kvalitativ databehandling- og analyse er vanligvis data i form av tekst. 

Tekstene kan bestå av rene tekster, som transkripsjon av intervjuer og notater fra 

observasjoner, eller i form av ulike type dokumenter. Johannessen m.fl. (2006) hevder at selv 

om dokumenter, intervju- og observasjonsdata har ulik opprinnelse, behøver ikke analysen av 

dem være så ulikt. I alle tilfellene vil en forsker være opptatt av å få meningsinnholdet i 

teksten. 

Det kan være en overveldende følelse å forsøke å finne meningsinnhold når man står ovenfor 

en omfattende tekstmateriale etter avsluttet datainnsamling. Det er ikke lett å få oversikt over 

den informasjonen som ligger i materialet, og det kan virke vanskelig å vite hvor en skal 

begynne. Johannessen m.fl. (2006) påpeker at som en start bør man ta utgangspunkt i at 

kvalitativ dataanalyse har to hensikter: 

1. Tematisk organisering av data: Det vil si å redusere, systematisere og ordne 

tekstmaterialet slik at det blir analyserbart uten at man risikerer å miste viktig 

informasjon. 

2. Analyse og tolkning: Å analysere og utvikle tolkninger av, og perspektiver på, den 

informasjonen som man kommer frem til i datamaterialet. 

Selv om disse to hensiktene er innvevd i hverandre, kommer en bedre i gang med å først starte 

med systematisering, og så gradvis bevege seg over til selve fortolkningsarbeidet. 

Systematisering og oversikt er forutsetningen for forståelse (Johannessen, m.fl. 2006). 

I min databehandling- og analyseprosess etter innsamling av all datamaterialet, startet jeg 

først med å sortere datamaterialet fra alle tre undersøkelsene i separate mapper.  

- Observasjonsnotatene ble lagret i en egen mappe. Notatene ble renskrevet inn i Word 

dokumenter og organisert etter dato for observasjon, hvilke felt og setting 

observasjonene foregikk i.  
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- Dokumentene jeg fikk tilgang til ble også organisert i en separat mappe, sortert etter 

type dokument og nedlastningsdato.  

 

- Intervjuene ble lagret i sin separate mappe som lydfil. Kort tid etter gjennomføring av 

alle intervjuene, ble de transkribert ved hjelp av et online transkriberingsprogram, 

«Otranscribe»12. Informantene ble referert til med ett tall og en bokstav, som tydet på 

hva slags stilling informantene hadde. L for leder og M for medarbeider. Dette ble 

gjort for å sikre at informantenes identitet ikke kom frem i transkripsjonen. Deretter 

ble transkripsjonen overført til Word filer og lagret sammen med lydfilene. 

Interjeksjoner som «ehh» «hmm» og «ahaa» ble ikke tatt med i transkripsjonen. 

Etter å ha organisert datamaterialet slik at det ville gi meg bedre oversikt, gjenstod arbeidet 

med å lese gjennom materialet gjentatte ganger, og velge ut den informasjonen som ville ha 

størst betydning for min oppgave, og mest relevans for å svare på mine forskningsspørsmål. 

Denne prosessen kalles for forenkling eller datareduksjon, som skal hindre at forskeren 

drukner i detaljer (Hellevik, 2002). Utvalgte sekvenser, utdrag og notater fra tekstmaterialet 

vil bli presentert fortløpende i neste kapittel.  

 

3.4  Evaluering av kvalitative undersøkelser 

Etter at innsamlingen og behandlingen av data er avsluttet og man har fått en matrise fylt med 

tekst, kan analysen av data starte. Men først vil det være hensiktsmessig for forskeren å foreta 

en kontroll av datas reliabilitet og validitet (Hellevik, 2002).  

 

Å kritisk drøfte gyldighet og pålitelighet i kvalitativ forskning er til dels en avansert og 

kompleks prosess ettersom data fra kvalitative undersøkelser som oftest er et således 

«øyeblikksbilde» som ikke uten videre kan reproduseres av andre. Forståelse og fortolkning 

vil også endres avhengig av forsknings kontekst, situasjon og setting. «Enkelte tilhengere av 

den kvalitative metoden har gått så langt som å forkaste begreper som validitet og reliabilitet. 

Det er fordi de mener at begrepene er basert i en grunnleggende kvantitativ logikk og er 

tilpasset kvantitative metoder» (Jacobsen, 2005:213).  

 

                                                           
12 http://otranscribe.com/ - Transkriberingsprogram 

http://otranscribe.com/
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Likevel er en kritisk drøfting av gyldighet og pålitelighet minst like viktig i kvalitative 

undersøkelser som i kvantitative. Ved en evaluering av undersøkelsene som har blitt gjort kan 

man få viktig informasjon om innsamlet data gir oss riktige resultater (intern validitet), om 

funnene kan overføres til andre sammenhenger (ekstern validitet), og hvorvidt man faktisk 

kan stole på innsamlet data (reliabilitet)13 (Jacobsen, 2005). 

 

3.4.1 Reliabilitet 

Et grunnleggende spørsmål i all forskning er datas pålitelighet. På forskningsspråket betegnes 

dette som reliabilitet, som betyr pålitelighet. Reliabilitet knytter seg til spørsmålet om 

gjentatte undersøkelser gir samme resultat. Reliabilitet er videre knyttet til undersøkelsens 

data, hvilke data som brukes, den måten de samles inn på, og hvordan de bearbeides 

(Johannessen, m.fl. 2006).          

I min forskning forsøket jeg å samle inn så objektiv data som mulig, men dette er igjen en 

svakhet ved kvalitativ forskning, da observasjons- og intervjuundersøkelser består gjerne av 

«øyeblikksbilder» hvor informantenes subjektive meninger og holdninger er interessant for 

forskeren, og hvor det ikke er mulig å repetere eller gjenta undersøkelsene på samme måte 

gjentatte ganger (Hellevik, 2002). En mulig løsning kan derfor være i slike studier å ha en 

mest mulig grundig og «gjennomsiktighet» i beskrivelse av metodiske valg og vurderinger. 

Dette har jeg forsøkt å gjøre så nøyaktig og detaljert som mulig i dette kapitlet. 

Selv om påliteligheten til en studie blir høyere dersom gjentatte undersøkelser av samme 

fenomen gir samme resultater, var ikke dette en mulighet jeg hadde i min studie. Jeg valgte 

istedenfor å benytte meg av tre forskjellige datainnsamlingsmetoder. Dette for å tilegne meg 

kunnskaper om fenomenet fra tre ulike perspektiver. Dette ga meg dypere innsikt i og 

informasjon om fenomenet, som jeg i etterkant foretok en kritisk gjennomgang av. 

Dette gjorde jeg ved å reflektere rundt hvorvidt min tilstedeværelse påvirket 

observasjonssettingen, eller hvorvidt respons fra informantenes ble påvirket av mine 

spørsmålsformuleringer. Dokumentene ble også kritisk vurdert med tanke på hva slags type 

dokumenter jeg samlet inn, og i hvilke sammenheng og kontekst de ble brukt i. 

 

                                                           
13 I kvalitative tilnærminger benyttes ofte begrepet bekreftbarhet i stedet for intern gyldighet, begrepet overførbarhet i stedet 

for ekstern gyldighet og begrepet troverdighet i stedet for pålitelighet. Meningsforskjellene er likevel små (Jacobsen, 

2005:314). 
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3.4.2 Validitet 

Validitetsspørsmålet er avhengig av hva som er målt. Validitet betyr altså hvorvidt et 

måleinstrument, for eksempel en spørreskjema eller en intervjuguide faktisk er i stand til å 

måle formålet med selve undersøkelsen. Validitetsbegrepet er med andre ord knyttet til datas 

relevans i forhold til problemstilling og forskningsspørsmål i en undersøkelse (Hellevik, 

2002). 

Når forskeren har bestemt seg for hva slags samfunnsvitenskapelig fenomen hun ønsker å 

undersøke, må hun definere dette fenomenet på en empirisk, målbar måte.  

Dersom forskeren har funnet en god måte å gjøre empirisk måling av fenomenet på, blir 

resultatet valid. Hvis det derimot fremkommer mangelfull og unøyaktig definisjon og måling 

av fenomenet, vil ikke resultatet bli valid, uansett hvor høy reliabilitet målingene skulle vise 

seg å ha14. 

Validitet er relatert til dokumentasjon og fortolkning av data. Grundig fortolkning av data kan 

skje på bakgrunn av relevant litteratur, som kan fungere som en teoretisk rammeverk for 

tolkningen av innsamlet data. Forskeren er primært interessert i at resultatene avspeiler en så 

nær utgave av virkeligheten som mulig. Validitet kan for eksempel også øke hvis forskeren 

viser sin fortolkning av for eksempel intervjudata til den intervjuede, for at informanten kan 

godkjenne eller forkaste fortolkningen (Jacobsen, 2005).    

En mulighet her er å konfrontere informanter og/eller observasjonsdeltakere med sentrale 

funn og konklusjoner fra undersøkelsen. Hensikten med disse metodene er å undersøke i 

hvilken grad informantene/observasjonsdeltakerne kjenner seg igjen i resultatene som er 

presentert av forskeren. Andre muligheter er blant annet å kontrollere data mot andre fagfolk, 

annen empiri eller teori. Eller gjennom en kritisk gjennomgang av innsamlet kilder og 

informasjon (Jacobsen, 2005). 

I min case utførte jeg etter avsluttet datainnsamling en analyse av resultatene fra alle tre 

undersøkelsene opp mot teorien i denne oppgaven. Jeg foretok også samtaler med tre av 

informantene i ettertid, for å konfrontere dem med mine funn og tolkninger fra 

intervjuundersøkelsene. I tillegg ble det som nevnt foretatt en kritisk gjennomgang av alle tre 

undersøkelsene i ettertid.   

