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- gjør deg bedre i møte med andre mennesker



Vår posisjon 

• Volo er et kompetansesenter for sertifisering, utvikling og prosess-støtte for 
rådgivere, coacher, ledere og HR personell.

• Innen bruk av verktøy knyttet til kommunikasjonsforbedring mellom mennesker.

3



Gode verktøy – en suksessfaktor

• I vår stadig mer teknologiske og digitaliserte jobbhverdag, blir relasjonsledelse et 
viktig konkurransefortrinn. 

• Ønsker du å bli en bedre leder, må du trene på ledelse. For å trene trenger du 
gode og enkle verktøy. 

• Verktøy som gir ny innsikt, og verktøy som bidrar til handling og synlig effekt.
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Jeg vil bli bedre…..

«ingen av oss er så gode ledere som vi 
kan bli..»



Hva er et verktøy?

• Redskap

• Hjelpemiddel

• Instrument

Noe vi bruker for å reparere, montere, demontere, lage, utvikle eller 
vedlikeholde.
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Refleksjon – din verktøykasse..

Hvor mange verktøy bruker du i din lederutvikling?
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Digitale verktøy – tilstede på skjermen…

• Digitale verktøy eller digitale medier er en beskrivelse av former for 
elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi.
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Det hendte en ettermiddag på Byåsen…
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# nowifigreatconnection
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Naturlig å bruke verktøy…

På samme måte som det er naturlig å bruke IKT/digitale verktøy, bør det også være 
naturlig å bruke verktøy som hjelper oss å bli bedre ledere.

• Bedre på kommunikasjon og atferdsforståelse

• Bedre på samhandling

• Bedre på relasjonsferdigheter

• Bedre i møte med andre
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Relasjons-kompetanse…

”Forskning viser at ledere, som fokuserer på, og utvikler sine 
ferdigheter innen relasjons-kompetanse, skaper bedre resultater, enn 
mennesker som kun fokuserer på resultater..”      



Relasjonslederen..

«Gode ledere kjennetegnes ved at de er svært bevisste på hvordan de 
virker på folk".

Grete Wennes

Professor i ledelse ved NTNU
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Virker på andre…jeg..?

14



Omdømmet – atferden - lederen

”Omdømmet er et resultat av atferden og kommunikasjonen, som i 
sin tur bygger langsiktige relasjoner.”  

Øyvind Ihlen , Professor BI



AS Meg Selv som leder…

Ta det bare inn over deg med det samme;

- Hver eneste dag virker du på andre mennesker

• Har du selvinnsikt?

• Hvilke begrensninger har du?

• Hvilke styrker har du

• Hvilke utviklingsområder har du
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Hvorfor verktøy i din lederutvikling

• Tidspress

• Endringstakten øker 

• Begrenset fokus på utvikling av mennesker

• Krav og forventinger til å lykkes 

• Kommunikasjons og relasjonsferdigheter blir satt på store prøver

• Kompleksitet krever struktur og rød tråd knyttet til egenutvikling

• Ikke nok tid til å prøve og feile

• Manglende tid, ressurser og kompetanse til selv å utvikle verktøy

• Mulighet for gjenbruk gjennom felles begrepsapparat

17



Suksessfaktorer for verktøy

• Presise verktøy 

• Lette å forstå, lett tilgjengelig og enkle i bruk.

• Utprøvd i praksis, og basert på erfaringer og forskning.

• Gir deg ny innsikt og bevisstgjøring, om det du trenger å bli bedre på

• Verktøy som får lederen til å reflektere

• Gode og enkle verktøy som gjør deg i stand til å øve, og trene på relevante case 
fra egen jobbhverdag.

• Verktøy som får mennesker til å snakke sammen.

• Kvalitetssikret for sitt bruk; språk, normering, populasjon, validering
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Verktøy skal skape refleksjon
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Gevinstene

• «Makes people talk» – skaper refleksjon og utvikling

• Økt selvinnsikt

• Innsikt om andre

• Forståelse for hvordan mennesker virker inn på hverandre

• Fra å dømme til å verdsette – god ressursutnyttelse

• Tilpasning for å oppnå best mulig kommunikasjon når ulike mennesker møtes

• Strategiimplementering

• Godt omdømme

• Måloppnåelse; budsjett, omsetning, resultat, visjon

• Kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet

• Lederen oppleves som samlende

• Attraktiv arbeidsplass
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Relasjonsferdigheter – et konkurransefortrinn.. 

«Det er relasjonen og samspillet på arbeidsplassen som 
skaper kulturen for kontinuerlig forbedring»

«Ta vare på ditt konkurransefortrinn; - dine relasjonelle 
evner og ditt engasjement»

Lucie Katrine Sunde –Eidem 
HR Direktør 
Eiendomsmegler 1 Midt Norge



Verktøyene du har rundt deg…
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Visjon og verdier – lederverktøy..

• Hvor bevisst er du som leder på at dette er kritiske verktøy for din 
virksomhet?

• Som er viktige redskap i din daglige lederrolle.

• Som svært ofte handler i «arkiv 4 – til gulning..»
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Visjon - lederverktøy

Visjon er et «verktøy for å vise vei..»



Verdier - lederverktøy

• Verdier er «brøytepinnene» som 
skal hjelpe oss til å holde oss på 
veien..
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Verdier og atferd..

«Verdier uten atferd har ingen verdi..»

Arild Berg – Volo AS
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Måleparameter – effekt av verktøy

• Hva er formålet med å bruke verktøyet

• Hva skal du måle effekt av

• Hvordan skal du måle

• Hvordan følge opp etter måling
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Nye oppdagelser gjennom verktøy
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Er du tilstede – trenger du å trene?

«I ferdigheten tilstedeværelse og oppmerksomhet, er ingen av 
oss så gode ledere som vi kan bli..»



Vil du lykkes med din lederutvikling?

• Avdekk behovene for lederutvikling i din organisasjon

• Tren ledere på det forskning og beste praksis viser er god ledelse; eks er 
verdibasert ledelse og relasjonsledelse

• Prosess, ikke kurs – tid til refleksjon og trening

• Knytt lederutviklingen opp i mot overordnet strategi i organisasjonen

• Benytt anerkjente og kvalitetssikrede verktøy og målemetoder, som gir grunnlag 
for innsikt om egen væremåte

• La lederutviklingen bli en del av bedriftskulturen

• Definer måleparameter for effekt – plan for evaluering

Kilde: Forskning om effekt av lederutvikling; Jan Ketil Arnulf og Øyvind Martinsen - BI
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Gode verktøy er halve jobben…
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Du har valget – du bestemmer..

Du bestemmer selv hvordan du vil at kollegaer og medarbeidere 
skal oppfatte deg.

Det å ha muligheten til å bestemme dette selv, er et 
privilegium, en mulighet….

Griper du muligheten..? Valget er ditt!



Jan Vincent Johannessen….

1. Holdninger

2. Holdninger

3. Holdninger

4. Holdninger

5. Holdninger

6. Holdninger



God påske alle sammen!
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