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Lederskap 2016
Utvikling av relasjonsledelse  og 

relasjonskompetanse

Nito :
Håndtering av relasjonelle kriser =
konflikter

Foreleser: Jan Spurkeland

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
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Kunstig og naturlig autoritet

Kunstig autoritet: Posisjon og makt

Naturlig autoritet: Relasjon og tillit

Det oppstår lojalitet i forholdet

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 ! 
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Vindu for ledelse

Resultat

Relasjon
Lav

Høy

Høy

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

Konflikt
Likegyldighet
La-skure
Meningsløshet

Koseklubb
Konflikt
Lavt oppgavefokus
Lav ytelse
Helse

Engasjement
Motivasjon
Trivsel
Ytelse
Helsegod

Medarbeiderfokus
Resultatfokus
Medarbeidersamtaler
Utvikling/ jobb integrer
Veiledning
Konflikthåndtering
Tillit
Humor

Tidspress
Jobbkrav
Ressursutnytting
Prestasjonskrav
Teknikk
Økonomi

• Alle er autorisert innen relasjonsledelse

• Vi deler menneskesyn og ledelsesfilosofi

• Vi er alle sertifisert innen coaching

• Vi har ulik faglig og praktisk bakgrunn som 
utfyller hverandre

• Vi dekker hele Norge og tar oppdrag hver 
for oss eller sammen

Hanne Kristin Rohde

Elin Gullesen Bratt  

Lise Holsen

Nina K. Fromreide

Marit O. Lysebo

Øyvind Røkenes Reinert KamøyJan Spurkeland
leder

Helene Arnø Martha Torvik
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En kvadrologi om ledelse
Jan Spurkeland

En trilogi 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 
degmulighet 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.

Å lede med hjerne og hjerte
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Marit Breivik
Verdens beste teamleder – en vanlig pedagog

Hva gjorde hun
annerledes ?

Hvorfor ble hun best ?

Tett på menneskene ?

Tilbakemelding ?

Ros ?

Oppmuntring ?

Anerkjennelse ?

Praksis på Relasjonsledelse

Humor ?

Team i team

Bli sett mer

Det beste av meg 
sjøl for de andre

Fokus på resultater
og medaljer gir ingen
medaljer
Tro på spillerne

Dimensjoner i Relasjoner
Relasjonskvadranten

Kjærlighet

FredKonflikt

Familie
Vennskap
Samhandling

Slitasje
Ubalanse
Dilemma
Frustrasjon

Kamp
Uforsonlighet
Krig

Krise
Forsoning
Kompromiss

Hat
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Relasjonskompetanse

Ferdigheter , evner og holdninger som etablerer, utvikler , 
og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker.

Basis:                     Relasjonelt initiativ

Relasjonelt mot

Relasjonell energi

Relasjonskompetanse
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Konflikthåndtering
Irritasjonsstadiet             Misnøyestadiet         Konfliktstadiet
Indre opplevelse                3.person involveres   Kommunikasjon 

endres negativt

Løsningsstrategier og vilkår:
- Systematisk analyse og historisk fokus
- Løsningsorientert prosess og framtidsfokus
- Partene utvikler nye mentale bilder av hverandre
- Reetablering av det sympatiske menneske
- Nøytral megler styrer prosessen
- Kognitiv trening i tilgivelse gis oppmerksomhet
- Bli kjent med egne konfliktstiler
- Benytt kreative løsninger
- Partene gis ansvar for egen forsoning
- Tren relasjonell integritet

Konflikthåndtering
Relasjonelle spill
Varige relasjoner utvikler sine partypiske relasjonelle spill
Forutsigbart forløp og utgang

Konfliktrituale – partene mister intellektuell kontroll

Emosjonell dominans preger begge partene tidlig i spillet

Partene mister evne til å se spillet og konsekvensene

Bestemte tema gir samme ritual

Partene trenger atferdsregler for å mestre spillet
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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.

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”
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Hele mennesket

Fag

Familie

Fritid/interesser

Fortid
Historie/biografi

«Roman»

Framtid

24-timers mennesket. Det fargerike fasettmennesket.

Hvordan endre negative emosjoner 

Erkjennelsen av de virkelige negative emosjoner som rettes
mot et barn eller ungdom. Ta ansvar for egne negative følelser.

Starte en indre motbevegelse med mål om å tenke og føle
positivt for den andre.

Identifisere meg empatisk med barnet/ungdommen. Hvilken
selvoppfatning/selvforståelse kan jeg ha bidratt til å gi ?

Observere positive trekk og atferd. Fortelle det til andre og
gi barnet/ungdommen positive tilbakemeldinger.
Observasjon av sympatiske trekk/atferd – positiv relasjon
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Mobbing og relasjoner

Mobbing stanser i gode relasjoner
Fra intellektuelle til emosjonelle tiltak. 
Hvert menneske har et «indre vern» som
stopper alle tilløp: Samvittigheten

Psykologiske  kontrakter mellom
mennesker hindrer mobbing
Virkemiddel: Relasjonelle normer med
emosjonelt innhold

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.
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Relasjonell bevissthet og oppmerksomhet

En atferd som verdsetter medmennesker

Kommer til uttrykk som :
Øyekontakt og smil
Bruk av fornavn
Positive bemerkninger/anerkjennelse
Håndhilsing/kroppskontakt/nærhet
Kjennskap til den andres livssituasjon
Oppmerksomhet  mot personens viktigste
verdier og relasjoner. 

Kan kjennetegne enkeltpersoner og et helt arbeidsmiljø

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  
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Prestasjonshjelp


