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Tema

Ledelse av endring og endringsreaksjoner

Motivasjon

Involvering – to praktiske «verktøy»



Kahoot

1. Finn fra mobilen

2. Åpne nettleseren din

3. Skriv inn kahoot.it i adressefeltet

4. Da skal du få opp følgende bilde

https://play.kahoot.it/#/k/d658d636-2cdd-4f19-82e4-e70ae46d2312


«Me skal jobbe smartare, ikkje springe fortare, får me 
beskjed om. Noko som vel må bety at ein tenkjer at me 

ikkje har jobba særleg smart fram til no»



Alle endringsforslag er også en kritikk av 
dagens situasjon



People don’t resist change, they resist being changed
(Bert Spector 2013)



https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBh7CQh_rXAhWDKVAKHbatA7cQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/photos/stormy sea/&psig=AOvVaw1H9YhAAG2GmcXyNNzWWCfX&ust=1512810104254251


FORNEKTELSE

MOTSTAND

FORPLIKTELSE

UNDERSØKELSE

FORTID FREMTID

FOKUS PÅ EN SELV

FOKUS PÅ MILJØ

Produktivitet

Vår reaksjon på endring

Bekymret

Sint Trist/sorg

Usikker



Gardermoen blir 

sikkert en riktig pen 

flyplass, men jeg 

akter selv å fortsette 

å fly fra Fornebu

Jeg tror det ikke før jeg ser det 



Kahoot - Endring og endringsreaksjoner

kahoot.it



Diskusjonsoppgave – endring og endringsreaksjoner

Sett dere sammen 3 og 3. 

Bruk egne erfaringer med en krevende endring og med tøffe reaksjoner, diskutere 
hva som var viktig for å håndtere reaksjonene og komme videre.

Oppsummer konkrete tips og råd for å 

• Håndtere egne reaksjoner

• Håndtere medarbeidernes reaksjoner



HUSK AT VI IKKE I SAMME FASE SAMTIDIG

Toppledere

Mellomledere

Ansatte

Tid

N
iv

å





Vi trenger svar på 3 viktige spørsmål:

• Hvorfor skjer denne endringen? 

• Hvilke konsekvenser får dette for meg? 

• Hvordan skal endringen gjennomføres?



Oppnå felles 
forståelse for 
behov og mål 

for endring

Å involvere og 
engasjere til 

endring
Hvem, hva og 

hvordan

Sikre at det 
virker 

Følge opp 
effekt av 
endring

Endringsledelse – kort fortalt



Tid for pause?



Du finner veiledning også her

• Arbeidsmiljøloven (aml)
• Hovedavtalen

Andre kilder
• Personalpolicy eller 

veiledning?
• Prosjektmetodikk?



Arbeidsmiljøtilsynet arbeidsmiljømodell
- veileder til et godt arbeidsmiljø

Les mer her: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/arbeidsmiljomodellen/

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/arbeidsmiljomodellen/


Endring, motivasjon og ledelse 
- fra arbeidsmiljømodellen

• Medvirkning, informasjon og opplæring

• Faglig og personlig utvikling

• Selvbestemmelse

• Variasjon



Medvirkning, selvbestemmelse og involvering
– hva betyr dette for dere ledelse?



Kahoot- Involvering og ansvarliggjøring

kahoot.it



Ledere skal ikke ha løsningen på alle problemer!

Dere skal finne de sammen med medarbeiderne deres!



Alltid bare positiv?



Verktøy for involvering: 
Snakk om fordeler og ulemper ved en endring!

Tips til praktiske gjennomføring

• Intro/hvorfor: å snakke om fordeler og ulemper 
er en hjelp i forberedelse/planlegging

• La de snakke sammen to og to først 

• Be så parene om å oppsummere

• Ta en «runde» på ulempene først

• Snakk så om de fordelene 

• Oppsummere og styr forventninger



Verktøy for involvering: 
Åpne spørsmål

Åpne spørsmål inviterer til et mer fortellende svar og kan 
ikke besvares med ja eller nei.

Eksempel
• Åpent: Hvordan har dere hatt det på jobb i dag?
• Lukket spørsmål: Har dere hatt det bra på jobb i dag?



Involvering – for eksempel i forbedringsundersøkelsen

Eksempel på spørsmål kan være:

- Hva betyr disse skårene her hos oss?

- Hva er det viktigste her? 

- Hva bør vi ha fokus på?

- Hva bør vi forbedre?

- Hva må vi ta vare på?



Intervju med åpne vs lukkede spørsmål

Gå sammen to og to. Dere skal intervjue hverandre om konferansedagene. 

Den første som intervjuer prøver ut en runde med lukkede spørsmål, og så 
en runde med åpne spørsmål. Bytt roller slik at begge får prøvd. Dere har 
totalt ca 10 minutter.

Eksempler - lukkede spørsmål
• Har du hatt kjekke dager her?
• Har det vært interessant innlegg synes du?
• Har du fått med deg noe nyttig?
• Har dagen i dag vært bra? 
• Var det bedre i år enn i fjor?
• Var dagen i går bra? 
• Har lunsjen vært ok?
• Har det vært bra tilrettelagt for 

nettverksbygging?

Eksempler - åpne spørsmål
• Hvordan har konferansedagene vært?
• Hva har du likt spesielt godt?
• Hva kommer du til å ta med deg hjem?
• Hvordan kunne dagene blitt enda bedre? 



Kahoot - åpne spørsmål

kahoot.it



Oppsummering


