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Använd dialogen och den goda  
kommunikationen som ett verktyg  
i ledarskapet för att driva verksamheten  
framåt, för att utveckla och utvecklas,  
och för att ta tillvara varandras kunskaper  
och kompetenser.  
 
Det handlar också om främja tilliten till  
varandra och respekt för våra individuella 
drivkrafter – våra skäl och vår själ.  
 
W. Isaacs “Dialogue, - the art of thinking together”  
D. Kantor “The 4 player model”  

Du är ditt viktigaste verktyg 
 



“communicare”
att göra tillsammans 

Chefens kommunikativa uppdrag 
 
•  Sålla och sortera 
•  Översätta och förklara 
•  Skapa förutsättningar för dialog 

 
 
Simonsson C (2002)  Den kommunikativa utmaningen 



  dialog 

“A conversation with a centre, not sides. 
William Isaacs    

Dialogen sker i kärnan, inte i marginalerna, menar Isaacs. 
Han uppmärksammar oss på dialogens fyra fält, där vår 
medvetenhet om dem kan ge oss ökad förståelse för hur 
vi kan använda dialogen som verktyg.   
 

LYSSNA RESPEKTERA 

AVVAKTA TALA OFÖRSTÄLLT 



Den goda kommunikationen  
påverkas av den miljö den  
förs i – hur organisationen  
eller arbetsplatsen är och  
vill vara.  
 
 
Modellen illiustrerar  
vikten av att granska  
kvaliteten inte bara  
sett (eller mätt) ur  
ett handlings- och  
resultatperspektiv,  
utan även ur ett perspektiv, som  
handlar om hur och vad vi tänker  
om vårt gemensamma uppdrag och 
vilka relationer vi skapar till varandra.  

Kvalitet i kommunikationen? 



Utmaningen handlar om att (våga) bli mer medveten om hur både 
organisationsstrukturen och -kulturen främjar eller hindrar 
god kommunikation mellan oss (internt och externt).  
 
Att gå från omedvetenhet till medvetenhet kräver ett mått av mod.  
Att sedan ta sin nya medvetenhet och kunskap och ändra sitt 
beteende kräver uthållighet. Och mera mod.  
 
Men det blir ett tydligare medarbetarskap och ledarskap med 
beteenden och beslutsprocesser,  som inte baseras enbart på 
instinkt eller omedvetna övertygelser, utan på medvetna val. 

Lästips: 
Senge, Scharmer, Jaworsky & Flowers (2005)  
Human Purpose and the Field of the Future.  
Cambridge. The Society of Organizational Learning.
 
Collins & Porras (1994)  
Built to last: Successful Habits of Visionary Companies. 
Harper Business.  

	



Strukturen
verksamhetsmål, resurser och budget  

kompetenser och kunskaper, fysisk miljö etc

Kulturen
vanor, attityder, traditioner,  

förhållningssätt, beteenden,  
känslor, värden, övertygelser mm 

“Kulturen	äter	strukturen	,ll	frukost”		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Peter	Drucker	

LÖFTET	TILL	
OMVÄRLDEN	

LEVERANSEN	TILL	
OMVÄRLDEN	



organisatoriska 
perspektiv  
 
 

management 
 

tradition 
profession 

“I dialogen med 
varandra kan vi 
utforska professionen, 
traditionen och 
styrningen och bättre 
förstå varandras 
drivkrafter.”  
	
Will Schutz 
Den goda organisationen 
 

I er verksamhet  
är det minst tre 

 olika perspektiv  
som ska samverka  
i utformningen av  

den kommuniikations-
kultur ni eftersträvar.  

Var och hur möter de 
varandra, händer det 

att de konkurrerar 
eller rentav krockar 

med varandra? 



Kommunikationsstilar 

Vi är olika – så vi kommunicerar på olika sätt. Vi har väl alla någon 
form av “fabriksinställning” – till exempel att någon av oss har en 
tendens att kommunicera med högt tempo, snabbt, spontant och 
intuitivt, medan någon annan är långsammare i sitt tempo, mer 
eftertänksam och analytisk.  
 
Inte bättre eller sämre kommunikation, bara olika sätt. Oavsett 
fabriksinställning så kan vi träna upp både vår förmåga att 
kommunicera på fler sätt och vår förståelse för andras sätt att 
kommunicera. God kommunikation handlar om vilja – vill jag förstå 
dig, så kommer jag att förstå dig. Kanske inte omedelbart, men så  
småningom… Så träna. Och träna lite till. J 



Mångfald berikar  
kommunikationen

  
Mumintrollen med sina olika 

karaktärer får symbolisera likheterna 
och olikheterna i oss människor och 

hur det i sin tur påverkar vårt sätt 
att kommunicera och samspela 

med andra.  
 

Olikhterna utgör både charmen och 
utmaningen i all kommunikation. 

