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Forandringer som de 
ser ut for 
beslutningstakerne… 

… og som de 
oppleves i 
virkeligheten 



Vet du hva som 
kommer til å skje? 
 
Den samme forandringen 
kan oppleves veldig 
forskjellig, alt etter hvor 
mye innflytelse du har! 



Innflytelse 
Her bestemmer du 

 og har også ansvaret 

Medinnflytelse 
Her blir du hørt 

Ingen innflytelse 
Her blir du informert 

Grader av innflytelse 

Informasjon: 
Nå skal dere høre hvordan 
det blir! 
 
Høring: 
Vi har forskjellige muligheter 
til å løse dette. Hva er dine 
innspill til en god løsning? Til 
slutt bestemmer jeg. 
 
Bestemmelse: 
Slik er rammen. Innenfor 
denne rammen kan dere 
bestemme selv. 



Kommuniser graden av involvering 
Involvering krever stor 
tydelighet omkring 
rammene. 
 
Involering med klare 
rammer tar ikke 
beslutningsmandatet fra 
ledelsen! 
 
Involvering er å se 
kompleksiteten i øynene. 
 

”Problemet er ikke det, vi ikke vet. 
Problemet er det som vi tror vi vet, men 
som bare ikke er slik” 
David Snowden 



Dine erfaringer 

 
• Hvordan håndterer dere involvering, når dere står 

overfor forandringer i din organisasjon? 
 
• Hvilken betydning har det for måten dere 

kommuniserer på? 
 

• Hva tenker du akurat nå at dere kan bli bedre til i 
din del av organisasjonen? 



Kort pause 



Så hvordan engasjerer vi folk? 



The energy-bar – Rick Mauer 
Motstander Skeptisk Bryr meg ikke Interessert Villig Alliert 

”Er du interessert i de menneskene som du forsøker å flytte?”  
 
”Intensjonen bak ”the energy-bar” er å bli nysgjerrig på menneskene det 
handler om. Hvorfor gir de forandringen motstand? Hvorfor vil de støtte 
forandringen? Hvordan skaper jeg reelt engasjement (i motsetning til 
manipulasjon og tvang)?” 
 
Fritt etter Rick Mauer 



Den grunnleggende oppgaven 

… er ikke å være god til å 
selge inn budskapet ditt. 
 
... men å være god til å gjøre 
det mulig for folk å skape 
mening i forandringen. 
 



”Start with the 
WHY” 
Simon Sinek 

WHY 

HOW 

WHAT 

1) Vi skal flytte til åpent 
kontorlandskap. Lederen får sitt eget 
kontor sammen med lederen fra 
avdeling B. 

2) Kom med ønskene deres senest 1. 
mai. 

3) Vi skal bo sammen med avdeling B, 
fordi vi trenger å samarbeide mer med 
dem. 



”Start with the 
WHY” 
Simon Sinek 

WHY 

HOW 

WHAT 
3) Vi skal alle sitte sammen med dem vi 
jobber med. Lederne av de to 
avdelingene skal også sitte sammen. 

2) Derfor må vi jobbe mye tettere med 
avdeling B i fremtiden. Skriv 1. mai, hvem det 
ville være fornuftig for deg å sitte sammen 
med fra avdeling B. Hvilke muligheter ser du i 
det nye tettere samarbeid? 

1) Vi er til for å gi brukerne en fantastisk 
service med en felles front. 



Hva gir mening for deg? 
Tenk på en endring i din 
organisasjon, som ga mening for 
deg? Hvorfor ga den mening? 
 
Hva gir ikke mening for 
deg? 
Tenk på en endring i din 
organisasjon, som du IKKE synes 
ga mening. Hvorfor gjorde den 
ikke det? 

Hvordan har 
kommunikasjonen 
omkring de to 
eksemplene påvirket 
deg? 
 
Ville en annen form for 
kommunikasjon ha 
endret måten du følte 
omkring 
forandringeerne? 
 
Hva forteller det deg 
om den måten din 
organisasjon vanligvis 
kommuniserer? 



Skal kommunikasjonsfolk… 

…hjelpe ledelsen med 
nøyaktig overføring av 
kunnskap og beslutninger? 

…hjelpe organisasjonen med å 
skape forståelse på kryss og 
tvers? 
 



Skal kommunikasjonsfolk… 

…hjelpe ledelsen med 
nøyaktig overføring av 
kunnskap og beslutninger? 

…hjelpe organisasjonen med å 
skape forståelse på kryss og 
tvers? 
 



Ledere får ”filtrert kunnskap”. 
 
Hjelp dem med å få kunnskap om 
den organisasjonen som de er 
ledere for. 
 
Fokuser på: 
• Lokal kunnskap 
• Mininarrativer 
• De upassende narrativene  

- det som skiller seg ut og går mot 
”den store fortellingen” 

Hvem kjenner organisasjonen best? 
”Makt dreier seg om hvem som blir lyttet til. Derfor vil ingen si det som 
ingen vil høre.” David Snowden, Cognitive Edge 



Ti raske om 
forandringskommunikasjo
n 

① Husk at forandringer oppleves forskjellig – og at det er helt greit 
② Fokuser på graden av involvering og kommuniser rammene tydelig 
③ Se kompleksiteten i øynene 
④ Interesser deg for de menneskene, som du skal ”flytte” 
⑤ Spør: Hvordan flytter vi energien fra motstand til engasjement? 
⑥ Gjør det mulig for andre å skape deres egen mening i forandringen 
⑦ Start with the WHY 
⑧ Hjelp organisasjonen med å skape forståelser på kryss og tvers 
⑨ Hjelp ledelsen med å få ”ufiltrert” kunnskap om organisasjonen 
⑩ Stol aldri 100 % på en 10-trinns-quick-fix-modell! 

Hva tar du med deg videre fra 
de siste par timene? 

 
Hva vil du gjøre mer av i 

fremtiden, når du skal 
kommunisere om 

forandringer? 


