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Mål og agenda

• Mål: Gi lederne mulighet til refleksjon og diskusjon om sentrale 
problemstillinger og dilemmaer knyttet til egen lederrolle, særlig 
knyttet til endring og kommunikasjon

• Lederrollen i USIT – Mellomlederskvisen

• Lederrollen i endringsprosesser

• Informasjon, kommunikasjon og involvering i endringsprosesser
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Hva er ledelse? 

Ledelse kan være mye …

Sagt på en enkle måte dreier ledelse seg om å:

Skape resultater gjennom andre



Ledelse er å løse oppgavene og ivareta de ansatte

Oppgavefokusert

Styring

Ekspert

Besluttsom

Fast

Tydelig og bestemt

Resultatorientert

Menneskefokusert

Tilrettelegge

Lyttende

Ydmyk

Myk

Rettferdig

Prosessorientert



God ledelse fokuserer både på «Oppgaven» 
og på  «menneskene»

Må man velge side?

Einarsen, Aasland og Skogstad (2007)



Hva sier forskning på hva som er god ledelse?
- En kort oppsummering:

Vis vei

Vær en Rollemodell
Vis Omsorg

Skap Mening 

Transformasjonsledelse, Bass 1985





Fra lederutvikling USIT 3.0
- om lederatferd (2013)



Lederrollen er kompleks 

- Som leder har du flere roller og mange forventinger knyttet til disse

I tillegg har du sikkert noen forventinger til deg selv også?

Personalleder

Fagperson

Representant for «ledelsen» Medarbeider

Endringsleder

Omsorgsperson Beslutningstaker

Motivator



Refleksjons og diskusjonsoppgave

➢Hva beskriver lederrollen i USIT best? 

➢Hvem har for forventninger til deg som leder, og hva er disse 
forventingene?

➢Er det samsvar mellom forventinger fra ulike kilder?

Diskuter i smågrupper

Oppsummering i plenum



Ledelse balansekunst og å håndtere dilemmaer 

• Mellom barken og veden

• «Boss or/and buddy?»

• Lojalitet og integritet

• Å gjennomføre beslutninger man ikke forstår eller er 
uenig i

• Formidle upopulære avgjørelser eller dårlige nyheter

• Faglighet/grundighet vs budsjett og 
rammebetingelser

• Involvering vs behov for raske beslutninger
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Alle organisasjonsendringer krever 
atferdsendringer for enkeltpersoner
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Endring

Kurt Lewin



Erfaringsbaserte konklusjoner fra arbeid med 
endringsprosesser

Skape en følelse av at 

endring er presserende

Forme en betydningsfull 

støttende koalisjon

Skape en 

visjon

Kommunisere

visjonen

Gjøre andre i stand til å

handle etter visjonen

Planlegge for og skape

raske gevinster

Konsolidere forbedringer

og skape fortsatt endring

Institusjonalisere nye 

tilnærminger
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Jeg forstår hvorfor. Jeg må og vil endre!

Jeg tror det vil lykkes, de riktige folkene er med på dette!

Jeg vet hvor vi skal. Jeg liker det vi skal oppnå!

Jeg vet hvor vi skal. Jeg liker det vi skal oppnå!

Jeg får hjelp til å gjøre det som er riktig!

Jeg ser tidlig at vi er på rett vei, at det nytter!

Jeg kvitterer ut det jeg har fått til og holder koken!

Jeg etablerer nye vaner, det er vanskelig å falle tilbake!

John P. Kotter



Lederrollen i endringsprosesser

• Endring og omstilling er noe av det viktigste og vanskeligste i lederrollen

• Tilstedeværende ledelse er svært viktig i faser med endring og omstilling. 

• Dette krever ofte mer ledelse, mer tid, mer kapasitet

• Mange er selv berørt av omstillinger de skal drive. Man er subjekt og objekt for 
omstillingen

• Man kan være uenig i endringen. Hvor ligger lojaliteten?

• Mange opplever å sitte mellom barken og veden, mellom ledelsen og 
medarbeiderne/de som er berørt

• Man kan være både representant for arbeidsgiver og arbeidstaker



Hva er viktig for den enkelte 
i endringsprosesser?

Bob Sutton 

• Forutsigbarhet

• Forståelse

• Kontroll

• Omtanke



Kilder til individuelle forskjeller:

• Personlighet

• Egen erfaring med endring

• Forventing om hva endring innebærer 
for seg selv (What’s in it for me?»)

• Trygghet

• Jobbtilknytning

• Alternative muligheter

Individuelle forskjeller i håndtering av endring

De som mestrer endring best….

• Opplever mål og mening 

• Har en følelse av personlig kontroll og 
innflytelse

• Ser muligheter for læring og utvikling

• Har sterke bånd til mennesker rundt seg

• Er aktive og engasjerte i organisasjonen

• Har en sterk følelse av å være verdifull

«Ingenting er så ulikt som lik behandling av ulike mennesker»



Refleksjons og diskusjonsoppgave

➢ Hvilken/hvilke roller tar dere som ledere i forbindelse med endringer i USIT?

