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Norsk lederstil 

Relasjonsledelse bygger på norsk ledertradisjon 

Kjennetegn: 

Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider 

 

Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet 

 

De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen 

 

Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og 

involvering.     

Verdens ledende demokrati 



Et større perspektiv 

 
Harvard University Robert Waldinger 

 

What makes a good life ? 

Loneliness kills –  

good relationships makes a happy 

and  long life. 

 

Ensomhet er et skoleproblem.  



Lederskapets definisjon 

Ledelse er å utløse energi hos andre 

 

Som påvirker: Arbeidsinnsats 

                       Arbeidsglede 

                       Psykisk helse 

                       Tilhørighet 

                       Selvbilde  



Ny norsk ledermodell basert på lov,tradisjon og demokrati 

 

«Tilpasset ledelse» som ivaretar jobbpsykologiske behov for 

anerkjennelse og oppmerksomhet. 

 

Helsebringende ledelse som gir mindre fravær 

 

Atferdsrettet trening for bedre praksis/endring 

 

Samarbeidsmodell for utvikling av team 

 

RAUS – eit instrument for måling av trivsel og miljø 



     Autoritet 

  

Kunstig autoritet:  

Posisjon og makt 

 

 

Naturlig autoritet:  

Relasjon og tillit 



En kvadrologi om ledelse 
 Jan Spurkeland 

En kvadrologi om ledelse som går fra grunnleggende lederteorier i boken 
Relasjonsledelse, via utdypning av Relasjonsbegrepet i boken Relasjonskompetanse, til 
boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger 
som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! Tilpasset ledelse  er individets 
behov. 

Relasjonspedagogikk: 
Oppnå bedre læring ved å høyne kvaliteten på relasjonen 
lærer–elev, den viktigste enkeltfaktoren for læring. Pedagogisk 
tilrettelagt for studier og personlig utvikling. 



Hensikt og mål med 

Relasjonskompetanse 

Utvikle organisasjoner og ledelse 

Profesjonalisere ledere 

Profesjonalisere lærere  

Bygge forretningsrelasjoner 

Utvikle og styrke livsmestring 

Utvikle gode lag/teambuilding 

Fjerne destruktive konflikter og spenninger 

Redusere sykefravær 

 



Profesjonell menneskeledelse 

Genuin menneskeinteresse Faglig profesjonalitet 

Relasjonell kompetanse Administrativ  kompetanse 



Egalitære samfunn best 

Preges av høy grad av likhet i  

- økonomi  

- sosial status 

- utdanning 

- muligheter – sosial mobilitet 

 

- Konsekvenser for tillit, mentale lidelser, forventet  

- levealder, fedme, barns skoleprestasjoner, tenårings- 

- fødsler, drap, fengslingsrater o.s.v. 

 

- «Ulikhetens pris»   R. Wilkinson og K. Pickett 

- Konsekvenser for ledelsepraksis !  

 

 



Grunnlaget for å lede/samhandle 

Mor Theresa:  

Do you know your people? 

Do you love them? 

 

 

Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! 

Du kan administrere folk du ikke kjenner. En datamaskin vil overta. I mellomtiden 

kan en sekretær gjøre denne jobben. 



Hele mennesket 

Fag 

Familie 

Fritid/interesser 

Fortid 

Historie/biografi 

    «Roman» 

Framtid 

24-timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket. 



Det sympatiske menneske 

Det 

sympatiske: 

Trekk 

Historie 

Atferd 

Det usympatiske: 

Lett å mislike 

Irriterende 

Egoistisk 

 

Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske” 





Relasjonell lytting: Intensjonslytting 

Å lytte på:               Å lytte på :     

Intensjonskanalen  Feilsøkingskanalen 

Budskapet – ikke  ordene 

 

Helheten – ikke detaljer 

 

Verdier – ikke formuleringer 

 

Hele uttrykket – ikke kun det verbale 

 

Visdommen – ikke det ufullkomne 

Ordene – ikke intensjonen 

 

