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«Ledelsesforskningen viser tydelig at god 

ledelse også handler om relasjoner. 

Det betyr ikke at man må være nær venn 

med sine medarbeidere, men at lederen 

tør å gå nært nok til å se hele mennesket»

Lisa Vivoll Straume, organisasjonspsykolog



Bruk først noen minutter til å grave i hukommelsen: 

 Tenk på et sommerminne du har fra oppveksten. Det kan være en 

enkelthendelse eller noe som var vane / tradisjon å gjøre for deg.

 Beskriv sommerminnet ditt så levende du kan og fortell hvorfor du har 

valgt akkurat dette minnet og hva det har betydd for deg. 

Bruk fem minutter hver på å fortelle om minnet til hverandre.



…... gjemmer seg i hjertet mitt

og blir til mitt kart – over deg.



Menneskers synlige atferd

Menneskers eksponering Observerbarhet

Holdninger og kulturell 

programmering

Relasjonell virkelighet

Emosjonell modenhet

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


❖Alle må ta ansvar for sin egen fortelling

❖Husk forskjellen mellom privat og 

personlig

❖Husk forskjellen mellom interessert og 

nysgjerrig

❖Fortell kun det du selv vil fortelle

❖De fem Fene kan også brukes til 

teambuilding og jobbintervju



 Utviklet av Jan Spurkeland siden 1994

 Ledelse basert på norsk kultur og tradisjon

 Høy grad av tillit

 Likeverd

 Medbestemmelse

 Formål å skape resultater sammen

 Øke engasjement 

 Redusere fravær

 Forebygge konflikter

 Tydelighet i forventninger og tilbakemeldinger



 Ferdigheter, kunnskap, evner 

og holdninger som gjør deg i 

stand til å etablere, utvikle, 

vedlikeholde og reparere 

relasjoner. 

 Vår viktigste kompetanse for å 

skape et godt liv og lykkes i 

samhandling med andre.



 Relasjonelt initiativ – å etablere relasjoner.

 Relasjonell energi – å påvirke gjennom 

relasjonell adferd.

 Relasjonelt mot – å møte situasjoner som 

er ubehagelige eller vanskelige, som setter 

relasjonene på prøve. 





 Bevisstheten om avhengighet

 Bevisstheten om relasjonelt mot



✓ Ledere velger ofte ikke sine medarbeidere, ansatte 

velger ikke sine kolleger og ansatte velger sjelden sine 

ledere. Vi må tilpasse oss våre avhengigheter.

✓ Stiller krav til profesjonalitet og ikke minst fleksibilitet.



Dissonante mennesker:  

Bruker lite humor

Smiler lite, mye alvor 

Sarkasme og ironi

Irriterer seg over glede

Demper gledesspredere 

Sprer misstemninger



Det resonante mennesket «varmer opp rommet» ved at det 
oppfatter og regulerer stemninger i en relasjonell kontekst.

Resonante mennesker: 

Sprer gode stemninger                                              

Bruker varm humor                                                    

Smiler mye

Utvikler inkluderende holdninger                             

Oppdager og stimulerer smil                                     

Trekker fram gledesspredere





✓ Ledere velger ofte ikke sine medarbeidere, ansatte 

velger ikke sine kolleger og ansatte velger sjelden sine 

ledere. Vi må tilpasse oss våre avhengigheter.

✓ Stiller krav til profesjonalitet og ikke minst fleksibilitet.



For dere som har personalansvar:
Når har du som leder den største utfordringen
i forhold til å være profesjonell og fleksibel i ditt 
avhengighetsforhold til dine medarbeiderne?

For dere som ikke har personalansvar:
Når har du den største utfordringen
i forhold til å være profesjonell og fleksibel i ditt 
avhengighetsforhold til dine kolleger?





Sitat Leif Olav Alnes 

Det finnes to sorter mennesker i livet; 

De som trenger en grunn til å være blid 

og de som trenger en grunn til å være 

sur. 

