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Tema og oversikt:
Endringsledelse, eierfølelse og inkludering

• Fokus

• Inkludering og involvering av medarbeidere i endringsprosesser 

• Utfordringen

• Fra motstand og selvtilfredshet til eierfølelse og konstruktiv endringsvilje

• Eierfølelse

• Eierfølelse påvirker viljen til å bidra konstruktivt i endringsprosesser 

• Virkemiddel

• Ledere kan skape eierfølelse gjennom å påvirke medarbeideres motivasjon, 

handlingskapasitet, indre ressurser og kontekst

• Er eierfølelse nok til at medarbeidere involverer seg i endringer?

• Endringsledelse handler også om interessekonflikter



Anbefalt litteratur

• N. Kinley og S. Ben-Hur: Changing Employee Behavior.  

Palgrave Macmillan 2015

• J. P. Kotter: A Sense of Urgency.

Harvard Business Review Press 2008

• Edgar H. Schein (with Peter Schein) Organizational Culture and 

Leadership. 5th Edition. Wiley 2017. 



Utgangspunkt: Korrigerende signaler

• En endring starter alltid med et korrigerende (ofte eksternt) signal

• Skolen/barnehagen er i utakt med krav, forventninger og nye muligheter

• Skole- og barnehagemiljøet er ikke så inkluderende som det bør være

• Nye muligheter utnyttes ikke (alt godt kan gjøres bedre)

• Eksempler på korrigerende signaler

• Reduserte søkertall, medarbeidere slutter, rekrutteringsvansker, gjentatte 

mobbesaker, klager fra foreldre, elever og barn som mislykkes, misfornøyd eier

• Mer heterogene elev- og barnegrupper, teknologisk utvikling, nye 

kompetansekrav i kunnskapssamfunnet



Til diskusjon

• Hvilke korrigerende signaler merker dere sterkest på 

skolen/barnehagen som dere leder?



Korrigerende signaler

• Utilfredshet og ubehag over nåsituasjonen kan motivere til endring

• Utilfredshet og ubehag kan være på andres vegne 

• Korrigerende signaler er nødvendig (men ikke tilstrekkelig) for å 

motivere medarbeidere til å involvere seg i endringsprosesser



Utfordring: Korrigerende signaler ignoreres

• Både ledere og medarbeidere kan unnlate å ta korrigerende 

signaler innover seg

• Psykologiske forsvarsmekanismer

• Bortforklaringer, utpeking av syndebukker, ønsketenkning, kognitiv dissonans 

• Benektelse

• Datas validitet betviles, signalene ses på som midlertidige og uten betydning, 

data påstås å stamme fra kilder som alltid overdriver negativ informasjon

• Blokkering av kritisk informasjon

• Underrapportering av kritiske hendelser, overdreven høflighet, unngå å gjøre 

det pinlig for hverandre

• Selvtilfredshet

• Tidligere suksess har etablert eksisterende arbeidsmåter som de eneste 

naturlige («vi vet hva som må gjøres, og vi gjør det»)



Utfordring: Motstand mot forandring

• Mennesker har en iboende tendens til å søke 
balanse mellom faktorer som påvirker deres velferd

• Endring kan medføre trussel mot etablert balanse i 
tilværelsen 

• Skepsis til endring og opprettholdelse av status quo
er ofte en rasjonell respons på at balansen trues



Korrigerende

signaler om 

behov for

endring

Motstand: 

Status quo

forsøkes

opprettholdt

- Uro for det ukjente

- Utdatert kompetanse

- Tap av makt og status

- Brudd i karriereplaner        

- - Frykt for merarbeid

- Tap av gode kollegaer

Endring som trussel mot likevekten i tilværelsen



Til diskusjon

• Hvilke årsaker til motstand mot forandring merker 

dere mest til på skolen/barnehagen som dere leder?



Rektorer og barnehagestyrere 

eksponeres oftere for korrigerende signaler
• Ledere har tilgang til informasjon som kan gjøre behovet for 

endring mer påtrengende

• Henvendelser fra elever, barn og foreldre

• Kontakt med arbeidslivet, helsevesen, barnevern, etc. 