• Den som initierer endring?

• Den som driver endringsprosessen fremover?

• Den som gjennomfører det jeg får beskjed om?

• Den som er utsatt for endringer?

• Den som er offer for endringer?

• Den som motsetter seg endringer?

➢ Avhengig av hvilken/hvilke roller du ofte tar, hva innebærer 
dette overfor dine medarbeidere?

Diskuter i smågrupper

Oppsummering i plenum



DET FINNES NOEN GRUNNLEGGENDE DILEMMAER I 
ENDRINGSLEDELSE

www.moment.consulting
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• Løsningsorientert eller problemfokusert tilnærming?
• Presentere ferdige forslag eller la folk delta fra scratch?
• Formalisert eller åpen tilnærming?
• Rom for iterasjoner, eller engangsendring?
• Tidsstyring etter mål/milepæl eller prosessavhengig tidsstyring? 
• Prosjektorganisering eller “naturlig organisering” i linjen? 
• «Big bang» eller gradvis implementering?
• Er motstand noe vi tar med oss eller mot oss?
• Skal vi si mye eller lite til de ansatte?



Mål og agenda

• Mål: Gi lederne mulighet til refleksjon og diskusjon om sentrale 

problemstillinger og dilemmaer knyttet til egen lederrolle, særlig knyttet til 

endring og kommunikasjon

• Lederrollen i USIT – Mellomlederskvisen

• Lederrollen i endringsprosesser, som «gjennomfører» og «utsatt for» endringer 

• Informasjon, kommunikasjon og involvering i endringsprosesser



ENDRING INNEBÆRER AT NOE BLIR BEDRE FOR NOEN 
– MEN IKKE NØDVENDIGVIS FOR ALLE OG IKKE NØDVENDIGVIS PÅ KORT SIKT

www.moment.consulting
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“Valley of despair”

As is Endring To be

«Valley of
despair»

Gevinstrealisering



Endringskurven
- en modell for engasjement og motstand

Se

• Kjenner til at en endring vil 
komme, og har noe 
kjennskap til innhold og 
sammenheng

• Nøkkelspørsmål: Hvor godt 
er målgruppen informert om 
nødvendigheten av 
endringene? Hva vil 
endringene innebære og 
kreve av dem?

Forstå

• Forstår intensjonen med 
endringen og hva den vil 
innebære

• Nøkkelspørsmål: Hvor godt 
forstår målgruppen hva 
endringen går ut på og 
hvordan det vil påvirke dem?

Akseptere

• Bidrar til å gjennomføre 
endringen. Aksepterer  hva 
endringen innebærer og 
konsekvensene av denne

• Nøkkelspørsmål: Hvor 
inspirert og entusiastisk er 
målgruppen overfor 
endringen? Er målgruppen 
villig til å gjøre det som 
trengs for å nå målene?

Eie

• Omtaler endringen som en 
selvfølgelighet og knytter 
egen suksess til endringens 
suksess

• Nøkkelspørsmål: Hvordan 
kan inspirasjonen fra denne 
målgruppen benyttes 
overfor andre, og hvordan 
skal engasjementet 
opprettholdes  over tid?

Se

Eie      

Forstå

Akseptere



Språk skaper virkelighet

– Hvordan snakker vi om endring?

• «Endring og omstilling»

• «Ikke endre noe som virker»

• «Dette går nok over»

• «Dette ligner på sånn vi hadde det før den forrige 
endringen – tilbake til start»

• «Nå er det ikke mer å hente – det er begrenset hvor mye 
vann du kan presse ut av kluten»

• «Sånn har vi alltid gjort det»

• «Dette vil gå ut over kvaliteten, brukeropplevelsen etc»

• «Man vet hva man har, men ikke hva man får. Jeg aner 
ikke hva dette betyr for MEG» 26



Språk skaper virkelighet

– Hvordan snakker vi om endring?

27

• «Utvikling og forandring»

• «Det som virker i dag er ikke det som virker i morgen»

• «Endring skaper muligheter»

• «Det vil alltid være måter å gjøre jobben bedre og mer effektivt på»

• «Vi må finne nye steiner å snu for å lete etter forbedringer»

• «Det at man har lykkes med det man har gjort så langt gir et godt 
utgangspunkt, en plattform og utvikle seg videre fra»

• «Fokus på effektivitet må balanseres med fokus på kvalitet, 
brukeropplevelse osv. Det er ikke noen nødvendig motsetning mellom 
disse»

• «Selv om man ikke vet hva endringene betyr for den enkelte, vil det 
bety muligheter»



Refleksjons og diskusjonsoppgave

➢ Hvilke dilemmaer ser dere knyttet til informasjon, kommunikasjon og involvering

• Mye, lite eller passe informasjon/kommunikasjon/involvering

• Tidlig vag informasjon vs. senere konkret informasjon? 

• Alt til alle, tilpasset målgruppe eller «need to know»?

• Tilpasset de «positive» vs. tilpasset «skeptikerne»? 

Diskuter i smågrupper

Oppsummering i plenum