                                                           
14 http://fc.vucaarhus.dk/flexpsykologib/modul2/materialer/Reliabilitet%20og%20validitet.pdf  

http://fc.vucaarhus.dk/flexpsykologib/modul2/materialer/Reliabilitet%20og%20validitet.pdf
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Jeg vil med bakgrunn i dette mene at mitt empiriske forskning fra DNB HR kan gi verdifull 

innsikt rundt fenomenet endringsledelse som ikke kunne avdekkes ved bruk av for eksempel 

kvantitative undersøkelser. Dermed kan oppnådd viten fra mine undersøkelser være relevant 

for å skape et større og mer nyansert bilde av DNB HRs rolle i endringsledelse. 

 

3.5  Forskningsetiske prinsipper 

Jacobsen (2005) hevder at forskningsundersøkelser stiller alle som ønsker å gjennomføre 

studier av andre mennesker ovenfor en del etiske prinsipper og juridiske retningslinjer. Slike 

etiske overveielser må enhver forsker så langt som mulig klargjøre før hun setter i gang 

studien. Samtidig må man også vurdere de valg man gjør underveis i undersøkelsesprosessen 

ut ifra etiske prinsipper.           

Ulike etiske problemstillinger oppstår når forskningen direkte berører mennesker, spesielt i 

forbindelse med datainnsamling, i form av enten intervjuer, observasjoner eller andre typer 

«feltundersøkelser». I slike studier blir ofte mye informasjon samlet inn som kan identifisere 

enkeltpersoner. Her oppstår det juridiske dilemmaer som forskeren bør ta stilling til på 

forhånd. Dersom dataen forskeren samler inn, inneholder sensitiv personopplysninger eller 

generelt persondata, må det vurderes om den informasjonen er meldepliktig eller eventuelt 

konsesjonspliktig (Johannessen m.fl. 2006). 

Johannessen m.fl. (2006) hevder at taushetsplikt og anonymitet er også to viktige faktorer for 

en forsker som ønsker å utføre empirisk undersøkelse som berører andre mennesker. I følge 

forvaltningsloven er all informasjon som kan tilbakeføres til enkelt personer taushetsbelagt. 

Resultater fra prosjekter som inneholder personopplysninger skal formidles i anonymisert 

form. Det må ikke formidles informasjon som kan tilbakeføres til enkeltpersoner. De som 

deltar i en undersøkelse, skal kunne delta med den sikkerhet at det ikke vil fremkomme av 

studien informasjon som kan tilbakeføres til den enkelte.  

Dataene som er samlet inn skal også kun brukes til det formål det har blitt samlet inn for. 

Slike forskningsmessige prinsipper og retningslinjer skal forskeren være innforstått med 

(Jacobsen, 2005; Johannessen m.fl. 2006). 

Gjennom min caseundersøkelse i DNB HR fikk jeg tilegnet meg nyttige erfaringer med 

forskningsetikk og de retningslinjene og prinsippene knyttet til forskning på mennesker. All 

informasjon jeg samlet inn i forbindelse med datainnsamling ble behandlet konfidensielt, og 
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resultatene fra kartleggingen ble analysert på en måte som sikret at enkeltpersoner ikke ble 

identifisert.  

Dokumentene, observasjonsnotater, intervjuopptak og transkripsjonene ble lagret på en 

minnepinne som jeg disponerte alene. All informasjon ble kun brukt i forbindelse med denne 

avhandlingen og ingen tredje person fikk innsyn eller tilgang til mitt datamateriale. 

Studien ble i forkant av intervjuundersøkelse meldt inn til Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste15 (NSD). I tillegg undertegnet jeg på taushetserklæring, i forbindelse med 

praksisopphold og oppgaveskriving i DNB HR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Se vedlegg 1 for NSD 
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4. Analyse og diskusjon 

 

4.1 Innledning 

Utfordringen i kvalitativ forskningsopplegg som nevnt ligger i å få noe fornuftig ut av en stor 

mengde ustrukturerte data, redusere informasjonsmengden, identifisere mønstre og lage et 

rammeverk for å formidle innholdet. Dessverre finnes det ingen fasit svar på hvordan dette 

skal gjøres (Johannessen m.fl. 2006) Jeg har derfor delt dette kapitlet inn i tre underkapitler. 

Alle tre kapitlene er bygd opp med utgangspunkt i mine tre forskningsspørsmål. For å gjøre 

det mest mulig oversiktlig, vil jeg analysere og diskutere mine empiriske funn fra hver 

forskningsspørsmål opp mot teori, samtidig som jeg presenterer mine funn og resultater 

underveis. Avslutningsvis vil jeg oppsummere alle tre underkapitlene.  

I forskningsspørsmål I og II vil både Beer og Nohria og Ulrichs teorier og modeller bli brukt, 

mens forskningsspørsmål III vil bli analysert i lys av Ulrichs «HR for HR» konsept.  
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4.2 Forskningsspørsmål I 

«Hvordan er HRs rolle i endringsledelse?» 

 

4.2.1 En integrert tilnærming for å lykkes 

Beer og Nohria (2000) hevder at valg av riktig strategi, metode og tilnærmingsmåte vil ha 

innvirkning på i hvor stor grad en endringsprosess vil lykkes eller ikke. For organisatoriske 

endringsprosesser er en gjensidig integrert tilnærming av både strategi E og O å foretrekke, da 

begge strategiene har viktige tilnærminger å bidra med. For at en organisasjon skal vokse og 

drive endringer på en god måte, må en kombinasjon av begge strategiene implementeres og 

iverksettes.  

Beer og Nohria (2000) mener imidlertid at det er bedre muligheter for å lykkes med endringer 

dersom en raskere og «hardere» E-endring følges av en mer deltakende og «mykere» O-

endring. Omvendt, dersom en O-endring følges av en E-endring kan dette imidlertid være en 

vanskeligere kombinasjon å lykkes med, da dette kan skape en følelse av fortvilelse og svikt 

blant medarbeiderne. En utfordring med en slik sammensatt sekvensering er derimot at det tar 

tid å gjennomføre. For på den ene siden er målet å oppnå økonomiske gevinster og 

kapabiliteter, samtidig som en også ønsker å utvikle en sterkere organisasjonskultur. 

(Jacobsen, 2012).  

Ulrich m.fl. (2008) hevder på sin side at det ligger en naturlig endringsmotstand i de fleste 

mennesker, men i de tilfeller hvor endring er uunngåelig, og hvor det innebærer kritiske 

suksessfaktorer for organisasjonen, spiller HR en viktig rolle som en medarbeiderspesialist og 

endringsagent. HRs rolle som en intern endringsagent og medarbeiderspesialist vil med 

utgangspunkt i dette være å omsette effektive endringsprosesser og strukturer, samt få med 

flest mulige fornøyde og dedikerte medarbeidere med i endringsprosessene. Involvere 

nøkkelpersoner på flere plan i organisasjonen for å skape en felles forståelse og vilje blant 

ledere og medarbeidere til å drive endringene frem (Ulrich, 1997). 
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[…] “My colleagues and I have found that the domain of competencies related to managing 

change was the most important for success as an HR professional. HR professionals who are 

change agents help make change happen; they understand critical processes for change, build 

commitment to those processes, and ensure that change occurs as intended” (Ulrich, 

1997:31).  

 

4.2.2 HRs rolle i endringsledelse i DNB 

Gjennom min tilstedeværelse i HR både i forbindelse med praksisutplassering, men også 

senere i forbindelse med datainnsamling. Observerte jeg den travle arbeidsdagen til de ansatte 

i HR. Nærmest daglig var det samlinger som skulle arrangeres, møter som skulle holdes, 

rapporter som skulle skrives eller e-post som skulle leses og sendes. Mye av 

kommunikasjonen fant sted i gangene, heisene og gjennom kanskje det aller viktigste 

arbeidsverktøyet, Microsoft Outlook sine e-posttjenester. Som en nysgjerrig praksisstudent 

var alle HR-relaterte arbeidsoppgaver til stor interesse for meg. Allerede etter første uken ble 

jeg oppmerksom på hvor mye ansvar HR egentlig hadde. For det meste dreide alle 

arbeidsoppgaver om ulike leveranser i forhold til de ulike forretningsområdene i konsernet.  

Ved kaffemaskinen overhørte jeg en dag en HR ansatt til en annen «ville vært litt morsomt å 

se hvordan ting ville gått rundt i banken hvis alle i HR ikke kom på jobb en dag!» Dette fikk 

meg til å reflektere på HRs mangfoldige roller i konsernet. I intervjusamtale med min første 

informant, hevdet vedkommende at, 

«Jeg mener at HR har en veldig viktig funksjon. Mye i forhold til å sikre at tilstrekkelig informasjon 

blir gitt til uansett avdeling, område, seksjon som skal igjennom endringer […] hvor de nærmest 

har et krav på seg om å bruke god tid og tilstrekkelig tid også på medarbeiderne i 

endringsprosesser» (M1)16 

Noen dager etter intervju med informant M1, kom jeg overens en artikkel på intranett som 

fanget min interesse. Dette var en intern artikkel med råd og tips fra en intern HR-rådgiver til 

de ansatte som opplevet omstilling- og nedbemanningsprosesser. «Mennesker tåler 

omstillinger veldig bra, men vi liker det ikke», var overskriften på artikkelen, som omhandlet 

nye konsernstrukturer og reduksjon av stabs- og støttefunksjoner i konsernet. Dette fikk meg 

til å tenke på de endringene som ikke skapet fult så mye begeistring og endringsvilje i en 

                                                           
16 Informant 1, medarbeider HR 
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organisasjon. Tvert imot er slike endringer gyldige grunner for de ansatte til å mislike 

endringene og føle en fortvilelse over å risikere å miste jobben. 

 

Dette fikk meg videre til å tenke på informant M1 sin utsagn om å bruke god tid på å 

informere medarbeidere om endringene som skal finne sted. HR-rådgiveren påpekte også at 

«hvis man ikke sier noe, begynner ryktene å gå», noe som kan føre til spekulasjoner og flere 

usikkerheter. Her spiller HR-rådgiverne i konsernet en viktig rolle både i prosessen med å 

informere og veilede, men også med å hjelpe til med å se etter nye muligheter innad i 

konsernet. HR-rådgiveren hevdet videre at det det går an «til å mobilisere også i en 

omstillingssituasjon, fordi mulighetene er mange.  