• Tilgang til evidensbasert informasjon

• Kontakt og oppfølging fra eier og myndigheter 

• Deltar i eksterne fora

• Nettverk med andre rektorer/barnehagestyrere 

• Inviterer eksterne gjester

• Endringsprosesser starter ofte på toppen av organisasjonen



Endringsvilje -

en blanding av smerte og lyst

• Smerte
• Ledere formidler og forsterker korrigerende signaler som fremmer personlig ubehag og skyldfølelse 

hos medarbeiderne

• Ledere «snakker ned» det bestående (men alt er ikke galt!) 

• Medarbeiderne ønsker endringer for å mildne ubehaget og «gjøre opp» for uinnfridde forventninger

• Lyst
• Ledere framhever hvordan planlagte endringer kan skape et bedre læringsmiljø gjennom 

inkludering, mindre mobbing og likeverd 

• Ledere kommuniserer attraktive fremtidsbilder (visjonær ledelse)

• Endringer appellerer til medarbeidernes profesjonelle verdier

• Endringsledelse krever både smerte og lyst
• For mye smerte kan skape defensive reaksjoner og mye motstand

• For mye lyst kan gi endringene et svakt analytisk fundament



Fra korrigerende signaler til konstruktiv involvering 

Korrigerende

signaler

Benektelse

og motstand

Ledelsens

korrigerende/

forsterkende

signaler

Endringsvilje:

Smerte og lyst

Ledelsens

påvirkning av

medarbeideres

eierfølelse
Medarbeideres 

konstruktive involvering

i endringsprosesser 



Lederes påvirkning av medarbeideres eierfølelse

Indre

ressurser
Motivasjon

Kontekst

Handlingskapasiteter

Eierfølelse

Diskusjon av motivasjon, evner, indre ressurser og stimulerende kontekst 

bygger på Kinley og Ben-Hur (2015). Se anbefalt litteratur. 

• Motivasjon – ønske om å bidra

• Handlingskapasiteter –

muligheter, kompetanse og 

ressurser

• Indre ressurser – selvtillit, 

optimisme, viljestyrke og 

utholdenhet (psykologisk kapital)

• Kontekst – normer, insentiver og 

arbeidsforhold som støtter opp 

om å involvere seg i 

endringsprosesser 



Indre og ytre motivasjon

• Indre motivasjon

• En indre lyst til å involvere seg i endringsprosesser som ikke er påvirket av 

eksterne belønninger

• Ytre motivasjon

• Involvering i endringsprosesser gjør det mulig å oppnå positive belønninger 

og unngå negative reaksjoner/straff 

• Stor og intens diskusjon i faglitteraturen

• Avhenger betydningen av indre og ytre motivasjon av type jobb?

• Er penger en viktig motivasjonsfaktor?

• Kan ytre belønninger fortrenge indre motivasjon?



Ulike motivasjonsfaktorer

Indre motivasjon

• Indre motivasjon skapes av tre faktorer

• Autonomi

• opplevelse av å ha innflytelse på viktige 

beslutninger forbundet med 

endringsprosesser

• Kontroll

• Kompetanse i hvordan 

endringsprosesser skal håndteres 

• Identifikasjon

• personlig tilslutning til de overordnete 

formål som endringer skal ivareta

Ytre motivasjon

• Ytre stimuli som belønner ønsket atferd og 

disiplinerer uønsket atferd

• Positive stimuli

• Penger (lønnssystem, bonus)

• Premier («månedens medarbeider» m.m.)

• Ros (direkte personlig tilbakemelding) 

• Offentlig anerkjennelse (synlig for flere)

• Negative stimuli

• Kritikk (kritiske tilbakemeldinger)

• Straff (refs, advarsel, oppsigelse m.m.)



Til diskusjon

• Hvilke indre og ytre motivasjonsfaktorer er mest viktig 

for å få medarbeiderne ved den skolen/barnehagen 

som du leder til å ta i et «ekstra tak»?