For å ha et godt liv må du passe på å 

omgi deg med de som må ha en grunn 

for å være sure, for de fleste dagene er 

grå og du vinner ikke i tipping hver 

dag. 

Under Idrettsgallaen 2018 vant Alnes prisen for «Årets 

trener». Han vant Norske Idrettsleder-Veteraners 

ærespris for 2017.



✓ Å tørre og vise sårbarhet og svakhet.

✓ Evnen og viljen til å møte mennesker ansikt til ansikt i åpen dialog.

✓ Ikke gå i skyttergraven når du blir angrepet.

✓ Ikke falle for fristelsen til å gå over til skriftlig kommunikasjon og 
formaliteter når det spisser seg til.

✓ Ta initiativ til oppklaringssamtaler.

✓ Bruke din menneskekunnskap, empati og integritet til å gå inn i 
konflikthåndtering og følelsespreget kommunikasjon.



Parvis refleksjon:

Hvordan forstår du begrepet «Relasjonelt 

mot» og hva betyr det for deg i din hverdag?



✓ Når du merker motstand i deg mot andre.

✓ Når du kvier deg til å ta kontakt/møte andre.

✓ Når du vet at øyekontakt er eneste vei ut.



✓ 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 er uenig med majoriteten. 



✓Du går utenom/overser noen du kjenner.

✓Du blir unnvikende i ordvalg.

✓Du unngår å gi ærlige tilbakemeldinger.

✓Du skriver om det som bør snakkes om.

✓Du utsetter vanskelige samtaler.

✓Du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger.

Du blir usynlig

Du gjemmer deg

Du utsetter

Du unngår



Hvilke konsekvenser får dette for 
det norske arbeidslivet?

Konflikter                           

Sykemeldinger og uførhet   

Omorganiseringer 

Ineffektivitet



➢Positiv tilbakemelding

➢Negativ tilbakemelding

➢Ingen tilbakemelding



4 delferdigheter: Økende vanskegrad Større relasjonelt mot

Gi ros

Gi korrektiv

Ta imot ros

Ta imot korrektiv



➢ er ferskvare

➢ er oppmerksomhet

➢ gis for å hjelpe

Drivkraften i tilbakemelding må være å ville den andre vel!



1.Mottakeren får en gevinst: Anerkjennelse

2. Senderen får tre gevinster :

- følelse av å gjøre noe godt for andre.

- et positivt omdømme.

- en bedre relasjon til mottakeren.



Positiv tilbakemelding:

➢ Si takk og la det synke inn i deg. 

➢ Ikke vurder sender eller motiv. 

➢ La rosen virke inne i deg og kvitter med å si/tenke noe 
positivt om senderen.

Negativ tilbakemelding: 

➢ Si takk for motet/viljen til å si fra. 

➢ Vær offensiv og still spørsmål (men unngå spørreordet «hvorfor»….)

➢ Finn lærdom for senere endret atferd.

➢ Ikke gå i forsvar, men takk for hjelpen.





Positiv tilbakemelding: 

➢ Vis storsinn og gi når det er fortjent.

➢ La gjerne andre høre det/på.

➢ La rosen stå uten reservasjoner.

➢ Gi daglige doser i dine omgivelser.

Negativ tilbakemelding: 

➢ Vis relasjonelt mot og be om en samtale.

➢ Si gjerne at du kvier deg til å gjøre dette.

➢ Start tilbakemeldingen med at det er egen opplevelse/følelse du gir uttrykk for.

➢ Inviter til dialog om saken/atferden (ikke personligheten).

➢ Ta vare på mottakeren i situasjonen.

➢ Gå rett på sak/unngå omsnakk.



Tilbakemeldinger bygger selvbilde

Det åpneDet åpne

Det stengte Det ukjente

Det 

andre

vet

Det jeg vet

Det 

andre 

ikke 

vet

Det jeg ikke 

vet

Et tydelig og sympatisk 

menneske

Korrigere det uakseptable

Biografi, erfaringer

interesser, sjarm

Det uendelige 

mulige

kraftkilden i alle

Det blinde

Fokus må være å forstørre hver enkelt

menneskes ”åpne vindu”☺

Spørsmål

Pos. tilbakemeld.