Når omstillingen rammer den enkelte, kan det virke vanskelig å se noe positivt, men det er 

likevel lurt å åpne øynene for mulighetene som byr seg».  

 

I et stort konsern som DNB har konsernet et eget intern bemanningsbyrå, som heter «HR-

jobbsenter». 17 To av informantene til denne studien var fra HR-jobbsenter. I samtale med ene 

informanten angående HRs rolle i endringsprosesser som gjelder omstillinger, fortalte 

vedkommende at, 

 

«Vi kommer inn litt etter at HR-rådgiverne har vært inn i bilde […] etter at HR business partnerne 

eller HR-rådgiverne har informert de ansatte under omstillingsprosesser om de mulighetene som 

ligger foran. Vi er da, siste leddet kan du si» (L6)18 

 

For både ledere og medarbeidere i omstillingsprosesser, eller som ønsker å se etter andre 

muligheter i konsernet, er HR-jobbsenter et plattform som er til for finne nye løsninger og se 

etter nye muligheter. En slik «HR-funksjon» er ikke fullt så normalt å finne i de fleste 

organisasjoner. Informant L5 hevdet i den forbindelse at, 

 

 […] «og vi ble slått sammen med HR de siste par årene ca. og fordi at vi driver en divisjon som er 

ganske nyopprettet, og ting blir litt til underveis. […] så vi er hele tiden i endring selv og ser etter 

nye muligheter for de som kommer inn hos oss. For vi er jo mulighetsorienterte!» (L5)19 

 

                                                           
17 Se vedlegg 4 for organisasjonskart 
18 Informant 6, avdelingsleder HR 
19 Informant 5, avdelingsleder HR 
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Men ikke alle endringer er dårlige. Endringsprosesser som ikke fører til jobbrelaterte 

utfordringer, eller gir konsekvenser i form av å miste jobben, klarer de fleste å tilpasse seg. 

Som for eksempel iverksetting av nye strategiske mål og forretningsplaner. Slike endringer 

som i grunn kun forandrer på arbeidsoppgaver og/eller krever endring av fokus og 

satsingsområder, er «enklere» å akseptere da slike endringer har som hensikt å utvikle og 

utvide virksomheten. Som for eksempel implementering av «New Deal» strategien i DNB. 

Som nevnt i introduksjonskapitlet er dette en ny strategi for konsernet, som tar sikte på tre 

«nye kort» som skal prioriteres og leveres på av hele konsernet.  

 

Informant M3 som til daglig jobbet med ulike kursplaner og programmer for ledelsesutvikling 

og endringsledelse hevdet at, 

 

«"what got us here, won't take us there", og det handler om å hele tiden ha fokuset på hva mer må 

«jeg gjøre» og hva må gjøres annerledes for å henge med. Og det er på mange måter HRs 

lederstjerne, og det er DNBs strategi. Og alt vi som HR gjør, driver og arbeider mot skal bidra til å 

bygge opp under denne strategien». (M3)20 

 

I forhold til «New Deal» strategien kunne jeg tydelig observere at alle divisjonene samkjørte i 

prosessen med å tydeliggjøre og synliggjøre hva «New Deal» er, hva dette betyr for DNB og 

den enkelte ansatte. Informant M4 hevdet at «New Deal» implementeringsfase hittil var en 

suksess, og en vel tatt imot strategi blant de ansatte. 

«Jeg tror du skal være ganske blind og døv i DNB, hvis ikke du har fått med deg «New Deal». Så 

den prosessen syns jeg de (toppledelsen) og vi i HR har vært gode på» (M4)21  

 

4.2.3 Endringsledelse som HRs satsingsområde  

Mine resultater fra DNBs HR-avdeling tyder på at HR har en viktig rolle i konsernets 

endringsprosjekter. Informantene utrykte også at som HR-ansatte så de på endringsledelse 

som en del av deres «satsingsområder». HR har et ansvar og stor del med å iverksette 

endringsprosesser i konsernet. Informant M4 hevdet i den forbindelse at, 

«Det er ekstra fokus selvfølgelig mot HR i prosessen med å lede disse endringene. Og de blir fulgt 

opp og forventet at HR leverer på. Jeg vil nok derfor si at HR er ganske drillet i dette med 

                                                           
20 Informant 3, medarbeider HR 
21 Informant 4, medarbeider HR 
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endringsledelse. […] eller jeg vil nesten si at vi må være verdensmester på endring spør du meg» 

(M4) 

Konserndirektøren, Solveig Hellebust presiserte at blant de viktigste satsningsområdene for 

HR fremover er endringskultur og endringsevne – «Vi skal gi lederstøtte til konkrete 

endrings-, utviklings- og omstillingsoppgaver, og sikre at konsernet har tilstrekkelig 

fleksibilitet gjennom våre lederes evne til å levere på strategiske utfordringer og drive 

endringsledelse. Endring er den nye normalen for finansbransjen og DNB skal være best på 

endring»22.  

Med en egen «HR-representant»23 blant konsernledelsen bidrar dette også til å skape et 

sterkere samhold og forhold mellom HR og konsernledelsen. For det er gjennom en slik 

tilknytning og samarbeid mellom HR og konsernledelsen, at HR kan ha større innflytelse og 

påvirkning på beslutninger og avgjørelser som dreier seg om konsern-felles prosjekter og 

strategier.  Informant L6 hevdet i den sammenheng at, 

 

«Jeg tenker at det egentlig er HR som styrer endringsledelse, eller det blir jo pålagt på 

nivået til Solveig Hellebust da, men deretter så er det jo HR som styrer hele 

endringsledelsen nedover og innover i konsernet. Det legges for eksempel HR planer, for la 

oss si ett år eller et halvt år av gangen. Hva skal skje her og hva skal skje der. (L6) 

 

4.2.4 HRs «bunnstyrt» endringsledelse  

Forskningsfunn fra mine undersøkelser fra DNB HR sett i lys av Beer og Nohrias teori om 

endringsledelse peker i retning mot at administrering og håndtering av de menneskelige 

ressursene gjennom organisatoriske endringer er en komplisert og krevende prosess. HR har i 

slike prosesser en viktig funksjon. Det oppstår i samarbeid med mennesker mange 

utfordringer og ansattrelaterte plikter, rettigheter og regler som HR i utgangspunktet «ble til» 

for å håndtere og styre.  

For å lykkes med gjennomføring av endringer i DNB-konsernet, må man få med seg alle sine 

menneskelige ressurser. Deres atferd, samhandling, endringsvilje- og endringsevner spiller en 

avgjørende rolle i møte med endringer (Jacobsen, 2012). HR som den «ansvarlige» for de 

menneskelige ressursene spiller her en sentral rolle på mange måter, men spesielt i forhold til 

                                                           
22 Utdrag hentet fra HRs sider på konsernets intranett. 
23 Solveig Hellebust – HR Direktør i DNB 
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håndtering og ledelse av de prosessene som påvirker de ansattes arbeidstilværelse som følge 

av et endringstiltak. HR kan ut ifra en «bunnstyrt» O-tilnærming bidra med å hjelpe ledere til 

å lede sine medarbeidere gjennom endringer på en måte som kobler dem sterkere sammen 

mot å nå fastsatte mål, og oppnå resultater som et team (Beer og Nohria, 2000). 

 

[…] “The HR- field broadened its scope to include the study and practical application of 

ways to support organization and their people as they move through large-scale change 

initiatives. Throughout this most recent period, however, there has been a growing feeling that 

a stronger link needs to be made between optimum performance of people and the overall 

performance of the business” (Beer & Nohria, 2000:339). 

Beer og Nohrias strategi O-endring kan det med bakgrunn i det foregående argumenteres for 

om en type «O-endringsledelse» faller mest naturlig inn under HRs ansvarsområder, forutsett 

at konsernledelsen «eier» og driver endringene fra en «top-down» metode. Det er ikke dermed 

sagt at HR alene skal «drive» endringene fra en «bottom-up» tilnærming. HRs rolle er å bidra 

med strukturert tilgang til endringsledelse. Ifølge Beer og Nohria er endringsledelse en 

praktisk disiplin som skal sikre konkrete resultater og vedvarende effekt. Og får å lykkes i en 

slik prosess må også mellomledere/linjeledere ta en aktiv del i å drive endringene videre inn 

mot sine respektive områder og avdelinger. HRs rolle vil dermed gå ut på å sikre at ledere og 

medarbeidere er godt nok rustet til å håndtere endringene, samt planlegge, involvere og styre 

prosessen og menneskene underveis (Beer og Nohria, 2000). 

Gjennom min praksisperiode fikk jeg som nevnt, godt kjennskap til DNB-konsernets interne 

prosesser, strukturer og systemer. Det var tydelig at konsernledelsen tok aktiv del i å 

synliggjøre sitt lederskap og sitt interesse for å fremme konsernets nye endringsstrategi, «New 

Deal», som tar sikte på å iverksette nye konkrete fellesmål for hele DNB. Konsernledelsen tok 

en aktiv del med å synliggjøre sin posisjon som «ledere av DNB», gjennom å kommunisere 

og formidle konsernets fremtidige planer og strategier. I praksis foregikk denne prosessen ved 

at toppledelsen tydeliggjorde budskapet “New Deal” gjennom ulike samlinger, leder-møter og 

intranett. På denne måten skapte toppledelsen en form for «eierskap» til strategien. 

Toppledelsens aktiv del i å synliggjøre seg selv og strategien på et overordnet nivå med 

utgangspunkt i en E-endring er ifølge, Beer og Nohrias en viktig faktor i å lede gode og 

suksessfulle endringsprosesser. Men «E-endring» alene vil ikke egne seg for langvarige og 
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langsiktige endringsprosjekter. «O-endring», som nevnt er også nødvendig for å kunne lykkes 

med å skape en kultur for endring i en organisasjon.   

