
Erfaringer fra utvikling av arbeidsrelasjoner gjennom 
SPGR-analyse av tidligere relasjonserfaringer

- En oppsummering fra praktisk bruk av SPGR i individuelt utviklingsarbeid

Metode og teorigrunnlag
• Klienter (n>60) har anonymt vurdert sine 

sentrale relasjoner i oppveksten samt viktige 
nåtidige relasjoner, herunder nærmeste leder 
og kolleger på jobben, med SPGR 
(Sytematisere-Person-Gruppe-Relasjonen). 

• Skåringer har vært gjort før, underveis og etter 
et individuelt endringsarbeid. 

• Grafisk fremstilling med SPGR feltdiagram ble 
brukt til å sammenligne tidligere og 
nåværende posisjoner og dynamikk i viktige 
relasjoner.

• Individuell tilbakemelding og veiledning av 
psykolog i identifisering og endring av vante 
handlingsmønstre i relasjoner.

• Klientene har vært fulgt over tid med konkrete 
øvelser i aktuelle relasjoner underveis. For de 
fleste har denne tilnærmingen vært 
kombinert med gruppebasert kursopplegg 
rundt samme tematikk. Metoden har også 
vært brukt i individuell lederveiledning. 

• Perspektiver fra to ulike fagfelt –
psykoanalytisk objektrelasjonsteori og teori 
om gruppeprosesser - har vært kombinert i 
samtalen rundt rundt klientens utfordringer, 
testresultater og målsetninger. 

Resultater
• Bruken av SPGR i kombinasjon med et klinisk, psykoanalytisk teorigrunnlag har i 

denne sammenhengen vært gjort som del av et kvalitets- og utviklingsarbeid. 
Justeringer og tilpasninger underveis har vært prioritert framfor systematisk 
innhenting av sammenlignbare data. 

• Inntrykket så langt er at klinisk teori om betydningen av tidlige relasjoner 
tydeliggjøres gjennom hvordan tidligere og nåtidige relasjoner fremkommer i SPGR-
resultatene. 

• Skåring av relasjoner i barndommen syntes å gi mening for klientene, og syntes å gi 
økt forståelse av dynamikk og utviklingsmuligheter i nåtidige relasjoner både privat 
og på arbeidsplassen. Flere har gitt uttrykk for at det ga mening å se forholdet til 
nærmeste leder eller livspartner i lys av sin relasjon til foreldre og/eller andre viktige 
personer i barndommen. 

• De fleste synes ved siste skåring å ha oppnådd endringer i ønsket retning i de 
relasjonene der de har hatt utfordringer. 

Konklusjoner
• Veiledning med bruk av SPGR i 

kombinasjon med psykoanalytisk 
teori om relasjoner har et potensiale 
for bruk i eksempelvis selvutvikling, 
lederutvikling og utviklingsarbeid for 
klienter som opplever utfordringer i 
private eller jobbrelaterte relasjoner. 

• Brukt i forskning vil skåring av 
tidligere og nåtidige relasjoner med 
SPGR kunne bidra til validering og 
utvikling av teori innen utvikling av 
relasjoner. Det vil også kunne bidra 
til utvikling av evidensbasert 
endringsmetodikk. 
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Eksempel på individuell SPGR-vurdering av viktige relasjoner i fortid og nåtid.  

«Mor slik jeg opplevde henne i min 
oppekst»

«Far slik jeg opplevde ham i min 
oppekst»

«Meg selv i voksen alder»

«Den personen jeg har det 
vanskeligst med i dag»

«Sjefen/nærmeste leder i 
jobben»

«Meg selv når jeg er sammen 
med den personen jeg har det 
vanskeligst med i dag»

Annet eksempel på individuell SPGR-vurdering av viktige relasjoner. Objektene A, B, C, D, E 
og H er de samme som i plansjen ovenfor. 

Eksempel på aggregerte skårer i kursgruppe (n=6, klinisk populasjon). Objektene A, B, C, D, 
E og H er de samme som i plansjen ovenfor. 

Bakgrunn
• Relasjoner på jobben har stor betydning for 

arbeidsprestasjoner og arbeidshelse.
• Hensiktsmessig håndtering av relasjoner til 

overordnede, underordnede og 
arbeidskolleger er et tilbakevendende tema 
både i lederutvikling, teamutvikling og 
personlig utviklingsarbeid. 

• Vi vet at tidlige relasjonserfaringer kan ha stor 
betydning for forståelse av og håndtering av 
relasjoner i voksen alder. 

• SPGR ble vurdert som en mulighet til å 
fremstille sammenhenger mellom tidlige 
relasjonserfaringer og nåtidige relasjoner på 
en enkel måte. 
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