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HVA SKAL JEG BRUKE DE NESTE 30 MINUTTENE TIL?

Hva skjer med oss når vi er i endringsprosesser ?

- Endring og endringsreaksjoner

Hvordan lykkes med endring? 

Hvordan kan ledelsen bidra til gode endringsprosesser?

Hvordan kan vi som medarbeidere bidra til gode 

endringsprosesser?



HVA ER ENDRING?  

Å gå fra noe til noe annet………



ENDRING..

nye roller, nytt bygg, ny teknologi, nedbemanning, 
oppsigelse, omorganisering, behov for endring i 
kompetanse, endring av arbeidsprosesser osv..

Usikkerhet – noe ukjent

utfordring/trussel ?

eller ny mulighet?







LEWINS TRE-FASE MODELL FOR ENDRING

Forandringer rundt oss – både pålagte og selvvalgte - skaper en indre reaksjon – en 
transisjon. Før noe nytt kan begynne, er det nødvendig å avslutte noe annet!

(Lewin, 1947)



Hvordan
reagerer vi ved endring?

Hvorfor
reagerer vi ved endring?

• Motarbeide
• Ignorere
• Jobbe aktivt for å støtte

• Vi syns vi har det bra som vi har det
• Vi forstår ikke hva endringene innebærer
• Vi er redde for at endringene skal påvirke 

hverdagen vår negativt
• Vi liker ikke at andre forteller oss at vi skal 

gjøre noe på en ny måte



FORNEKTELSE

MOTSTAND

FORPLIKTELSE

UNDERSØKELSE

FORTID FREMTID

FOKUS PÅ EN SELV

FOKUS PÅ MILJØ

Produktivitet

VÅR REAKSJON PÅ ENDRING
“VÅR PSYKOLOGISKE REISE”

Bekymret

Sint Trist/sorg

Usikker



INDIVIDUELLE FORSKJELLER

”Når forandringens vind 
blåser, kryper noen i 

skjul, mens andre går ut 
for å bygge vindmøller.”

Kinesisk ordtak

Trussel  og mulighet 



MOTSTAND MOT ENDRING

Konstruktiv motstand
– der motstanderne

1. engasjerer seg aktivt i diskusjonen, 
innenfor problemstillingens rammer 

2. er åpne  om motiver

3. kommer med alternative forslag

4. innspill basert på fakta 
/etterprøvbare

Destruktiv motstand  
- der motstanderne 

1. nekter å engasjere seg i diskusjonen, 
motstand i det skjulte /adresserer 
den andre steder, omkamper

2. har en annen agenda enn det som 
kommuniseres 

3. kommer ikke med alternative forslag

4. innspill  er ikke  
underbygget/påstander
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FORNEKTELSE

MOTSTAND

FORPLIKTELSE

UNDERSØKELSE

FORNEKTELSE

MOTSTAND

FORPLIKTELSE

UNDERSØKELSE

FORNEKTELSE

MOTSTAND

FORPLIKTELSE

UNDERSØKELSE

HUSK AT VI IKKE ER I SAMME FASE SAMTIDIG 



ENDRING OG REAKSJONER

Usikkerhet, uro og uenigheter  er en naturlig del av endring

Motstand, uro og uenighet kan være en viktig kilde til informasjon og 
læring, men kan også være ødeleggende for endringen og for 
arbeidsmiljøet..



HVORDAN «LYKKES» I 

ENDRINGSPROSESSER? 



HVORDAN KAN LEDERE BIDRA TIL GODE 
ENDRINGSPROSESSER?

Involver de berørte

Informer, informer , informer 

– Mål/hensikt

– Konsekvenser

– Tidsramme

Skap arenaer for informasjon og tilbakemeldinger

– Ha gjerne hyppigere personalmøter

– tid til samtaler

– Repeter gjerne informasjon

Vær oppmerksom på reaksjoner 

- Arenaer- vær tilgjengelig

- spør



Ha fokus på arbeidsmiljø

– Motivasjon

– Trivsel

– Sosial støtte

God dialog med VO/TV

Gi medarbeiderne stort handlingsrom i utførelsen 



HVORDAN MEDARBEIDERE BIDRA TIL GODE 
ENDRINGSPROSESSER? 

Vær raus i forhold til dine kollegaers reaksjoner 

vi opplever endringer ulikt og har ulike måter å reagere på

Still spørsmål , ta opp frustrasjoner direkte med leder, evt VO/TV

Tenk gjennom hvilket avtrykk du setter i arbeidsmiljøet i denne 
situasjonen?

Vær en god kollega og bidra til et godt arbeidsmiljø 



HVA KJENNETEGNER ET GODT ARBEIDSMILJØ?

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes ved opplevelsen av 

- Emosjonell støtte

- Psykologisk trygghet

- God kommunikasjon 



EMOSJONELL STØTTE 



PSYKOLOGISK TRYGGHET  

Er det trygt å stille dumme spørsmål?
Er det trygt å utrykke usikkerhet eller tvil?

Er det trygt å komme med forslag til andre måter å jobbe på?



GOD KOMMUNIKASJON  

Ord

ansiktsuttrykk 

kroppsspråk

Stemmeleie

Vi kan ikke ikke-kommunisere



NOEN MAGISKE ORD OG HANDLINGER



Takk 

Hei

Hvordan har du det?

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Kjekt å se deg

Det du gjorde der var veldig bra

Beklager

Blikk-kontakt

Smil

Hilse



TAKK FOR MEG 