 

4.2.5 Skape en endringskultur  

Slik det kommer av det foregående spiller HR en viktig rolle for å lede og styre endringene 

som blir satt i gang fra toppledelsen. Dersom endringer kun har en «top-down» tilnærming, 

uten en «bottom-up» kan selv de enkleste endringsinitiativene mislykkes, påpeker Beer og 

Nohria (2000). HRs funksjon bør derfor ikke begrenses til å administrere organisatoriske 

endringer, men heller utvikle til å skape en endringskultur i organisasjonen, påpeker Ulrich 

(1997).  

I DNBs HR-avdeling opplevde jeg gjennom mine resultater at dette var tilfellet. HR hadde en 

tydelig rolle og funksjon i konsernets interne prosesser, hvorav endringsledelse var en tydelig 

prioritering. HRs rolle som en endringsagent og medarbeiderspesialist i konsernet har en 

viktig funksjon for ledelsen, og den øvrige virksomheten gjennom større, omfattende 

organisasjonsendringer, som for eksempel i implementeringen av nye strategier eller i 

omstillingsprosesser.  
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4.3 Forskningsspørsmål II 

«Hvordan driver HR endringsledelse i møte med lederne i DNB?» 

 

4.3.1 Flere aktører på banen 

HR som den «ansvarlige» enheten for de menneskelige ressursene i en organisasjon har et 

viktig ansvar for å synliggjøre endringsmulighetene i en organisasjon. Spesielt dreier mye av 

fokuset mot den gruppen av ansatte som utøver en eller annen form for lederrolle. Hvordan 

HR velger å gå frem mot å skape et sterkere samarbeid mellom «seg selv» og «lederne», og 

hvilke strategiske tilnærminger som blir tatt i bruk, spiller en avgjørende rolle for hvordan HR 

kan lede og drive endringsprosesser24. 

Beer og Nohrias (2000) endringsledelsesstrategi peker også i retning mot at strategi O-

endring ser på endringsledelse som en «bunnstyrt» prosess gjennom deltakende samarbeid og 

god kommunikasjon mellom organisasjonens ansatte og toppledelsen. For å lykkes med en 

slik «bunnstyrt» ledelse har HR som nevnt en viktig rolle å spille, men i lengden kan ikke HR 

alene dra dette lasset, lederne i konsernet må også bidra til å dra «endringslasset» sammen 

med HR. 

I DNB tydeliggjør konsernledelsen for eksempel sin posisjon gjennom en «E-ledelse» til å ta 

avgjørelser og beslutninger og tre igjennom endringer som vil gi konsernet økonomisk 

lønnsomhet, et godt omdømme og varig konkurransefortrinn. Men samtidig oppfordrer 

konsernsjef, Rune Bjerke sine ansatte til å komme med spørsmål eller innspill gjennom 

«nettmøter» via intranettet fra tid til annen. I disse nettmøtene svarer Rune Bjerke selv på 

spørsmål og svar fra sine medarbeidere om ulike temaer. I tillegg publiserer han nærmest 

daglige innlegg på sin interne bloggside, hvor han deler og forteller om sine opplevelser og 

erfaringer. Det kan tenkes at en slik tilnærming fra konsernlederen faller naturlig inn under en 

strategisk «O-ledelse» også. For å ta «New Deal» som et eksempel her, handler denne 

strategien om å skape ett mål, en felles historie – og én felles strategi hvor alle tre kortene 

prioriteres likt i DNB. Det vil derfor vært svært motsigende om konsernledelsen ikke tok en 

                                                           
24 EY (2014). HR-undersøkelsen 2014, hentet fra: http://www.ey.com/NO/no/Services/Advisory/Performance-Improvement/ACT-EY-HR-undersokelsen-2014  

http://www.ey.com/NO/no/Services/Advisory/Performance-Improvement/ACT-EY-HR-undersokelsen-2014
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aktiv del i å vise hva strategien vil si i praksis, gjennom sine handlinger og holdninger som 

konsernets toppledere.  

Men slik det kommer av analyse og diskusjonsdel av forskningsspørsmål I, er det HR som 

driver en «O-ledelse» av endringer i DNB. Men på samme måte som at HR kan ikke alene 

drive og styre endringsprosesser, kan heller ikke konsernledelsen alene drive endringsledelse. 

For å levere på kulturkortet krever en gjensidig deltakelse fra flere aktører som sammen kan 

forsterke endringsprosesser. HR som på sin side som besitter på kompetanse og ansvaret for 

lederkommunikasjon, lederutvikling og endringsledelse, har ut ifra en «O-ledelse» av 

endringer en viktig funksjon internt i konsernet til å «møte ledere» fra ulike områder i 

organisasjonen, og overføre noe av den eierskapsfølelsen over til flere ledere, for å få flere 

aktører på banen. 

«Jeg opplever i det daglige at intern kommunikasjon, deler av markedsapparatene våre og «CEO 

Offices» som tilsammen spiller en avgjørende rolle for å få prosesser i gang og gjennomført, er helt 

avgjørende for det arbeidet vi gjør i HR. Økosystemet vårt er og bør være mye bredere enn bare 

HR» (L2)25 

 

4.3.2 HR «møter» lederne 

Som nevnt fikk jeg delta på et endringsledelseskurs, «Act Leading Change». Dette var et kurs 

utviklet og administrert gjennom HR åpent for ledere på alle nivåer i DNB som trengte litt 

faglig påfyll og praktiske løsninger rundt endringsprosesser og hvordan lede medarbeidere 

gjennom endringer i konsernet. Programmet siktet mot å gi lederne større 

endringskompetanse. Som deltaker i kurset ble lederne på forhånd oppfordret til å ta med seg 

et aktuelt endringscase med seg, som de kunne tenke seg å videreutvikle og få innspill på. 

Caset kunne være påbegynt eller i planleggingsfasen, være selv initiert eller en prosess de selv 

var en del av. På overordnet nivå bidro programmet til økt endringsinitiativ og -kapasitet i 

forhold til det å være en leder i DNB-konsernet. Gjennom kurset fikk lederne en bedre 

forståelse av sin rolle som endringsleder, samt tips til konkrete «verktøy» for å planlegge og 

gjennomføre endringsprosesser. 

Jeg fikk muligheten til å delta som en deltakende observatør på dette kurset av en av mine 

informanter som ledet kurset sammen med en ekstern konsulent. På kurset fikk jeg innsyn i 

                                                           
25 Informant 2, seksjonsleder HR 
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mange av lederne som deltok sine dagligdagse utfordringer og dilemmaer. De har et hektisk 

arbeidsliv med arbeidsoppgaver, ansvarsområder og et personalansvar i tillegg. I møte med 

endringer og omstillinger setter dette lederne i en posisjon som krever at de er i stand til å lede 

endringer, i tillegg til alle andre arbeidsrelaterte obligasjoner. 

I intervjusamtale med informantene avklarte de videre HRs fokus og perspektiv på hvordan 

bistå lederne gjennom endringer og hvordan lede lederne til å drive endringsledelse på en god 

måte.  

 

[… ] «det er klart å være en leder her er som et rotteløp. Og det å være personalleder i DNB i dag, 

det er ikke bare bare. Derfor er det viktig for oss som et støttemiljø at vi har det de trenger. Vi skal 

ha kunnskap, kompetanse og kapasitet til å kunne bistå lederne og sette dem i stand til å lede, og det 

mener jeg at vi i HR har mye fokus på» (M3)  

                                                                                                                                                                     

Ene informanten påpekte også at HR benyttet hjelp fra eksterne konsulenttjenester i formelle 

kurs og programmer som HR arrangerer for lederne.  

                                                                                                                                                                                              

[…] «jeg tenker at vi baserer en del av den utviklingstankegangen på innkjøp av eksterne 

konsulenttjenester som også først og fremst har veldig høye kostnader, men så er det ikke sikkert at 

vi klarer å ha egne interne som er like innovative og like dyktige som konsulentene. For en 

konsulent kan man velge ut ifra hva som er tema». (M1) 

                                                                                                                                                                      

Resten av arbeidet med informasjons- og kunnskapsdelingen i forhold til endringsprosesser og 

ledelse av endringene står business partnerne for eller også referert som «HR-rådgiverne». De 

har mye av ansvaret for å holde mer forretningsrettet kurs og programmer for sine «ledere».  

 

4.3.3 Dimensjoner av endringsledelse 

For å svare på dette forskningsspørsmålet på en mest mulig oversiktlig måte, valgte jeg å se 

på spørsmålet i lys av Beer og Nohria (2000) sin «dimensions of change» tabell26. Med 

utgangspunkt i mine observasjoner, intervjuer og dokumenter kom jeg frem til at HR i DNB 

driver strategisk O-endringsledelse også i møte med ledere. Dette kom jeg frem til ved å sette 

                                                           
26 Se kapittel 2, side: 30 
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mine resultater og funn opp mot de seks dimensjonene Beer og Nohria gjør rede for i sin 

tabell.  

Mål: HR har tydelige mål for å drive endringsledelse i møte med lederne i konsernet. Dette 

var for meg som en forsker, synlig både på papiret gjennom rapporter og dokumenter fra HR 

og i praksis gjennom den divisjon i HR som nevnt, arbeider med ulike moduler og modeller 

for ledelsesutvikling og endringsledelse. Dette arbeidet blir så med jevne mellomrom prøvd ut 

i praksis hvor ledere fra forskjellige deler av konsernet kunne melde seg opp og delta i ulike 

kurs og samlinger. På HRs sider på intranettet står det at,  

Lederskap: HR-avdelingens rolle i forhold til lederskap i endringsprosesser har en «bottom-

up» tilnærming, hvor HR i møte med ledere i konsernet leder endringene, istedenfor å styre. 

De tar en del av «eierskapet», istedenfor å «eie» endringene. Og med en HR-direktør blant 

konsernledelsen er lederskapet i HR på mange måter preget av en integrert tilnærming med en 

god kombinasjon av både «top-down» vs. «bottom-up» ledelse.  