Detaljene – ikke helheten 

 

Formuleringene – ikke intensjonen 

 

Utvalg av uttrykket- ordene 

 

Det ufullkomne – de formelle feilene 

Intensjonslytting Korreksjonslytting 

Lytteren hører og oppfatter: Lytteren hører og oppfatter 



Relasjonell likegyldighet 

En atferd som neglisjerer medmennesker 
 

Kommer til uttrykk som: 

 

Manglende øyekontakt 

Likegyldig hilsing (hei, nikk, kontaktløshet) 

 

Neglisjering av navn og personlige kjennetegn 

 

Dårlig hukommelse på viktige persondata(barn, 

sykdom, erfaringer o.s.v.)   

Manglende anerkjennelse og respektløshet 

Kan kjennetegne enkeltpersoner og et helt arbeidsmiljø 



Tilbakemelding 

Kunsten å gi korrektiv tilbakemelding: 

1. Sett scenen med rett alvorsnivå. 

 

2. Bruk Jeg-budskapet. Ikke provoser/anklag 

 

3. Fortell hovedbudskap.Vent på erkjennelse 

 

4. Spør etter den andres opplevelse 

 

5. Ta vare på mottakeren 



Tilbakemelding ”RIS” Korrektiv 

tilbakemelding  

MOTTAK: 
3 trinn: 

1. Takknemlighet 

 

2. Undersøkelse 

 

3. Læring 



Relasjonell atferd 

Alle mennesker har ansvar for sin relasjonelle atferd 

 
- det  betyr at jeg tar ansvar for min påvirkning på andre 

 

- det betyr at jeg ser meg selv  i et relasjonelt perspektiv  

 

- det betyr at jeg møter medmennesker med vennlighet 

 

- det betyr at jeg tar ansvar for stemninger omkring meg 

 

- det betyr at jeg regulerer andres atferd i møte med meg   



New Public Management feilet 

Christoffer Hood , den britiske  

grunnleggeren av  New Public Management 

skriver i sin nye bok « A Government that 

Works Better and Cost Less» at 

NPM  ikke virker besparende og mer  

effektivt, men er tvertimot både 

dyrere og dårligere.  



Målstyrt ledelse feilet 

Dansk KORO -  institutt under sosial – og 

integreringsministeriet undersøkte hvordan målstyring 

virker i offentlig sektor. Den virker ikke  

Positivt syn på ansatte virker  

Mening i arbeidet virker 

 

Henrik Hjortdal: Forum for fremtidens Offentlige  

Ledelse og Styring: Vi smadrer de de ansattes arbeidsglede 
 



Teoretisk grunnlag 

Daniel Goleman: Positiv ledelse 

 

Emosjonelt intelligente ledere best 

Emosjonell ledelse kan læres 

 

Goleman,Boyatzis og McKee: Emosjonell intelligens 

Står for 85-90% av det som skiller fremragende 

ledere fra andre ledere 

 

Dette handler om følelsesmessig modenhet= 

dimensjon 11. 



Teoretisk grunnlag 

 

• Positiv psykologi – Martin Seligman 

• Positive følelser – og forsterkning 

• Styrker i mennesker- mine signaturstyrker 

• Lært optimisme – forebygge depresjon 

• Disputering av katastrofetanker- stille spørsmål ved egne 

negative tanker 

• Lært hjelpeløshet - av gjentatte feil - passiv- det nytter 

ikke: = flere nederlag 



Relasjonskompetanse 

Ferdigheter , evner og holdninger som etablerer, utvikler ,  

og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. 

 

 

 

 

Basis:                     Relasjonelt initiativ 

                                

                               Relasjonelt mot 

                                

                               Relasjonell energi 



Relasjonskompetanse 



Relasjonell kapital 

Kjærlighetsrelasjoner 

Vennskapsrelasjoner 

Vennlighetsrelasjoner 

Respektrelasjoner 

RELASJONELL KAPITAL: 

Det et menneske omgir seg med av kjærlighet , 

vennskap,vennlighet og respekt i livet sitt 



Carl Rogers(1902-1987) 

Relasjonen mellom leder og medarbeider 

er en avgjørende faktor for hvor produktiv 

medarbeideren er.  

