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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 



Vindu for ledelse 

Resultat 

Relasjon 
Lav 

Høy 

Høy 

Krav 

Press(og stress?) 

Mål 

Oppgaver 

Ytelse 

Helsefarlig ? 

 

Likegyldighet 

La-skure 

Meningsløshet 

Koseklubb 

Trivsel 

Lavt oppgavefokus 

Lav ytelse 

Helse 

Engasjement 

Motivasjon 

Trivsel 

Ytelse 

Helsegod 

Medarbeiderfokus 

Resultatfokus 

Medarbeidersamtaler 

Utvikling/ jobb integrert 

Veiledning 

Konflikthåndtering 

Tillit 

Humor 

Tidspress 

Jobbkrav 

Ressursutnytting 

Prestasjonskrav 

Teknikk 

Økonomi 



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. 



Relasjonell atferd i arbeidslivet 

• Min nye bok høsten 2018 

• Hva kjennetegner et relasjonelt menneske ? 

• Hva gjør en relasjonell pedagog ? 

• Hva gjør en relasjonell helsearbeider ? 

• Hva gjør relasjonell atferd med en mottaker ? 

• Hvordan kan vi utvikle relasjonell atferd ? 

• Hva er relasjonell velferd ? 



Lederskapets definisjon 

Ledelse er å utløse energi hos andre 

 

Som påvirker: Arbeidsinnsats 

                       Arbeidsglede 

                       Psykisk helse 

                       Tilhørighet 

                       Selvbilde  



Kunstig og naturlig autoritet 

 

Kunstig autoritet: Posisjon og makt 

 

Naturlig autoritet: Relasjon og tillit 

 

Det oppstår lojalitet i forholdet 





Hvorfor Relasjonsledelse ? 

Hensikten med innføring av Relasjonsledelse : 
- øke kompetansen i profesjonell ledelse av mennesker 

- gi ledere verktøy til å bygge relasjoner 

- redusere fraværet i organisasjonen 

- styrke samarbeidet mellom mennesker 

- bygge sterke lag 

- forebygge endringer 

- hindre konflikter 

-   øke effektivitet og arbeidsinnsats 



Relasjonsakademiet 

Modul 1. Autorisasjon i Relasjonsledelse 3 dager. Reflektoriet + flere steder 

Modul 2. Autorisasjon i Relasjonskompetanse 5 dager. Madeira 

Modul 3. Prestasjonshjelp/Relasjonscoaching 5 dager Madeira 

Modul 4. Relasjonspedagogikk                         5 dager Reflektoriet 

Modul 5, Verktøy                                               4 dager Reflektoriet   

Modul 6. Tilpasset Ledelse                               5 dager Madeira   

Modul 7. Relasjonskompetanse i skolen          5 dager Madeira/Norge       

 

Modulene er uavhengig av hverandre med unntak av modul 1 som er obligatorisk 

startmodul.   

 

Hver modul gir deltakerne kursbevis for gjennomføring.   

Studier basert på mine lærebøker 



Relasjonell kapital 

Kjærlighetsrelasjoner 

Vennskapsrelasjoner 

Vennlighetsrelasjoner 

Respektrelasjoner 

RELASJONELL KAPITAL: 

Det et menneske omgir seg med av kjærlighet , 

vennskap,vennlighet og respekt i livet sitt 



Relasjonskompetanse 

Livsmestringskompetanse 

Lederkompetanse 

Lærerkompetanse 



Du & Jeg = DJ  

Trivsel 

Jobb –fritid 

Hjem 24 t. 

Oppgaver 

Dette året/ 

Neste år 

Mål 

 

Utvikling 

Kompetanse 

Flytsone 

Selvbilde 

Samhandling 

Tilbakemelding 

Ledelse 



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 

 



Relasjonell velferd 

 - et høyere nivå for velferd 
 

Alle samfunnsoppgaver fra barnehage til 

aldershjem har en relasjonell atferd i møte  

med brukerne. 

 

Relasjonskompetanse som grunnlag for 

møte med mennesker 

 

Arbeid for et varmere samfunn 



Ken Robinson:  
Boka:I sitt rette element(2018,Fagbokforlaget) 

«Mitt håp er at du gjennom denne boka får et nytt syn på potensialet som 

bor i deg og i dem du er omgitt av.» 

Det rette element er treffpunktet mellom naturlig begavelse og personlig 

lidenskap. 

De aller fleste barna elevene får aldri anledning til å utforske sitt enorme spekter 

av personlige evner, muligheter og interesser. 

