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8 tips som utvecklar dina relationer 
 

 
 

Allt fler transaktioner görs på nätet, allt fler tjänster levereras utan att människor talar 

med varandra, vi SMS:ar och mailar istället för att ringa och vi har ett slit- och släng-

beteende som både påverkar hur vi konsumerar varor och tjänster, vilket sliter hårt på 

jordens resurser, och dessutom påverkar det våra relationer. 

 

Just därför påstår jag att relationer blir allt viktigare i såväl affärs- och yrkeslivet som i 

våra privata relationer. 

 

Kan det kanske vara så att våra relationer är det område som är mest avgörande för 

hur vi trivs i tillvaron?  

Och tänk om det är så att kvalitén på dina relationer avgör kvalitén på ditt liv… Vad 

skulle i så fall hända om du vässade kvalitén på dem? 

 

Relationer – ett utvecklingsområde 
För mig är relationer ett ständigt utvecklingsområde. Jag älskar människor och är 

nyfiken på allt som handlar om samspelet mellan oss. Samtidigt verkar det som att ju 

mer jag lär mig – desto mer förstår jag att jag har kvar att lära ! 

 

Jag har också upptäckt att ju mer jag jobbar på mina relationer desto mer värdefulla 

blir de och det gör hela mitt liv rikare. Win-Win, liksom! 
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Samtidigt som att området relationer är oändligt stort och komplext så har jag förstått 

att det ofta är de enkla sakerna som gör störst skillnad: 

 Le till människor jag möter 

 Lyssna bättre 

 Vara vänlig 

 Ge beröm och uppskattning 

 Undvika att döma andra 

 

Jag har tidigare varit både snabb att döma och hård i mina valda sanningar om 

andra personer vilket sällan eller aldrig har lett till något bra. Nu har jag lärt mig att 

bättre skilja på sak och person och att vara öppen för att människor gör och säger 

som de gör för att det finns en anledning till det. 

I relationen med min dotter lärde jag mig att säga: -Jag älskar dig men tycker väldigt 

illa om det du gör just nu… Vilken skillnad det gjorde! 

 

Och det handlar ju inte bara om relationerna gentemot andra – jag har ju en relation 

till mig själv som är minst lika viktig!  

 

Grunder för goda relationer 

Finns det något som skänker större glädje i livet än närande, meningsfulla och 

kärleksfulla relationer? 

Finns det något som är mer smärtsamt än spruckna relationer, svek och lögner, 

konflikter med människor som står oss nära, etc.? 

 

Här kommer en lista på åtta ingredienser som avgör kvalitén på våra relationer: 

 

1. Kärlek 

Vi kanske kan definiera kärlek olika? Många menar att kärlek är en känsla men för mig 

är det dessutom något mer, något större och faktiskt djupare. Att gilla någon, att tycka 

om någon är ju att ha en känsla för den personen.  

Att älska någon är för mig betydligt mer än en känsla 

– det är ett åtagande gentemot en annan person. 

Den jag älskar vill jag väl – oavsett mitt eget ego och 

vad jag känner för stunden. Visst, i våra nära relationer 

är kärleken väldigt fylld av känsla men tänk om det 

går att älska människor som du inte tycker om? 

Att vilja andra väl, att göra det bästa jag kan för att 

behandla en annan människa respektfullt, mänskligt 

och empatiskt – visst är väl det också att älska? 

Tänk om det är så att grunden för alla goda relationer 

är att villkorslöst älska andra personer? 
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2. Hjälpsamhet 

Hur känner du dig när du hjälper någon? Är du som jag så mår du sannolikt väldigt 

gott av det. En av mina förebilder, Zig Ziglar, uttryckte sig så här: -Genom att hjälpa 

tillräckligt många andra att få vad de vill ha kan du få allt vad du vill ha.  

Inte nog med att det känns väldigt bra att hjälpa någon annan – vi kanske skulle be 

om hjälp lite oftare? Då ger vi ju en annan människa möjligheten att få känna sig 

hjälpsam samtidigt som vi får hjälp… 

 

3. Rak kommunikation 

I alla goda relationer tycks kommunikationen vara rak, ärlig och öppen. ”Kvalitén på 

din kommunikation avgör kvalitén på ditt liv”, brukar jag säga (jo, samma påstående 

som ovan fast med ordet kommunikation istället för relation) och visst känner du igen 

dig? I dina bästa relationer är kommunikationen nyckeln. Vi talar om våra tankar, 

känslor, vad som händer i livet, vad vi vill…vi lyssnar på den andre…och relationen 

växer. 

 

4. Vänlighet 

Relationer fungerar helt enkelt bättre när vi är vänliga. Vänliga tankar, vänliga ord, 

vänliga handlingar. Med en positiv, glad och välkomnande inställning kommer du 

långt i alla slags relationer. Ett vänligt ord eller ett leende kan göra underverk. 

 

5. Tålamod 

Det här är något jag har tränat på länge och utvecklingen fortsätter. Jag har haft 

bråttom, varit otålig och ibland inte stått ut med människor som tagit det i sin takt vilket 

har lett till att mitt beteende försämrat relationen. Det betyder inte att jag inte kan 

ställa krav och förvänta mig saker av andra – tvärtom. 

Om jag planterar frön i trädgården dag 1 så är det ju ingen idé att rycka upp 

alltsammans nästa dag bara för att inte blomman slagit ut. Ting tar tid och tålamod är 

bra för våra relationer. 
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6. Lojalitet 

Lojalitet är att följa ett åtagande, att hålla sitt löfte, att stå vid någons sida även när 

det blåser. Enligt ordboken betyder lojalitet att under längre tid vara hjälpsam och 

vänskaplig samt ta den andres parti i händelse av konflikter. 

I affärslivet är det här en stor utmaning idag när hjulen snurrar allt fortare. Kunder är 

inte lojala med sina leverantörer, leverantörerna är inte lojala med sina kunder, 

anställda är inte lojala med sina arbetsgivare etc.  

Jag tror alla skulle tjäna på att vara mer lojala. Tänk att veta att vad som än händer 

så finns han eller hon där!! 

 

7. Gemensamma syften 

Gemensamma mål och syften är ofta vad som både skapar och håller ihop en 

relation över tid. Samåkning är ju så mycket enklare när vi ska åt samma håll. Att 

arbeta tillsammans, nå framgång tillsammans, hantera motgångar tillsammans, skapa 

något tillsammans – så bra grogrund för goda relationer det är! 

 

8. Kul 

Alla goda relationer innehåller en hel del 

kul . Vi behöver inte gå på stand-up 

tillsammans för att ha roligt (även fast det 

kan vara hur kul som helst) utan det 

handlar mer om de små sakerna i 

vardagen som gör livet gladare.  

Glimten i ögat, leendet, den skojiga 

kommentaren…små saker som gör stor 

skillnad.  

Det sägs att små barn skrattar 300 gånger 

per dag medan vuxna människor som 

både skaffat sig högskolepoäng och 

dubbelgarage bara skrattar 15 gånger om dagen!!  

Lyser du upp rummet när du kommer eller när du går? 

 

Vill du veta mer om hur jag som föreläsare, författare och förändrare kan hjälpa dig 

och din organisation att utveckla era relationer hör du av dig till mig på 

 

Tel 0709-10 43 00 

E-post johan@jdu.se 

  
Johan Dahl Utveckling 
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