
No pain, no change? 
»No pain, no change« eller omsat til dansk: 

»Det skal gøre ondt, før det gør godt.« Sådan lyder et godt råd fra konsulenten eller faglitteraturen, når en virksomhed 
skal i gang med en forandringsproces. Hvis man ikke for alvor kommer i bund med forandringen og når derned, hvor 
det for alvor gør ondt, så bliver fusionen, organisationsændringen eller indførelsen af det nye værdigrundlag, den nye it-
platform eller de nye arbejdsprocedurer aldrig for alvor til noget. Siger man. 

Men hvad gør man, når det har gjort ondt for mange gange? Når der i samme organisation er sat for mange 
forandringsprojekter i søen - og mange af dem (endnu) ikke helt er lykkedes? Når der er kaos i processer og strukturer, 
og ingen rigtig ved, hvem der gør hvad og hvorfor? Og når medarbejderne som følge heraf brænder ud eller ender i ren 
og skær ligegyldighed og kynisme? 

Vi lever i forandringsmantraets tidsalder. Vi fortæller hele tiden hinanden, at verden aldrig har forandret sig så meget, 
som den gør i dag, og at vi og vores organisationer derfor også er nødt til at forandre sig. Men måske vil vi fremover 
komme til at stå over for en ny udfordring: hvad stiller vi op med de organisationer, som efterhånden er blevet 
forandringstrætte?  

Det har den amerikanske professor i ledelse, Eric Abrahamson fra Columbia Business School, et svar på, som det er 
værd at tænke lidt over. Og svaret er: kreativ rekombination. A 

brahamson skelner mellem to typer af organisationer. På den en side er der de såkaldte change avoiders, dvs. den type 
af organisationer, som forsøger at undgå forandringer. Hos disse organisationer kan det stadig være en god idé at gøre 
forandringer til en radikal proces, hvor man er nødt til at begynde med »kreativ ødelæggelse« (med en henvisning til 
både økonomen Joseph Schumpeters begreb fra 1942 og titlen på en amerikansk bog af Richard Foster og Sarah 
Kaplan fra 2001). 

På den anden side er der så den type af organisationer, som nærmest er blevet afhængige af forandring, de såkaldte 
changeaholics. Det er den sidste type af organisationer, som Abrahamson interesserer sig for. 

Kreativ rekombination består i al sin enkelthed i at gå ned i virksomhedens kælderværksted. I stedet for at anskaffe sig 
noget fuldstændig nyt, som ikke er eller aldrig har været til stede i organisationen, skal man finde og genanvende det, 
man har liggende et eller andet sted nede i kælderen, og sætte det sammen med andre ting men på en ny og kreativ 
måde. 

Abrahamson udpeger fem områder, hvor det er muligt at rekombinere: 

Menneskene i organisationen (hvorfor afskedige i stedet for at omplacere de talenter, som allerede arbejder i 
virksomheden?). 

De sociale netværk (hvorfor tro, at et nyt intranet kan løse problemet med den dårlige interne kommunikation, i stedet 
for at styrke de sociale netværk?). 

Kulturen (hvorfor opfinde et nyt værdigrundlag i stedet for at gå tilbage til og genoplive fordums værdier?). 

Processerne (hvorfor gå i gang med business process reengineering (BPR), hvis man allerede har gode og 
velfungerende processer?). 

Strukturerne (hvorfor omstrukturere organisationen i stedet for at genbruge allerede eksisterende strukturer, f.eks. ved 
at formalisere naturligt opståede værdier eller sociale netværk og gøre dem til strukturelle mekanismer?).S 

elve rekombinationen kan antage tre former, for det er langt fra alle elementer, som man bare kan sætte sammen. For 
det første kan man klone, dvs. at man bruger de samme midler for at nå det samme mål, nu blot et andet sted i 
organisationen. For det andet kan man tilpasse, dvs. at man ændrer lidt ved midlerne for at nå det samme mål. Og for 
det tredje kan man oversætte, dvs. at midlerne helt må genopfindes for at nå det samme mål. 

Eric Abrahamsons billede med virksomhedens kælderværksted kan forekomme lidt for romantisk. Hvem har egentlig 
lyst til at flikke noget gammelt sammen nede i kælderen for derefter at sætte det op i den pæne stue? 

Men ved nærmere overvejelse og ikke mindst når man husker på, at forandringer ofte slår fejl og koster mange penge, 
og at det altså ikke er skrammel, som skal flikkes sammen, men komponenter, som er centrale for enhver organisations 
overlevelse så er ideen alligevel tiltalende. Om ikke andet så som et forfriskende modspil til det evigt kværnende 
forandringsmantra. 

For så ondt behøver det ikke at gøre, før det gør godt. 
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