Fokus: HRs fokus i møte med ledere slik det fremkommer av mine observasjoner og 

dokumentgransking, er å bygge en organisasjonskultur «fra min til vår kunde», standardisere 

og forenkle prosesser og systemer, samt utvikle ledere og skape større endringsvilje- og 

endringsevner i møte med både ledere og medarbeidere.  

Prosess: Alle HR-divisjonene har hver sitt «års hjul» hvor de ulike arbeidsoppgavene blir satt 

opp. På denne måten blir alle oppgaver listet opp ut ifra når de skal inn i «prosessen». I nesten 

alle seksjonsmøtene jeg tok del i, var prosessen på ulike oppgaver og leveranser tema for 

møtene. 

Motivasjon: Å skape motivasjon for endringer ved bruk av ulike belønningssystemer fant jeg 

heller ikke så mye informasjon om. Mulig det ikke er en slik ordning i HR, men ettersom jeg 

ikke har tilstrekkelig kunnskaper om denne dimensjonens funksjon i HR, kan jeg ikke uttale 

meg videre.  

Bruk av konsulenter: Hjelp fra eksterne konsulenter blir benyttet i HR til ulike kurs og 

samlinger hvor behovet for spesialkompetanse er nødvendig. Dette erfarte jeg personlig på et 

endringsledelseskurs som jeg fikk delta på, hvor en ekstern konsulent med kompetanse fra 

organisasjonspsykologi var innkalt til å lede kurset i samarbeid med en HR. 
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4.3.4 HR som en endringsagent 

Ulrich m.fl. (2008) argumenter for at en slik kultur preget av gjensidig engasjement skapes 

ikke bare ovenfra. Det krever å sette inn mye ressurser på å frigjøre engasjement i alle deler 

av organisasjonen knyttet til å skape eierskap til strategien og retningene. Mange virkemidler 

blir nødvendige å bruke, fra fysiske til digitale forum, videoer til samtaler, små og store 

feiringer til det dagligdagse arbeid i HR. Tydelige forventninger og mål til ledere og 

medarbeidere, samt tett oppfølging av disse står også sentralt hos HR som en endringsdriver.  

Ulrich (1998:129-130) hevder at, “work today is more demanding than ever – employees are 

continually being asked to do more with less […] HR must therefore take responsibility for 

orienting and training line management  about the importance of high employee morale and 

how to achieve it”. Nye endringer i første omgang fører ofte til en passiv og beskjeden 

holdning til prosesser. HR som en endringsagent i slike tilfeller har en viktig rolle i å bidra til 

å erstatte de følelsene av motstand med aksept og deltakelse, planer med målbare resultater og 

frykt for endringer med interesse for de mulighetene de kommer med. I praksis for at en slik 

endringsledelse skal bli realisert er HR nødt til å involvere linje- og mellomlederne. Uten 

deres støtte og hjelp til å lede og drive endringene vil det være nærmest umulig for HR alene å 

kunne nå frem til de ulike områdene i organisasjonen (Ulrich, 1998).  

Ut ifra mine funn og resultater fra DNB HR fremkommer det at HR har tydelige og klare mål 

for hvordan de ønsker å drive endringsledelse i møte med lederne i konsernet, det er lagt ned 

mye arbeid i planleggingsprosessen og det jobbes aktivt mot lederutvikling, 

medarbeiderengasjement og endringsledelse. For å ta «New Deal» strategien som et 

eksempel, gjenspeilet budskapet i strategien i alle HR sine leveranser ut mot linjen 

(konsernet). I de fleste møter og samlinger jeg deltok i var «New Deal» et viktig tema på 

agendaen og alle i HR så ut til å ha en felles forståelse av hva «New Deal» handlet om. I 

samtale med ledere og medarbeidere utenfor HR gjenspeilet samme oppfatningen. Dette tydet 

på for meg, som en på den tid var en «outsider» at både konsernledelsen og HR sammen 

hadde tydelig kommunisert budskapet gjennom de ulike fasene med implementeringen av 

strategien, og til en stor grad lykkes med prosessen så langt. Mot slutten av min 

datainnsamlings periode var konsernet kommet halvveis, og var på vei inn mot andre etappe 

av strategien. Konsernledelsen og HR var også på vei mot et nye runder med samlinger, kurs 

og programmer.  
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I et av mine siste dager med dokumentgransking, avsluttet jeg min datainnsamling akkurat der 

jeg startet den, nemlig på konsernets intranett. Der hadde HR-direktøren, Solveig Hellebust 

uttalt seg i en intern artikkel om DNBs intern mobilitet. Hun hevdet at, 

 

«HR arbeider med å legge forholdene til rette for at DNB skal klare nødvendige omstillinger 

på en skikkelig måte. HR har ansvar for utvikling og forvaltning av organisasjonskulturen, 

endringsprosesser, lederskapet og konsernets ansatte, men HR alene kan ikke oppnå alle mål 

og gjennomføre alle slike prosesser, også ledere og ansatte i konsernet må selv bidra for å at 

vi skal lykkes som et konsern, som en DNB».  

 

 

Med bakgrunn i empiri og teori viser dette noen pekepinner på hvordan forholdene er til en 

viss grad. Ifølge Beer og Nohrias og Ulrichs teorier gjør mange «riktige» forsøk og tiltak i 

prosessen mot å drive endringsledelse i møte med lederne. Det finnes også konkrete og 

velutviklede planer og strategier for hvordan HR skal drive endringsledelse frem.  

                                                                                                                                                                

Lederne har også selv et ansvar for å etterspørre tiltak som kan være til støtte og hjelp i 

virksomhetens endringsprosesser. Ved at lederne retter noe av fokuset bevisst mot HR i en 

rolle som en endringsdriver og strategisk partner, enn bare et «støtte- og stabsfunksjon», kan 

dette bidra til nye muligheter og tiltak mellom lederne og HR.  

Mange slike utfordringer er knyttet til holdninger og forventninger ledere har til HR.  

Mange organisasjoner har her et ubenyttet forbedringspotensial mot å skape et tettere 

samarbeid og fellesskap mellom HR og lederne. Men i en hektisk arbeidshverdag med 

oppmerksomheten rettet mot egne avdelinger og arbeidsområder, blir fokuset noe bevisst og 

noe ubevisst nedprioritert fra begge sider. HR på sin side bør likevel fortsette å bidra med 

verdifull kompetanse som kan hjelpe ledere med å gjennomføre sine endringsprosjekter på en 

god måte  
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4.4 Forskningsspørsmål III 

«Hvordan er fokuset på DNB HRs «interne» endringsledelse?» 

 

Vi har hittil sett at HR spiller en viktig rolle på forskjellige områder i en 

organisasjonsvirksomhet. HR har ut ifra en slik forståelse nærmest hele organisasjonen som 

sin «kunde», og deres leveranse varierer ut ifra «kundens» behov, toppledelsens beslutninger 

og organisasjonens strategiske mål. Ulrich (1997) påpeker at HR er et utfordrende fagfelt som 

i økende grad blir viktigere for organisasjoner.  

 

HR-ansatte møter på stadig nye utfordringer i forhold til endringer som oppstår eksternt i 

markedet og som må omsettes til nye strategier og prosesser internt i organisasjonen. I en slik 

hverdag er det ikke så unaturlig å tenke at HR legger «seg selv» til siden for å prioritere sin 

leveranse ut mot organisasjonen. Fokus på forbedringer og endringer på «interne» prosesser 

innad i HR, og en felles forståelse blant HR-medarbeidere av «hvem vi er som HR», hevder 

Ulrich (1997) bør bli en et område med større prioritering internt i HR.  

 

4.4.1 Det HR gjør, og det HR leverer 

I DNBs HR-avdeling arbeidet nærmere hundre medarbeidere, delt inn i syv HR-divisjoner. Til 

tider kunne hver divisjon virke for meg som en egen adskilt enhet, ettersom hver og en 

divisjon hadde hver sine forskjellige arbeidsoppgaver og ulike ansvarsområder. Men 

samarbeidet på tvers av seksjonene og divisjonene så likevel ut til å fungere oppriktig.  

Som nevnt i de to foregående kapitlene, hadde HR en viktig i rolle i konsernet med å drive 

endringsledelse i møte med ledere og medarbeidere. I tillegg til å lede endringer, stod også 

andre HR-relaterte oppgaver på lista over daglige gjøremål. Jeg stilte derfor informantene som 

til daglig hadde mye av ansvaret for å «levere» på disse oppgavene, spørsmålet om hvordan 

de så på HRs interne struktur og prosesser, og om hvordan de oppfattet sine kollegaer ta en 

større del i HRs «interne» endringsledelse. Informantenes respons var noe varierende. 

Imidlertid var informantene enige i påstanden om at HR blir ofte definert ut ifra hva de gjør, 

enn av hva de leverer. Det er ikke dermed helt utenkelig at presset om å levere enda bedre og 

raskere på sine oppgaver blir en viktigere prioritering blant HR-ansatte, istedenfor å fokusere 

på «seg selv» og sine interne prosesser.  
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Mot slutten av mitt praksisopphold føltes det som om jeg hadde tilegnet meg nesten mer 

kunnskaper om de andre enhetene i DNB, enn om HR. Gitt at det var i HR jeg egentlig 

«tilhørte». Dette var fordi jeg selv jobbet for det meste med oppgaver og leveranser relatert til 

de ulike enhetene og områdene i konsernet. HRs bidrag til å oppnå konsernets strategiske mål, 

styre administrative prosesser, utvikle et prestasjonskultur, håndtere bemanningsstyring og 

ikke minst drive endringsledelse, var blant de oppgavene HR stod ansvarlig for.  

Dette fikk meg til å reflektere over spørsmålet om hvem som egentlig hadde «ansvaret» for å 

lede og utvikle HR?  