Neg. 

tilbakemeld.

ilbakemeldinger



Hvilken kultur for tilbakemelding har du i ryggsekken?







En god dialog bygger selvfølelsen, og får den 

andre til å føle seg større…. ikke mindre!



To menneskers mønster for samtale:

”Jeg må lære meg å snakke med deg”





➢ Argumentasjonskunst kontra undersøkelse som ferdighet.

➢ Prøvende og spørrende utsagn:

• Er det slik å forstå at du….??

• Hva tror du jeg tenker om det du nå sier…..?

• Kunne en annen måte å si det på være…?

➢ Åpne og lukkede spørsmål:

• Åpne spørsmål starter oftest med hva, hvem og hvordan og gir svareren mulighet til 

å resonere, reflektere.

• Lukkede spørsmål søker bekreftelse / benektelse, ja / nei.



Å lytte på: intensjonskanalen

• 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

Å lytte på : feilsøkingskanalen



1. På en skala fra 1-10 (der 1 er lav fokus og 10 er høy fokus); hvor 

høyt er ditt fokus på relasjonelt lederskap og adferd overfor dine 

medarbeidere per i dag?

2. Hvilke tiltak ønsker du å gjøre i eget lederskap for å komme 

høyere på skalaen?



Med utgangspunkt i de 14 evalueringsområdene tenk gjennom følgende:

1. Hvordan er din «drømmeleder»?

2. Hva har du behov for fra din leder for å ha en god arbeidshverdag?

3. Hvis du skulle gi din nærmeste leder 2-3 positive tilbakemeldinger – hva ville du ha sagt da?

4. Hvis du skulle gi din nærmeste leder et forbedringsforslag i forhold til lederstil – hva ville du

ha sagt da?





Kunsten å bli glad i folk består i å 

observere “Det sympatiske menneske”



 Personlig opplevelse av å få oppmerksomhet.

 Personlig styrking ved å få anerkjennelse.

 Glede ved å bli verdsatt for den jeg er.

 Glede ved å føle at mine styrker blir verdifulle.

 Tilfredshet ved «psykisk berøring».



 Du får gradvis mer av det positive du har observert.

 Relasjonen mellom deg og medarbeideren settes på et konstruktivt spor.

 Medarbeideren smiler oftere til deg og tar oftere øyekontakt. 

Det er ditt selvstendige valg å…….

 Tenke positive tanker og videreutvikle ditt positive mentale bilde av en annen 
person.

 Montere ditt mentale inntrykksfilter slik at de positive sidene slipper 
gjennom, og de usympatiske – eller mindre gode sidene – filtreres bort.

 Trene på å se det positive i andre mennesker – øve opp din mentale 
plussdetektor ☺ !







Enhver relasjonell påvirkning som får et annet menneske til å: 

- Kjenne seg psykisk sterkere.

- Bli mer kompetent.

- Få frem det beste i seg selv.



Hele mennesket er utgangspunkt for moderne ledelse!

Studiet av meg innebærer at:

 Du trenger å vite mer om meg for å levere klok ledelse.

 Jeg vil ha tilpasset ledelse – ikke en standard.

 Ledelse er ikke standardisert atferd og praksis.

 Ledelse er å innfri mine behov for energiutløsning.





 Kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger som gjør deg i stand til å 

etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere relasjoner. 

 Vår viktigste kompetanse for å skape et godt liv og lykkes i samhandling 

med andre.

Basis:     Relasjonelt initiativ

Relasjonell energi

Relasjonelt mot



• 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.  



Fase 1. Kunstig opplevd og unaturlig atferd

Fase 2. Akseptert atferd, men kunstig

Fase 3. Emosjonell positiv virkning

Fase 4. Relasjonell positiv virkning

Fase 5. Opplevd internalisering

Fase 6. Internalisert naturlig atferd









Synnøve Hammer

Mail: synnove@tankearbeid.no

Mobil: 481 35 155