 

Vi må tenke helt annerledes om intelligens. Universitetenes akademiske kultur 

som i stor grad har tilsidesatt enhver aktivitet som har med hjertet, kroppen,  

sansene og faktisk en stor del av hjernen. 

 

Skolen er preget av kartlegginger, vurderinger, standardiserte tester med stadig  

smalere normalspekter.Dette fører til at altfor mange elever tenker at de er ikke 

gode til noen ting. Mange blir marginaliserte gjennom slike system. 

 

Paul Mc Cartney og Elvis Presley ble avvist som korsangere 



Det etiske credo 

 Leders credo: Jeg forplikter meg som leder på å ikke skade 

 en medarbeider fysisk eller psykisk, men styrke personen  

 ved hvert møte. 
 

 

 

 

Lærers credo: Jeg forplikter meg på å ikke skade de barna  

og ungdommene jeg som pedagog er satt til å hjelpe, men 

styrke personen ved hvert møte. 



Ensomhet - Relasjon 

Harvard University Robert Waldinger 

Livets viktigste kompetanse 

Loneliness kills –  

good relationships makes a happy 

and  long life. 

Ensomhet er et samfunnsproblem 

Ensomhet er et skoleproblem.  



Ensomhetens risiko 
Ensomhet kan få alvorlige konsekvenser i form av depresjon, angst 

og tanker om selvmord. En undersøkelse foretatt i 2013 av MMI for 

Røde Kors viser at ca en av tre norske ungdommer har slitt med 

ensomhet. Pisa-rapporten av 2015 ( Kronikk i Aftenposten 

6.des.2016 av Kjensli & Jensen)viser at dobbelt så mange elever i 

norsk grunnskole føler at de er ensomme eller at de ikke passer inn i 

dagens skole målt i forhold til Pisa-rapporten fra 2003. Dette er et 

relasjonspedagogisk problem vi ikke kan fortsette å ignorere. 

Ensomhet i skolen er altså dramatisk økende og vi må sette inn 

mottiltak som virker. Hva kan klasselærere og hele 

barnehager/skoler gjøre for å stoppe denne negative utviklingen ?  



Relasjonell livsmestring 

Relasjonskompetanse kan gjelde alle livets relasjonelle områder 

Jobben Vennskap 

Familien Fredelig sameksistens 





Vi trenger begreper for å begripe 

• Relasjonelt mot 

• Relasjonelt initiativ 

• Relasjonell energi 

• Relasjonell feighet ,  LFF 

• Relasjonelle spill 

• Relasjonell integritet 

• Relasjonell kapital 

• Relasjonskart 

 



Forskning 

Bård Kuvaas: Professor ved Handelshøyskolen BI(DN 11.august 2012): 

 

«Det studiet av mer enn en million  

medarbeidere og ledere viser, er at 

forhold som tillit,gode relasjoner mellom 

medarbeider og leder, selvbestemmelse 

i jobben, støttende ledelse, rettferdige 

ledere o.s.v. gir bedre arbeidsprestasjoner  

og mer dedikerte medarbeidere.» 

Bård Kuvaas:Tillit lønner seg (DN,14.09.2010) 



Begrunnelser for relasjonsledelse 

- effektivitet og lønnsomhet (Ø.Martinsen, BI , 2005 

- B. Kuvaas BI, 2012) 

 

- bedre helse og nærvær (Johnny Johnsson 2003) 

 

- økt motivasjon og arbeidsinnsats (C. Rogers 1995) 

 

- bedre resultater( UiB, 2004, Relasjonsledelse AS) 

 

- varige arbeidsforhold. (Rekruttere og beholde) 

 

 



Hvorfor Relasjonsledelse ? 

Hensikten med innføring av Relasjonsledelse : 
- øke kompetansen i profesjonell ledelse av mennesker 

- gi ledere verktøy til å bygge relasjoner 

- redusere fraværet i organisasjonen 

- styrke samarbeidet mellom mennesker 

- bygge sterke lag 

- forebygge endringer 

- hindre konflikter 

-   øke effektivitet og arbeidsinnsats 



Relasjonskompetanse 

Ferdigheter , evner og holdninger som etablerer, utvikler ,  

og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. 

 

 

 

 

Basis:                     Relasjonelt initiativ 

                                

                               Relasjonelt mot 

                                

                               Relasjonell energi 



Relasjonskompetanse 



Relasjonskompetanse i skolen 
Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. Et systematisk 

Review utført for Kunnskapsdepartementet, Oslo 2008 av Dansk Clearinghouse 

for Uddannelsesforskning v/ Universitetet i Aarhus, Danmark. 