 

Ulrich (1997) hevder at, for at HR skal lykkes i en slik rolle som en «business within 

business» enhet, vil det være nødvendig å fokusere på HRs interne «HR» også. Med dette 

menes de ansatte i HR og deres evner til å lede endringer, deres kunnskap- og 

kompetanseutvikling for at de kan opprettholde høy leveranse ut mot organisasjonen (Ulrich, 

1997, 1998). Dette mener Ulrich (1997) at HR kan oppnå ved å reflektere rundt sin måte å 

«drive» HR på. Ved å måle seg opp mot «seks faktorer» som ifølge Ulrich kan bidra til å 

utvikle en sterkere Human Resource avdeling. Disse faktorene refererer Ulrich (1997:214) 

som, «vurderinger av HRs evner og standarder». 

 

4.4.2 HR for HR 

Faktor om felles tankesett i DNB HR beskriver tydelig hva HR gjør og skal levere på, men 

ikke «hvem er vi som en HR-enhet» og «hva ønsker vi å være kjent for i HR». Det 

fremkommer av mine undersøkelser at de ansatte i HR besitter med mye ansvar og oppgaver i 

sine egne divisjoner og seksjoner at en intern «felles tankesett» på tvers av divisjonene ikke 

blir en like viktig prioritering. Spesielt ledere med både lederansvar og i tillegg 

medarbeideransvar innad i sine seksjoner viser tendenser til å være mest opptatt av å øke 

kvaliteten på leveranse ut mot konsernet, istedenfor «intern» utvikling og sterkere felleskap i 

HR.  

«HR har sterkt felleskap ideologisk og til dels praksis. Kanskje litt mindre på praksis. Men her er vi 

delt opp i forhold til hva slags oppgaver de ulike divisjonene har og det er vel der vi har et sterkere 

felleskap og kontakt oss imellom […] men jeg tenker at vi også har et potensial til å utvikle oss enda 

mer, men at vi tar det ut i de leveransene vi gir, er kanskje der det "syns" mest» (L2) 
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Faktor om kompetanse i HR, basert på mine samtaler og observasjoner var det tydelig at de 

ansatte i HR hadde bakgrunn fra mange forskjellige fagområder. For å ta den seksjonen jeg 

var utplassert i praksis hos, som et eksempel, varierte deres kompetanse med bakgrunn i alt 

fra e-læringsutvikling, IT, økonomi- og ledelse, pedagogikk og organisasjonspsykologi. 

Kompetanse fra ulike fagområder dannet til sammen grunnlag for et bredt område av 

tjenester, leveranser og oppgaver som den divisjonen hadde ansvaret for. Spørsmålet derimot 

om hvor godt rustet HR er med påkrevd kompetanse til å levere på organisasjonens 

strategiske mål i fremtiden, kan det diskuteres om HR kanskje mangler en slik «intern» 

satsingsplan som konkretiserer tydelige kompetansekrav for videre kompetanseutvikling for 

spesifikt HR-ansatte.  

«Jeg syns at de tenker alt for lite, og det gjelder vel generelt for alle HR ansatte at vi tenker for lite 

på egen utvikling, egen motivasjon, «vi skal bare levere liksom» (M1) 

 

Faktor om konsekvenser går ut på i hvilken grad møter HR-medarbeidere organisasjonens 

mål og kriterier for prestasjonsevner. HR står ofte ansvarlig for utvikling av slike standarder 

til de ansattes prestasjonsevner, men feiler i å bruke dem i sin egen avdeling. Ulrich (1997) 

hevder at HR selv bør sette klare standarder for hva som kan forventes av HR, og hva HR er i 

stand til å levere på. Og deretter bør de som møter disse standardene bli belønnet. I min 

undersøkelse på denne faktoren viste i liten grad tendenser mot «konsekvente» mål- og 

kriterier for HR-medarbeiderne. Det er imidlertid mye fokus på «leder-medarbeider» samtaler 

hvor hver enkel medarbeider selv skal sette egne halvårs mål og planer som blir i møte med 

lederen vurdert, diskutert og godkjent. Ifølge Ulrich bør lignende fokus også dannes for HR-

enheten som et team. 

«Det er noe som heter, "bakerns barn". Det betyr jo at vi er gode på å gi oppmerksomhet til 

prosesser utenfor vår HR-virksomhet» (M3) 

 

Faktor om styresett som dreier seg om å erkjenne og synliggjøre de prosesser og systemer 

som HR står bak, som for eksempel rapporteringsprosedyrer, interne relasjoner, 

kommunikasjon- og beslutningsevner og policyer. Ulrich hevder at «effective communication 

of HR practices and policies involves sharing messages about implementation of  innovative 

HR practices, about how HR professionals add value to the business, and about how HR 

functions are helping meet business goals» (1997:218) er viktige sider ved HR som bør 
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synliggjøres først og fremst internt i HR, før i resten av organisasjonen. Jeg opplevde i HR en 

slik kommunikasjon var primært gjennom e-postkommunikasjon internt i HR. Gjennom felles 

epostsending i HR ble det delt informasjon, skapt erkjennelse rundt ulike prosesser og for å 

kommunisere og interagere på tvers av divisjonene. Dette kan ses på som en god start, men et 

enda tydeligere «eierskap» til sine egne leveranser og oppgaver vil være nyttig for HR i 

fremtiden. Dette kom også til uttrykk i samtale med informant L2: 

[…] «vi klarer å generere ganske mye oppmerksomhet rundt noen få dimensjoner. Slik at vi 

klarer å skape vedvarende mye oppmerksomhet rundt engasjement og 

kommunikasjonsbiten internt […] og det er i seg selv ganske vesentlig ut ifra 

endringsledelsesperspektiv, men det handler videre om riktig retning og fokus, altså 

ledernes evne til å formidle budskap om hva vi skal få til» (L2) 

 

Faktor om arbeidsprosesser og endringskapasitet tar for seg problemstillingen om i hvilken 

grad HR utvikler og tilpasser seg, og deretter forstår og forbedrer arbeidsprosesser og 

endringsledelse. Ulrich hevder at det vises stadig tendenser til at HR ikke bidrar med å starte 

endringsprosesser, nye innovasjoner eller komme med kreative løsninger på prosesser. For det 

er en ting å støtte og hjelpe til med iverksetting av nye forslag og tiltak, mens en annen ting å 

faktisk bidra med i utviklingsprosesser. Med bakgrunn i den foregående diskusjonen på mine 

to andre forskningsspørsmål viser det seg at det er mye fokus på endringsledelse når det 

gjelder ekstern leveranse. Og det var med utgangspunkt i et slikt perspektiv at jeg ønsket å se 

nærmere på ledelse av endringsprosesser internt i HR.  

Spørsmålet om samme fokus til intern endringsledelse, innovasjoner og kreative løsninger blir 

utviklet eller brukt på samme måte i HR i møte med HR-ansatte kan diskuteres om det bør få 

økt oppmerksomhet fra HR-ledelsen, da det tydelig ligger et potensial blant HR-

medarbeiderne til å bidra sterkere på banen. Dette kom til uttrykk i samtale med informant 

M4, som påpekte at HR nylig hadde hatt en stor strukturell endring internt, hvor 

ansvarsområder, arbeidsoppgaver og roller ble mye tydeligere. Det kan derfor tenkes at det 

faktisk har blitt iverksatt tiltak for endringsledelse og som er under utvikling.  

[…] «det har vært en ganske stor endring i HR. […] Tydeliggjort roller og ansvar. Den prosessen 

fra mitt ståsted er jo veldig bra, jeg kom jo ny inn på en måte. Men kanskje for de som har jobbet i 

litt andre roller, og vært her en lengre periode, så kan det godt hende at det er litt uvant» (M4) 
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Faktor om lederskap derimot fikk jeg innblikk jeg gjennom primært mine observasjoner og 

erfaringer i HR. Det viste seg at det er et tydelig fokus i HR og i konsernet generelt på 

lederskap. Dette henger nok mye sammen med «New Deal» strategien som har utledet klare 

mål og planer på lederskap i DNB.  

I HR har en egen HR-direktør en plass på bordet blant konsernledelsen, i tillegg til at et HR-

ledelsesteam (HRL) som er ledet av alle divisjonslederne sammen, som styrer, håndterer og 

leder HR i DNB. Hovedsakelig ligger ansvaret først og fremst hos HR-lederne til å ta en 

gjennomgang og «vurdering» av hvorvidt HR internt har en felles tankesett, tilstrekkelig 

kompetanse i fremtiden, er konsekvensorienterte, har en effektiv og synlig styresett, og har 

nødvendig verktøy for å fortsette å lede endringer og styre sine interne arbeidsprosesser. 

Hvorvidt dette er tilfelle i praksis er noe varierende. Men dette er igjen synspunkter og 

oppfatninger sett ut ifra en «medarbeider/mellomleder» synspunkt. Det ville vært 

hensiktsmessig for å danne dypere forståelse av problemstillingen, ved å intervjuet også 

divisjonslederne for å få deres synspunkter på tema. Dette ble i løpet av min datainnsamlings 

periode ikke en mulighet.   

Slik det fremkommer av studiens funn sett i lys av Ulrichs seks faktor «vurderingssjekk», har 

HR enkelte faktorer som bør få et større fokus og som bør tydeliggjøres som HRs målsettinger 

som et team. Nå må det imidlertid også her sies at disse funnene er basert på mine 

undersøkelser over en relativt begrenset tidsperiode. Jeg vil derfor ikke påstå at «sånn er det». 

Hensikten har vært å gi noen pekepinner på hvordan jeg har oppfattet HRs fokus på sin 

interne endringsledelse, og ut ifra dette tatt et utgangspunkt i Ulrichs seks vurderingsfaktorer 

som har til hensikt å gi ledelsen av HR noen nyttige vurderingskriterier for å utføre en 

«kontrollsjekk» av sin HR-enhet, og deretter rangere seg selv på de ulike faktorene. Ulrich 

foreslår at et slik sjekk bør avsluttes med tiltak for å utvikle en «beste HR praksis».   
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4.5 Oppsummering 

 
HR-feltet har vært gjennom mange endringer og det er mye som tyder på at dette vil 

fortsette27. Økte krav til endringsvilje, endringsevner og endringsledelse preger de fleste 

organisasjoner i dag, og kravene og forventningene når det gjelder HR er ikke stort 

annerledes. HRs ulike roller i organisasjonen er ofte sett i forbindelse med å tiltrekke, utvide, 

beholde og mobilisere organisasjonens menneskelige ressurser.  