Handlingskapasiteter

• Ulike faktorer som påvirker medarbeideres evne («ability) til å 

gjennomføre de handlinger som endringsprosesser krever

• Muligheter

• Jobbens krav kan gi ulik anledning til å påvirke og involvere seg 

• Kompetanse

• Medarbeidernes tilgang på kunnskap, ferdigheter og evner 

• Ressurser

• Medarbeidernes tilgang til tid, penger og utstyr 



Indre ressurser (psykologisk kapital)

• Personlige ressurser som den enkelte medarbeider kan mobilisere

• Selvtillit – medarbeidernes tillit til sin egen kompetanse og betydning

• Skyggeside: Suksess kan forvandle selvtillit til selvgodhet

• Optimisme – tilbøyelighet til å tolke hendelser positivt

• Skyggeside: Risiko undervurderes

• Viljestyrke – evne til å utøve selvkontroll, selvdisiplin og impulskontroll 

• Skyggeside: Viljestyrke går over i stahet og rigiditet

• Robusthet – motstandsdyktighet og evne til å håndtere tilbakeslag (setbacks)

• Skyggeside: Vansker med å erkjenne nederlag



Kontekst

• En lang rekke kontekstuelle forhold kan påvirke medarbeideres 

involvering i endringsprosesser

• To illustrasjoner

• Spillifisering («gamification») er en fellesbetegnelse på metoder og teknikker 

som skal gjøre aktiviteter så fengende og engasjerende som mulig

• Formålet er å sikre vedvarende interesse for aktiviteten

• Eksempel: «Sort belte» i HMS etter å ha fullført alle opplæringstrinn

• Dulting («nudging») er en fellesbetegnelse på positive virkemidler som 

gjennom små «dytt» skal oppmuntre folk til å foreta ønskede handlinger

• Eksempel: Tegning av fluer i pissoarer skal få menn til å søle mindre

• Ledere kan bruke spillifisering og dulting til å oppmuntre og «dytte» 

medarbeidere til å involvere seg i endringsprosesser



Spillifisering
• Spillifisering kan baseres på både indre og ytre motivasjonsfaktorer

• Eksempel på spillifisering gjennom belønning og straff

• Belønning

• Medarbeidere kan få poeng for hver gang de gjennomfører en ny 

måte å håndtere en mobbesak på. 

• Ved bestemte poengnivåer utløses bestemt belønninger

• Straff

• Medarbeidere som unnlater å ta nye metoder i bruk pålegges å betale 

inn et visst beløp til et fond som brukes til veldedige formål

• Forutsetninger for at spillifisering skal virke

• Medarbeiderne må ønske å være med på det

• Målene som skal nås må ha et aktverdig formål

• Medarbeiderne må se på de endringer som spillifiseres som viktige



Dulting
• Dulting påvirker medarbeidere ved å få dem til å treffe riktige (gode)  

valg («choice architecture»)

• Noen vanlige påvirkningsformer
• Informere (den enkleste formen for dulting)

• Presentere fordeler og ulemper ved ulike valg

• Ubevisst påvirkning («priming» - den mest subtile formen for dulting)

• Påvirkning som får folk til å velge et bestemt alternativ uten egentlig å vite hvorfor 

• Normer

• Påvirkning ved å henvise til hva som er akseptabelt

• Økonomi

• Gjøre det billigere (i form av tid, penger og andre ressurser) å treffe riktige valg

• Utnytte folks tapsaversjon

• Spille på at folk er mer opptatt av å unngå å tape en belønning de alt har fått, enn av 

å få en belønning de enda ikke har mottatt



Til diskusjon (hvis tid)

• Alt i alt: Hvilke forhold mener dere er viktigst for at 

medarbeiderne deres skal utvikle eierfølelse til 

endringer dere ønsker å gjennomføre? 



Er manglende eierfølelse alltid problemet?

• Toppledere kan møte sterk motstand mot planlagte endringer 

• Endringer kan utløse interessekonflikter og maktkamp 

• Ledelsens beslutninger kan gå på tvers av medarbeidernes ønsker

• Ofte vil noen måtte tape på beslutningen

• Motstand handler da ikke bare om lite informasjon og dårlig prosess

• Ledelse handler også om å «stå gjennom» uro og motstand



Takk for oppmerksomheten!


