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1. Den norske konteksten: muligheter og 
begrensninger for endring

2. Kommunikasjon som verktøy for å 
endre atferd

3. "Et sunt eksempel": Endring av 
sikkerhetsatferd i en stor, norsk 
organisasjon

Sunn atferdsendring i organisasjoner: Hvordan legge til 
rette for å  lykkes?



Den norske konteksten: muligheter 
og begrensninger for endring
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Men først: hva er «sunnhet» i denne sammenhengen?
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1. At ledelsen anerkjenner at endringen kan oppfattes 
ulikt av ulike berørte (diversitet)

2. At lederen er tilgjengelig i løpet av 
endringsprosessen

3. At nye roller/atferd beskrives tydelig

4. Sunne endringer kan redusere opplevd stress og 
fremme stressmestring

Tvedt, Saksvik & Nytrø (2009)

5. Jobbtilfredshet, positive emosjoner, tillit



Involvering skaper sunne organisasjoner fordi...
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• Økt forpliktelse (commitment)
• Motivasjon 
• Tillit

• Rikere beslutningsgrunnlag
• Økt beslutningskvalitet
• Bedre måloppnåelse
• Mindre motstand

Se f.eks. Pardo-del-Val et al. (2012); Lines (2006); Lines et al. (2005)



Involvering og andre forventninger til lederen: 
den særegne norske konteksten (Sund, 2019)

Involvering

Liten avstand

Prøving og feiling

Omsorg

Resultatorientering

• Sunn atferd i norske 
organisasjoner er atferd som 
harmonerer med viktige verdier i 
den norske konteksten 
• Gjelder også i endring

• Lederen spiller en meget viktig 
rolle i medarbeidernes endring 
av atferd
• Tilrettelegger
• Rollemodell
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Kommunikasjon som verktøy for å 
endre atferd
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LEDERKOMMUNIKASJON

Ledere er den viktigste kanalen for å
drive atferdsendring

Ledere med sterke kommunikasjonsferdigheter oppnår 30-
50% høyere resultater på endrings-effektivitet enn ledere
med svake kommunikasjonsferdigheter (Munkejord, 2018)

Hvordan lukke gapet?



Atferdsdriver

Kjerne-
atferd

Trigger

ATFERDSFOKUSERT ENDRINGSKOMMUNIKASJON: KJERNEATFERD OG FORSTERKNING

Munkejord, 2018 

Kjerneatferd:

• Er tydelig på hva man skal og hva man ikke skal gjøre
• Er rettet mot et spesifikk målgruppe – ledere eller medarbeidere
• Gir lite rom for fortolkning
• Kan forsterkes
• Er målbar



Oppmerksomhet

Forståelse Motivasjon Atferd ResultatBevissthet Intensjon

FRA BEVISSTHET TIL ATFERDSENDRING

A particular way of cting



"Et sunt eksempel": Endring av 
sikkerhetsatferd i en stor, norsk 
organisasjon
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OPPSUMMERING

Norsk kontekst stiller 
særskilte krav til sunn
atferdsendring
(involvering)

Lederen er den viktigste
kanalen for å drive 
atferdsendring

Støtt lederen i å drive 
endringen. Jevn ut
forskjeller
kommunikasjons-
ferdigheter
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