For å besvare mine forskningsspørsmål har HRs rolle som medarbeiderspesialist og 

endringsagent vært mest aktuelt. I tillegg har jeg også benyttet meg av Beer og Nohrias teori 

om strategi E- og strategi O- endringsledelse. Spesielt har en «bunnstyrt» O-tilnærming til 

endringsledelse vært mest relevant for å svare på forskningsspørsmål 1 og 2. 

Disse to teoretiske perspektivene samlet sett har vært mest tilpasset og hensiktsmessig for å 

besvare mine forskningsspørsmål. Jeg valgte således å dele dette kapitlet inn i tre under 

kapitler med utgangspunkt i mine tre forskningsspørsmål. Som vi har sett tok hver kapittel 

først for seg en gjennomgang av mine resultater fra intervju-, observasjon- og 

dokumentundersøkelser, etterfulgt av en analyse og diskusjonsdel, hvor jeg analyserte og 

diskuterte mine funn i lys av det teoretiske rammeverket for denne avhandlingen.  

 

Forskningsspørsmål I «Hvordan er HRs rolle viktig i endringsledelse?» 

Med utgangspunkt i empirisk og teoretisk bakgrunn i denne oppgaven har jeg som en 

konklusjon på dette forskningsspørsmålet kommet frem til at HRs rolle er svært viktig og ikke 

minst nødvendig i ledelse av endringsprosesser i DNB. Beer og Nohria hevder at 

organisasjoner som ønsker en effektiv ledelse av endringer bør utvikle en integrert tilnærming 

av både «bunnstyrt» «O» og «toppstyrt» «E» endringsledelse.  

Ulrich hevder at det ligger en naturlig «motstand» i de fleste mennesker når det kommer til 

endringer. HR får i slike tilfeller en viktig rolle som en «medarbeiderspesialist» og som en 

«endringsagent» i prosessen mot å adressere de utfordringene ansatte måtte oppleve som følge 

av organisasjonsendringer. 

                                                           
27 EY (2014). HR-undersøkelsen 2014, hentet fra: (http://www.ey.com/NO/no/Services/Advisory/Performance-Improvement/ACT-EY-HR-undersokelsen-2014) 

 

http://www.ey.com/NO/no/Services/Advisory/Performance-Improvement/ACT-EY-HR-undersokelsen-2014
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I DNB var en slik integrert tilnærming å finne. Konsernledelsen tok en aktiv del i 

endringsledelse av «New Deal» strategien fra en «toppstyrt» tilnærming. HR på sin side 

hadde en tydelig «bunnstyrt» ledelsestilnærming, til å tydeliggjøre, inkludere og 

implementere strategien i konsernet. HRs rolle var videre viktig i prosessen med å skape en 

endringskultur og endringsevne i konsernet, samt involvere flere endringsagenter og 

nøkkelpersoner på ulike plan for å skape en felles forståelse og vilje til å drive endringsledelse 

i DNB. 

 

Forskningsspørsmål II «Hvordan driver HR endringsledelse i møte med lederne i 

DNB?» 

HR som nevnt har en strategisk O-tilnærming til endringsledelse i DNB. Dette setter HR i en 

posisjon hvor HR har mye av ansvaret for å lede lederne i konsernet til å drive endringsledelse 

innover i sine avdelinger i møte med sine kollegaer og medarbeidere. Ifølge Ulrich (1997) har 

HR som en endringsagent i slike tilfeller en viktig rolle med å erstatte de negative tankene om 

endringer med positive. Dette mener Ulrich HR kan gjøre ved å involvere flest mulige linje- 

og mellomledere. For uten deres støtte og hjelp til å lede og drive endringene videre, vil det 

være vanskelig for HR alene å nå frem til flest mulige ansatte i organisasjonen. 

Med utgangspunkt i Beer og Nohrias (2000) «dimensions of change» tabell valgte jeg å sette 

mine resultater og funn for dette forskningsspørsmålet opp mot de seks dimensjonene: mål, 

lederskap, fokus, prosess, motivasjon og bruke av konsulenter, for å få en mest mulig oversikt 

over hvordan HR driver endringsledelse i møte med ledere i DNB.  

Det kom frem av mine koblinger mellom empiri og teori, at HR har klare mål for hvordan de 

ønsker å drive endringsledelse. Det er videre lagt ned mye arbeid i planleggingsprosessen og 

det jobbes aktivt mot lederutvikling, medarbeiderengasjement og endringsledelse i HR og ut 

mot konsernet.  

Med bakgrunn i teorien i denne oppgaven utfører HR mange «riktige» forsøk i prosessen mot 

å lede lederne til å drive endringsledelse. Dette blir i praksis gjort regelmessig gjennom ulike 

kurs, ledersamlinger og programmer som blir utviklet, administrert og ledet av HR. 
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Forskningsspørsmål III «Hvordan er fokuset på DNB HRs «interne» 

endringsledelse?» 

For å svare på mitt tredje og siste forskningsspørsmål tok jeg utgangspunkt kun i Ulrichs «HR 

for HR» konsept som var mest relevant og aktuelt for å svare på dette forskningsspørsmålet.  

Ulrich hevder at dersom HR skal lykkes i en rolle som en «business within business» enhet, 

vil det være nødvendig og ikke minst viktig for HR å fokusere på sin «interne» HR også. Med 

dette menes at på samme måte som HR har ansvaret for kunnskap- og kompetanseutvikling 

og ledelsesutvikling av ledere og medarbeidere, bør også noe av det samme fokuset vendes 

internt hos HR selv. HR-ansatte og deres evne til å lede endringer, og deres kunnskaper- og 

kompetanse er viktig å kvalitetssikre for å opprettholde høy leveranse ut mot organisasjonen. 

For å koble mine empiriske funn fra HR opp mot teori, valgte jeg å bruke Ulrichs 

«vurderingskriterier» som består av seks faktorer: felles tankesett, kompetanse, konsekvent, 

styresett, arbeidsprosesser/endringskapasitet og lederskap. Ulrich hevder at HR bør bruke 

som en «sjekkliste» for å måle og vurdere sine interne arbeidsprosesser og strukturer. Jeg 

gjennomførte en slik «sjekk» i HR for å vurdere hvordan HRs fokus var på sin interne 

endringsledelse. Jeg kom frem til at ledelsesteamet i HR hadde et fokus på «HR for HR» 

konseptet i HR, men at det likevel hadde et potensiale til å bli enda tydeligere prioritering og 

fokusområde blant alle HR-ansatte.    
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5. Avslutning og konklusjon 

 

I dette kapittelet trekker jeg trådene tilbake til min problemstilling og vurderer resultatene fra 

mine empiriske undersøkelser for å gi en konklusjon på mine hoved funn, på bakgrunn av den 

foregående diskusjonen. Avslutningsvis vil jeg gjøre for noen avsluttende refleksjoner med 

forslag til videre forskning. 

 

5.1 Oppgavens hoved funn  

Med bakgrunn i den foregående diskusjonen har jeg gjort meg noen refleksjoner rundt min 

studie av DNB HR og endringsledelse. Jeg har således kommet frem til tre «hoved funn» i 

denne avhandlingen.   

1. HR har generelt en viktig rolle i DNB i forhold til håndtering av et mangfold av 

arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Men ettersom denne studien hadde som hensikt å 

se på HRs rolle kun i forhold til endringsledelse, antyder mine funn i retning mot at 

HR spiller også en sentral rolle i prosessen med å drive endringsledelse videre inn i 

organisasjonen. Dette med utgangspunkt i en «bunnstyrt», O-endringsledelse og i 

rollen som en «endringsagent» (Ulrich, 1997; Beer og Nohria, 2000). HRs rolle i 

DNB, slik det fremkommer av denne studien, er å bidra med strukturering, håndtering 

og administrering av endringsprosesser på en måte som sikrer konkrete resultater og 

vedvarende effekt. Her handler det om at HR sikrer at ledere og medarbeidere er 

innforstått med prosesser og tiltak, har en felles forståelse og oppfatning av hva 

endringene innebærer, hvorfor de er nødvendige, og hvordan de skal gjennomføres. 

HR har med andre ord mye av ansvaret for å planlegge og forberede 

endringsprosesser.  

 

2. HR i DNB har videre en viktig rolle sett ut ifra en «bunnstyrt» tilnærming til 

endringsledelse, til å involvere og inkludere flest mulige linje- og mellomledere i 

endringsprosesser. Dette for å sikre at lederne er godt rustet til å håndtere og lede sine 

medarbeidere gjennom endringsprosesser på en god måte. Gjennom en slik leder 
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ledelse blir HR også ansett for å være en viktig «mellomledd» mellom 

konsernledelsen og ledere på de ulike nivåene i DNB.  

 

3. Som vi har sett, har HR tydelig prioritering og fokus på sin leveranse til resten av 

konsernet. Dette kommer frem av alle de tre undersøkelsene jeg har utført, men 

hvorvidt HR har lignende fokus på sin «interne» endringsledelse er derimot ikke like 

tydelig. På samme måte som HR tar ansvaret for at de ansatte i konsernet er godt 

forberedt og egnet til å gjennomføre endringer, er det ikke fult like mye 

oppmerksomhet rundt de samme aspektene innad i HR. Her viser mine resultater at det 

er et forbedringspotensial fra ledelsens side til å aktivt sette i gang prosesser og tiltak 

mot å lede HR gjennom endringene i takt med endringene i resten av konsernet.   

