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NITO, Lederdagene 2018
Hvordan skape og                    

bevare engasjement for ledelse?!
Marit O. Lysebo

www.relasjonsledelse-norge.no

Hva gir deg energi i 
arbeidshverdagen og 

på hjemmebane?!




17.10.2018

NITO BFIs lederdager, 15.-16. okt.. 2018 2

HVORFOR

ble du leder?

Indre motivasjon

Deci og Ryans 
Selvbestemmelsesteori (1985)

• Behov for 
selvbestemmelse 

• Behov for 
mestringsopplevelser

• Behov for tilhørighet og 
meningsfylte relasjoner

Faktorer som fremmer indre 
motivasjon:

Hva er det som gir oss energi og driver oss fremover?!

Det skal GI MENING for deg 
å være i lederrollen, og det 

skal GI MENING for 
medarbeiderne å følge deg!
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Gir lederrollen deg MENING?!

Opplever du TILHØRIGHET?
Opplever du MESTRING?

Opplever du SELVBESTEMMELSE 
og handlingsrom?

Krav
Mål
Oppgaver
Press (og stress?)
Ytelse
Helsefarlig?

Engasjement
Motivasjon

Utvikling
Trivsel
Ytelse
Humor

Tillit
Selvledelse

Helsegod

Likegyldighet
La-skure
Meningsløshet

Koseklubb
Trivsel

Lavt oppgavefokus
Lav ytelse

Helse?

Resultat

RelasjonLav

Høy

Høy

Vindu for ledelse
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Emosjoners og 
relasjoners betydning

Hva vi ser 
avhenger av 

hva vi ser etter og 
hvilke forventninger 

vi har
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Forventning er en av de viktigste nøklene til 
motivasjon og engasjement

– Forventningen / antagelsen kan 

være positiv, og gi håp og optimisme

– Eller den kan være negativ, 

og gi opplevelse av håpløshet 

og pessimisme

Relasjonskompetanse
”Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, 

vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker”



17.10.2018

NITO BFIs lederdager, 15.-16. okt.. 2018 6

Høy relasjonskompetanse krever:
Relasjonelt initiativ

Relasjonell energi

Relasjonelt mot



Gi hverandre en velfortjent positiv 
tilbakemelding!!
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”Soria Moria slott” 
Theodor Kittelsen, 1900

Gleder du deg til den videre lederferden?!

Hva tar du med deg 
fra dagen i dag som 
vil føre deg nærmere 
ditt Soria Moria som 

leder?!

Takk for meg!!

marit@macama.no

www.relasjonsledelse-norge.no


