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Ulike endringssituasjoner 
Som krever forskjellig tilnærming  
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 Hvilken situasjon er dere i: 

I,II, III eller IV? 

 Eller en kombinasjon?

 Hva kjennetegner din ledelse 

ut fra den kvadranten din 

organisasjon befinner seg i? 



Hvorfor er endringer vanskelig? 

«8 snublebluss»  





IDENTIFISER OG DISKUTER BEHOV

- Et dypt følt behov for en bedre tilstand?
1

FORM EN STERK KOALISJON

-En gruppe som ønsker endring
2

UTFORM ET ENDRINGSMANDAT

-Støtter kulturen endringsprosjektet?
3

MYNDIGGJØR MEDARBEIDERNE

-Slik at de kan realisere prosjektet
5

KORTSIKTIGE GEVINSTER

-Få frem synlige tegn på endring
6

KOMMUNIKASJON AV MANDATET

-Enhver anledning brukes...
4

KONSOLIDERING …..OG MER

-Bruk  ervervet tillit til å initiere mer..
7

INSTITUSJONALISERING

-Se en sammenheng endring-forbedring
8

Hvordan lede endringsprosjekter?
John P. Kotter: Leading Change: Why Transformation Efforts Fail



 Når vi møter ledere som forteller oss om sine 

erfaringer med endring, blir vi ofte slått av 

deres ukuelige vilje til å gå løs på vanskelige 

problemer .....

 ....med energi, kløkt, utholdenhet og ofte stor 

personlig oppofrelse. 

 Mange ledere synes å ha en utrolig evne til å 

opprettholde troen og kampviljen på tross av 

motstand, uventete utfall og ofte mangelfulle 

resultater av endringsstrevet

 Kilde: Arne Kjøde (2004)

Lederes håndtering av endringspress

Noen stabile trekk ved norske ledere
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UTNYTTE  UTFORSKE 

Det fundamentale læringsdilemmaet 



Endring og konflikter
Konstruktive og destruktive....



Typiske ledere, slik vi har lært dem å kjenne, kan 

kortfattet beskrives som sånne som løser problemer og 

pålagte oppdrag. Når vi ser på 360 graders-profilene til 

norske ledere som har deltatt i AFFs åpne programmer 

de siste ti årene, blant annet kan beskrives slik:

Oppgave- og løsningsorienterte

Handlingsorienterte

Ansvarlige

Konfliktunngående

Kilde: Arne Kjøde (2004)

Norske lederes profiler

Noen stabile trekk.......



13

Konflikter  og endring

• Konflikter og uenighet inngår ofte i gruppeprosesser, 

og er derfor ikke alltid negative. Men de er relatert til 

gjensidig avhengighet

• Konformitet er et større problem

• ”Når alle er enige – tar alle feil” (Kåre Valebrokk, 

1990)

Konflikt -> Læring -> Tilpasning og endret praksis
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«Mangfold er bra»- syndromet

Heterogenitet, rot og tvetydighet som kilde til konflikt



Mulige konfliktscenarier  i grupper

	



NOVEMBER 2013

Kilde: Kjell B. Hjertø (2013) 

Kognitive relasjonskonflikter

De “gule” konfliktene er de konfliktene man må ta i 
forhold til en kollega, en underordnet , eller hvis man tør, 
en overordnet, og som påpeker at vedkommende bør 
forandre sin væremåte overfor deg eller andre, ikke fordi 
du ikke liker den, men fordi den ikke er fornuftig, 
funksjonell eller rasjonell i forhold til målene for arbeidet.

De gule konfliktene går ikke direkte på en sak, men på den 
enkelte person og dennes priotiteringer og væremåte (er 
ofte uforberedt, er for autoritær, havner alltid på viddene 
osv). 

Gule konflikter bør oftest løses på tomannshånd, for de 
kan fort bli røde hvis selvfølelsen blir truet. Norske 
bedrifts-ledere kvier seg for å ta gule konflikter, og velger 
enten utblåsing (rød) eller marginalisering av 
vedkommende.



 

 Hva vil jeg legge merke til i 

en personalgruppe, team 

eller ledergruppe som er i en 

gul konfliktsituasjon?

 Hva er gode innganger til 

gule konfliktsituasjoner?

 Hva vil være kjennetegn på 

god håndtering av gule 

konflikter?



Ledelse som «grenseaktivitet» 
«Gatekeeping» og «sense-making»



Lederen som 

«gatekeeper» og

«sense-giver»

Intern kultur

Eksterne 

omgivelser

Prosess 

kapasitet

1

2 3

Krav om 

tilpasning
«Endrings 

romantikk»

«Endrings 

hypokondri»

Begrensninger

«Sense-making»

«Gate-keepers»

«Ledelse som grenseaktivitet»



(C) JAN MEROK PAULSEN

Gruppearbeid
«Ledelse på grensen»....

«Minste motstands 
veg har flest gatelys»
(Erik Slinning, 2018)
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Rektors ledergruppe
Med vekt på lederteamets egenlæring
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Kilde: Henning 

Bang (2018)

Utgangspunktet: 