En større undersøkelse viser at 

menneskeorienterte ledere er høyproduktive 

sammenlignet med de produksjonsorienterte 

som er lavproduktive. 

En leder øker sin innflytelse ved deling av makt. 

Dette betyr større fokus på bruk av team, kollegaer og 

medarbeidere i utøvelsen av ledelse. 



Relasjonelt mot 

Når du merker motstand i deg mot andre 

Når du kvir deg til å ta kontakt/møte andre 

Når du vet at øyekontakt er eneste vei ut 

Relasjonelt mot trenger du: 

Typiske situasjoner: 
* Etter en hverdagsuenighet/småkrangel/uheldig bemerkning 

* Når noen du kjenner opplever sterk sorg 

* Når du skal ta initiativ til forsoning 

* Når du skal konfrontere sterke personer med ”sannheten” 

* Når du skal møte mennesker du føler antipati mot 



Relasjonell feighet 

Når du velger bort/unngår å møte mennesker 

Når du blir unnvikende i ordvalg 

Når du skriver om det som bør snakkes om 

Når du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger 

Relasjonell feighet uttrykkes i atferd: 

Hverdagsfeighet 

* Du ringer til ”de snille” og skriver til ”de vanskelige” Du blir usynlig 

* Du går utenom/overser en gammel venn på gaten Du gjemmer deg 

* Du utsetter den vanskelige samtalen   Du utsetter 

* Du unngår å gi ærlige tilbakemeldinger   Du unngår 

Relasjonelle avhengighetsforhold blir svekket gjennom relasjonell feighet 



Tilbakemelding 

Tre typer: 

Tilbakemeldingsstil i et miljø  

er kulturelt betinget 

 

Mengde og form kan trenes/endres 

 

Mottak av tilbakemelding avgjørende for endring 

1 

2 

3 

Positiv tilbakemelding 9 

Negativ tilbakemelding 1 

Ingen tilbakemelding 0 

= psykisk terror 

Intellektuell kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

Emosjonell kommunikasjon 



Fersk forskning 

Prof. Bård Kuvaas, BI 2017: Tillitsbasert ledelse  virker  

 

Jobbautonomi (Gottfredson & Anguinis , 2016) 

Relasjonskvalitet ( Gottfredson & Anguinis ,2016) 

 

Mental helse  ((Montano m.fl. 2017) 

 

Tillitsbaserte relasjoner gir: 

Færre symptomer på sinne,angst,  

depresjoner,frustrasjoner, og frykt 

og mindre helseplager og stress 

 



Hva gjør jeg hver dag ? 

Morningens relasjonelle atferd ? 

Møtenes relasjonelle innhold ? 

Synlighetens relasjonelle innhold og atferd ? 

Tilbakemeldingenes relasjonelle innhold ? 

Dialogenes relasjonelle innhold ? 

Min empatiske praksis ? 

Min relasjonelle oppmerksomhet ? 

 

Min fortrolige observatør og rådgiver ? 
 

 



Teoretisk grunnlag 

 

• Positiv psykologi – Martin Seligman 

• Positive følelser – og forsterkning 

• Styrker i mennesker- mine signaturstyrker 

• Lært optimisme – forebygge depresjon 

• Disputering av katastrofetanker- stille spørsmål ved egne 

negative tanker 

• Lært hjelpeløshet - av gjentatte feil - passiv- det nytter 

ikke: = flere nederlag 



Teoretisk grunnlag 

Daniel Goleman: Positiv ledelse 

 

Emosjonelt intelligente ledere best 

Emosjonell ledelse kan læres 

 

Goleman,Boyatzis og McKee: Emosjonell intelligens 

Står for 85-90% av det som skiller fremragende 

ledere fra andre ledere 

 

Dette handler om følelsesmessig modenhet= 

dimensjon 11. 