 

Omfatter 70 ulike undersøkelser hentet fra de siste 10 års viktigste 

empiriske forskning på de viktigste lærerkompetansene som bidrar til  

elevers læring. Undersøkelsene er hentet fra USA,Storbritannia,andre europeiske 

land, nordiske land,Australia, New Zealand,Canada samt andre land. 

Undersøkelsene omfatter flere fag, men i hovedsak morsmål og matematikk(65%) 

Overhalvparten representerer grunnskolenivå, men videregående og barnehage 

er også representerte. 

3 kompetanser bidrar mest: 

1. Relasjonskompetanse 

2. Regelledelseskompetanse 

3. Didaktikkompetanse  

Forskerne mener dette bør få konsekvenser både for lærerutdanningen og 

for praksis i skolen. 



Hensikt og mål med 

RELASJONSPEDAGOGIKK 
Tilknytning og identifisering med lærer og skole 

Klasseledelse og læringsmiljø 

Lojalitet og naturlig autoritet 

Disiplin og trivsel 

Fjerne mobbing 

Fjerne frafall 

Stoppe resignasjon og lært hjelpeløshet(Seligman) 

Bedre psykisk helse 

Engasjere foreldre 

Gi livsmestringskompetanse 

 
 



Ny lov trer i kraft frå 1. august 2017 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring.  

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser, som 

mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 

Rektor har ansvaret. 

Fylkesmannen er neste kontaktledd. 

 

Mobbing er et relasjonelt tema som kan 

bekjempes med relasjonell utvikling. 



Alle de verdiløse metodene 

Alle de bortkastede midlene 

Alle forbudene som ikke virker 

 

Fra kunstige virkemiddel til  

ekte Relasjonell forebygging 



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 



Å bli sett – hva er det ?? 
RELASJONSKOMPETANSENS PRAKSIS 

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»  



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 



FORSKERE: Elever med et positivt forhold til læreren melder om bedre 

selvfølelse og færre depressive symptomer. Ottar Ness, Vibeke Krane og Bengt 

Karlsson er tre av forskerne fra Høgskolen i Sørøst-Norge som har sett 

nærmere på lærer–elev-relasjonen 

 

Hentet fra: http://psykologisk.no/2016/07 

En god relasjon mellom lærer 

og elev kan få uante følger 



Relasjonell omsorg/relasjonell 

velferd 

Barnet/ungdommen/studenten på skolen 

 

Pasienten på sykehuset/ på eldresenteret 

 

Relasjonell velferd skal prege et godt miljø  

 

 Et etisk samfunnsspørsmål 



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   



Stemninger 

= et resultat av flere menneskers blanding 

   av egne sinnsstemninger 

 

Stemning i et menneske smitter til 

omgivelsene og blir til vårt felles jobbklima 

 

Hvem blir jeg i møte med deg ? 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=Y_Ig3aGamtB5ZM&tbnid=8EQlzOFfF6EidM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nystados.blogg.no/1257203627_6_mennesker_jeg_gjern.html&ei=VZGCUpLeD4KU4AT_p4DYBw&psig=AFQjCNFAoOXTF3jsal1wlIXEzRhChfL_IA&ust=1384374994133502


Sosial og relasjonell ensomhet 

Sosial ensomhet. Dette nivået oppleves gjerne som litt trist fordi 
en merker at en faller litt utenfor fellesskapet og sliter med å 
komme seg innenfor. Alle vil noen ganger i livet kjenne seg utenfor 
i visse sosiale settinger. Det kan en leve bra med så lenge det finnes 
en utvei til det motsatte – det sosiale fellesskapet. Men de fleste vil 
merke noe ubehag ved denne utenforskapsfølelsen.  

Relasjonell ensomhet. Dette er et mye alvorligere nivå, der den 
sosiale ensomheten er gått over til følelse av utestengelse og at 
ingen setter pris på deg. Du er ikke interessant for noen av de 
andre og blir oversett som en ensom og utelukket person. Om 
dette blir bekreftet som en aktiv ignorering, blir følelsen av 
ensomhet svært mye alvorligere.  



Relasjonell omsorg 

Pasienten skal oppleve hjertevarme 

Pårørende skal oppleve empati 

Relasjonell profesjonell atferd fra  

helseansatte handler om:  

Nærhet 

Compassion 

Menneskeinteresse 

Emosjonell modenhet 





Relasjonell omsorg  

Pasienten er ikke en standardisert  

mennesketype med de samme behovene. 

 

Pasientens situasjon er alltid unik  

 

Stoppeklokken er et hån mot både  

pasienten og de helsefagansatte 

Etisk utgangspunkt: 



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” 



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 



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 
 



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.  


