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Endring er noe som 
skjer kontinuerlig, til 
det bedre eller til det 
verre – eller i alle fall til 
noe som er annerledes. 
Det er alltid legitimt å 
kreve begrunnelser for 
endring, samtidig som 
en bør ha et personlig 
kompass som hjelper 
en å holde kursen når 
uventede ting skjer, sier 
John Y. Jones.

Vi må alltid spørre:  
Hei, hvorfor denne endringen?

H an er medlem av planleg
gingsgruppen for TVIL 
2015. Samtidig er John 
Y. Jones leder for Dag 

Hammarskjöldprogrammet ved Vok
senåsen Kultur & Konferansehotell. 
Voksenåsen var Norges folkegave til 
Sverige etter Den andre verdenskrig, 
så hotellet er helt svenskeid, men med 
norsk representasjon i styret. Dag 
Hammarskjöldprogrammet er oppkalt 
etter FNs andre generalsekretær som 
døde i en flyulykke i 1961, sannsynlig
vis myrdet. Her svarer Jones på noen 
spørsmål om hvorfor han støtter tvils
konferansen.

Er ikke det at ting endrer seg en selv-
følgelighet? Hvorfor ser du på «endring» 
som et godt tema for årets tvilskonferanse?

Vi er jo oppflasket med at alt er i 
endring, at alt flyter, som Heraklit inn
så. At man ikke stikker ut tøflene i den 
samme slapsete gata to ganger for å 
hente den samme avisa. Men samtidig 
er det viktig å se på hva slags endringer 
vi skal se etter. Der kommer TVIL 2015 
inn og sier «Hei, stopp opp. Hvilken 
retning går vi, hvorfor denne veien?»

Hva legger du i begrepet endrings-
kompetanse? Hvilke konsekvenser kan 

manglende endringskompetanse eller 
manglende endringsvilje medføre på din 
arbeidsplass eller innen ditt fagfelt?

Endringskompetanse er jo å være 
forberedt for det uventede. Ha ballast 
og et kompass som ikke virrer hver 
gang det kommer litt kraftig metall 
i nærheten  at du vet at du er på rett 
vei, ikke fordi du gir blaffen i hvor det 
ender, men fordi du kjenner luktene, 
kjenner lusa på gangen, føler deg trygg 
også når det blåser opp. 

Endringskompetanse har med hånd
verks og holdningstrygghet, men også 
med moral å gjøre. Pentagonlekkasjens 
far Daniel Ellsberg måtte si til kona si 
en dag i 1971: I dag kan jeg bli satt i 
fengsel på livstid fordi jeg må gjøre det 
jeg må gjøre. Hvis det hadde bodd en 
bitteliten «Ellsberg» i oss alle, ville end
ring være mindre skremmende.

Hvem, ut fra dine erfaringer, bestem-
mer om det er behov for endringer innen 
din profesjon, innen ditt fagfelt eller på din 
arbeidsplass?

Profesjonene er under konstant 
press. Ovenfra og nedenfra. Bud
sjettinnstramming, budsjettutvidelse. 
Rammene endres. I omsorgsyrkene 
er det entydig at lojaliteten må vendes 

nedover. Men rapportene sendes oppo
ver. Da kan rollene lett perverteres slik 
at egne interesser forkles som omsorg. 
Åpenhet blir uomgjengelig hvis etikk 
og kompass skal følges. Men heller ikke 
jeg elsker å bli sjekket i kortene. 

I hvilken grad opplever du på din ar-
beidsplass og innen ditt fagfelt at behovet 
for foreslåtte endringer blir gjort til gjen-
stand for reelle diskusjoner?

Har man gode sjefer, får man god 
tillit og trenger ikke motivasjon for 
å legge inn toppgiret når det trengs. 
Noen av oss er velsignet med at arbeid 
og hobby overlapper. Da kan det være 
tøft å høre at man skal endre noe i 
opplegg. Men jeg tror at det kan være 
like mye uttrykk for omsorg og interes
se at en sjef «legger seg opp i» det en 
driver med. Bra så lenge man også får 
oppmuntring og blir sett. π
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– Bli med på tvilskonferansen 
i Oslo! John Y. Jones er leder for Dag 
Hammarskjöld-programmet ved 
Voksenåsen Kultur & Konferansehotell 
i Oslo, og også medlem av 
planleggingsgruppen for TVIL 2015.