 

5.2 Konklusjon 

I denne avhandlingen valgte jeg som min overordnede problemstilling å studere: 

«Hvordan bidrar HR med å drive endringsledelse som en del av den interne 

organisasjonsendringsprosessen i DNB-konsernet?» 

Slik det kommer av de foregående nesten 90 sidene i denne avhandlingen, er endringsledelse 

et begrep som stadig flere organisasjoner blir oppmerksomme på, og ønsker å handle mer 

bevisst etter. I introduksjonskapitlet påpekte teoretikere og forskere på feltet at flere 

organisasjoner i dag opplever endringstakten som en turbulent prosess, som på mange måter 

har skapt uro og usikkerheter blant organisasjonsledere- og medarbeidere (Jacobsen, 2012).  

For lederne av en organisasjon kan det fremstå som «normalt» å være i kontinuerlige 

endringer. For de fleste ansatte derimot, vil det være viktig å vite om endringene vil føre til 

store forandringer i deres arbeidstilværelse. Evnen til å drive god endringsledelse på en måte 

som ivaretar alle aspekter ved endringene, spesielt de ansatte, blir en stadig viktigere 

kompetanse, om ikke et krav nærmest for organisasjonsledere å ha i fremtiden (Einarsen & 

Skogstad, 2011).  

Det ble hevdet i introduksjonskapitlet at et av årsakene til at endringsprosjekter ofte ikke fører 

frem, er fordi de faktisk ikke ledes. Endringsledelse i seg selv krever en ledelsesendring 

(Hannestad & Revang, 2012). I DNB er det en felles enighet om at det er hos lederne ansvaret 
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ligger, for å sette i gang prosessen mot å skape en ny organisasjonsvirkelighet. Lederne må 

kunne vise vei, og drive endring. 

I forhold til «kulturkortet» i «New Deal» strategien, står ledelsesutvikling og ledernes evne til 

å drive endringer som et viktig fokusområde. Målet er å utvikle DNB-ledere blant de ti 

prosent beste på å kommunisere ut til sine medarbeidere og skape engasjement, begeistring og 

endringsvilje sammenlignet med andre bedrifter i Norden, innen starten av 2017. 

Som en konklusjon på problemstillingen har jeg derfor kommet frem til at, dersom DNB skal 

lykkes med endringsprosesser, må de også ha en forståelse av den menneskelige siden i 

endringsprosesser. For å mestre «endringens kunst» har HR-avdelingen i konsernet en viktig 

rolle å spille med å sikre at de ansattes evner er tilpasset endrings- og omstillingsprosesser. 

HR i DNB bidrar derfor med å drive endringsledelse som en del av den interne 

organisasjonsendringsprosess i konsernet, ved å ta ansvar for utvikling og forvaltning av 

lederne og de ansatte i konsernet, samt utvikling av en organisasjonskultur som preges av 

endringsvilje blant medarbeiderne. DNB HR har basert på mine funn en strategisk O-

tilnærming til å bidra med i endringsprosesser, i en rolle som konsernets interne 

«endringsagent». Dette gjør HR ved å jobbe målrettet, strategisk og bevisst i møte med ledere 

og medarbeidere, gjennom å tydeliggjøre de retningene og endringene som er valgt av 

konsernledelsen i sin leveranse som DNBs Human Resource enhet.  

 

5.3 Avsluttende refleksjoner  

Organisasjonsendringer og endringsledelse vil være begreper som flere organisasjoner vil ha 

et stadig mer bevisst forhold til i fremtiden. Det vil da være behov for et større forskningsfelt 

med flere studier fra norske bedrifter. Med bakgrunn i det foregående, har hensikten med 

denne studien vært å undersøke hvordan DNBs HR-avdeling jobber med å drive 

endringsledelse som en del av den interne organisasjonsendringsprosessen. Dette var et 

relativt tidsbegrenset, kvalitativ casestudie som jeg ønsket å gjennomføre for å beskrive, 

forklare og forstå HRs del i endringsprosesser.  

Oppgaven fikk som nevnt i introduksjonskapitlet en vri fra tema e-læring til endringsledelse. 

Dette førte til at tema beveget seg noe utover denne masterretningens omfang. Denne 

avgjørelsen ble tatt fordi det ikke var et sterkt nok case å undersøke på e-læring i DNB. 

Alternative temaer, som bruken av sosiale medier eller sosiallæringsperspektiv i konsernet ble 



78 
 

vurdert, men endringsledelsescase bydde likevel på flere muligheter, i form av informanter og 

observasjoner. Dette kan ses på som en svakhet ved denne oppgaven i forhold til studiene, 

men til tross for det har denne prosessen fra start til slutt vært en meget lærerik periode, som 

har gitt meg et bredere faglig perspektiv, muligheter for å jobbe med tema i praksis, og i 

tillegg gjort meg mer bevisst på viktigheten av god endringsledelse i både 

organisasjonsvirksomhet, men i livet generelt. 

Som forslag til videre forskning, vil jeg som nevnt ovenfor påpeke tidsdimensjonen ved denne 

studien. Datainnsamling var satt av til en svært begrenset tidsperiode, og ettersom «måling» 

av endringer krever at en tilstand er endret i løpet av en fastsatt tidsrom, var undersøkelse av 

en slik måling ikke mulig å gjennomføre i denne studien. Dette på grunn av begrenset 

tidsperspektiv til å samle inn data. Det samme gjelder også «opplevelsen» av HRs måte å 

drive endringsledelse på, blant de ansatte i konsernet. Dette ville vært interessant å studere 

videre, ved å gjøre en sammenligning av tidsdimensjonen, altså undersøke om hvorvidt 

endring har skjedd i løpet av en tidsperiode, og på den andre siden, hvordan har de ansatte 

opplevd og erfart HRs endringsledelse i den prosessen. Dette kunne for eksempel vært aktuelt 

å studere mot slutten av, eller etter endt «New Deal» strategiens implementeringsfase i DNB.  

Avslutningsvis vil jeg også påpeke noen utfordringer ved en slik kvalitativ casestudie. For en 

forsker til å være «ute» i et felt for å gjennomføre undersøkelser, kan med tiden bli en 

utfordring å avslutte undersøkelsene, og vende tilbake igjen. I mitt tilfellet ble dette nærmest 

umulig. Jeg gikk inn i HR i første omgang som en praksisstudent. Mitt første møte med HR 

skapte stor interesse og nysgjerrighet for å lære mer om feltet. Deretter var mitt andre møte 

som en «forsker», men i tillegg var jeg også en snart nyutdanna student som raskt var inne i 

en jobbsøkingsprosess. Kritisk distanse fra feltet, og risikoen for å gå «nativ», ble derfor en 

liten utfordring. Til tross for dette har jeg likevel forsøkt å gjennomføre mine undersøkelser 

på en mest mulig objektiv og kritisk måte.  
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- Vedlegg 1: NSD 
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- Vedlegg 2: Informasjonsskriv om masteroppgave 
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- Vedlegg 3: Intervjuguide – HR 

 
Innledning 

- Bakgrunn og hensikt med intervjuet 

- Hvem er jeg 

- Konfidensialitet 

- Databehandlingsmetode og opptaksutstyr 

Oppstart 

- Hvilke utdanningsbakgrunn har du? 

- Hvor lenge har du jobbet i HR?  

- Hva slags arbeidsoppgaver har du ansvar for? 

 

HR og «New Deal» 

- Hva opplever du som en HR-ansatt nytt med tanke på at banken nå har delt ut 

«kortene på nytt» og har en «New Deal» strategi i fokus fremover?  

- Hva betyr «New Deal» for HR?  

- Har strategien gjort noen synlige endringer i HR?  

- Hvor mye «eierskap» vil du si HR har til «New Deal»? 

- Hvilken rolle har HR i «New Deal»? 

 

HR og endringsledelse 

- Hva legger du i begrepet endringsledelse?  

- Stemmer det at endringsledelse er ett av satsingsområdene i HR?  

- Hvordan jobbes det mot å levere på et slikt satsingsområde? 

- Hvor mye av «endringsledelsesansvar» føler du at du og din seksjon har ovenfor hele 

konsernet? 

- Hvor mye av «endringsledelsesansvar» føler du at du som en HR-ansatt har i å drive 

endringsledelse? 

- Har HR noen strategiske planer (strategier) for å drive endringsledelse?  

- Hvordan jobbes det i HR med å lede lederne til å drive endringsledelse?  

Dimensjoner i endringsledelse - Beer og Nohria (2000) 
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1. Mål – Kortsiktige og langsiktige? Personlige vs. Felles mål i HR?  

2. Lederskap – Hva slags lederstil blir lederne i HR oppfordret til å ha? 

3. Fokus – Fokusområder for HR i forhold til endringsledelse? 

4. Prosess – Eksperimentering, involvering til endringsledelse, eller planlegging og 

systematisk strukturering?  

5. Motivasjon – Ytre eller indre motivatorer? (Belønningssystemer?) 

6. Bruk av konsulenttjenester – Bruk av konsulenter i HR? 

 

HRs «interne» endringsledelse  

- Hvor mye interesse merker du det er fra andre ledere i HR til å ta et større del i sin 

personlige ledelsesutvikling og ønske om å være gode endringsledere? 

- Hvordan er fokuset på HRs «interne» endringsprosesser? 

- Hvor vidt ser du behov for at HRs endringskapasitet internt også trenger en 

endringsledelse? (Er dette noe Solveig Hellebust for eksempel ser på som mål for HRs 

arbeid internt i HR?)  

-  Hva tenker du om at ledere i HR kanskje gjør seg mer aktive på f.eks. intranettet, 

sosiale medier og andre kommunikasjonsmidler internt?  

-  

HR for HR – «Vurderingskriterier» Ulrich (1997) 

1. Felles tankesett?  

2. Kompetanse? 

3. Konsekvent? 

4. Styresett? 

5. Arbeidsprosesser / endringskapasitet? 

6. Lederskap? 

 

- Avslutningsvis, er det noe mer du ønsker å tilføye?  
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- Vedlegg 4: Organisasjonskart – DNB HR  

  

 

 

 

 