Olikheterna bidrar också till att göra 
en grupp framgångsrik är att se 

varandras egenskaper som resurser 
och ta vara på dem. 

Det kräver att vi pratar med 
varandra, inte om varandra. Det 

kräver att vi lär känna varandras skäl 
och själ lite grann i alla fall för att 

underlätta kommunikationen.  



Lilla My är mycket energi i ett litet format. Gör träffsäkra observationer av det som händer. Ganska 
bitsk av sig, men också väldigt mycket glädje och en hel del bus. Mycket engagemang välförpackat, 
ger sig gärna ut på äventyr. Sörjer sällan över vad som varit, utan tar vara på det som är nu. Känslor!   

Snusmumriken tänker mycket och vågar tänka utanför ramarna. Han följer sin egen väg och 
tycker att riktlinjer och rutiner är bra för folk som behöver sånt. Snusmumriken och Snorkfröken 
representerar två perspektiv som är lika viktiga i helheten, men som kan vara olika 
betydelsefulla eller prioriterade beroende på var organisationen eller dialogen befinner sig.   

Snorkfröken är en vän av ordning och reda, utan ordning blir det kaos och kaos är inte bra säger 
hon. Tider ska man passa, regler ska man följa, system skapar struktur och gör det lättare att 
navigera i tillvaron och ger en bättre ansvars- och rollfördelning.   

   
 

Mumminmamman bidrar med balans och verklighetsförankring i äventyren. Är också mån om att 
bjuda in och ge plats åt alla, i hennes sällskap blir alla sedda. Hon ger feedback, både av det 
berömmande och av det korrigerande slaget. Hon har bra koll på hur vi ska packa för att klara av 
äventyren. Hon vet att man skapar tillit genom att prata med varandra, och bygger förtroendekapital 
som skapar trygghet i dialogen. .  

Muminpappan är en visionär. Har de stora planerna och drömmer dom stora drömmarna om 
förändring och utveckling, om äventyr. Det blir inte riktigt som han har tänkt sig och är väl inte den 
bästa på att gå från ord till handling och förverkligande. Men modig nog att våga förändra och ge 
sig iväg på nya äventyr i alla fall. Han får dessutom andra att våga drömma, och vilja följa med… 

Mumintrollen	får	här	illustrera	en	del	av	den	teoribas	och	li<eratur	som	finns	kring	gruppdynamik,		
rollbildning,	kommunika,onss,lar,	såsom.	CG	Jung,	W	Bion,	C	Rogers,	W	Schutz,		
S	Wheelan,	B	Lennéer-Axelson	&	I	Thylefors	med	flera.		



Sniff är en informationskanal, en sambandscentral. Vet det mesta om det mesta och det han inte vet 
det hittar han på. Kan ibland uppfattas som en skvallerbytta, men bland gör han verkligen nytta med 
sitt sätt att kommunicera. Sniff påminner oss om betydelsen av att kommunicera fakta, i stället för att 
enbart spekulera eller gissa och nyttan med att planera för olika alternativ. Tänk spannen!   

Hemulen är den som kan så mycket och den som gärna tar reda på. Alltid nyfiken och intresserad och 
delar generöst med sig till andra. Den som kommer tillbaka från en kurs alldeles uppfylld och inspirerad 
av nya idéer och förslag på med vad och hur vi kan jobba hos oss.  

Hattifnattarna ser och hör dåligt. Lite som vi människor blir när vi blir stressade. Våra sinnen 
avtrubbas och vi uppfattar inte längre vår omvärld så som vi brukar. Risken är att vi inte tänker till när 
det gäller vem som ska göra vad eller när eller hur, eftersom vi inte riktigt har koll på varandra eller vår 
omvärld och de behov vi ska möta. Det kan hända att vi gör saker dubbelt eller att nåt faller mellan 
stolarna. Om de dessutom är likgiltiga är vi illa ute.  
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Mumintrollens alla olika egenskaper och karaktärsdrag finns i oss alla – i olika situationer, i olika 
roller i livet tar olika sidor hos oss mer eller mindre plats. Utmaningen och det som gör en grupp 
stark och skicklig är att föra en dialog med varandra, där vi ser varandras kunskaper och synpunkter 
som resurser och verkligen ta vara på dem – och även lära oss stå ut med varandras  
mindre charmerande drag för även de är djupt mänskliga och en del av vår identitet.   

Mumintrollen fortsättning…  

Filifjonkan är med sitt kritiska tänkande en skicklig riskanalytiker och konsekvenstänkare, hon ser en 
potentiell katastrof i det mesta hon möter och är inställd på att katastrofen kan och ska inträffa. 
Hennes oro för katastrofen kan göra att hon hamnar i ett läge där hon inte ser möjligheter, och i värsta 
fall kommer hennes riskanalys inte till nytta utan blir bara en upplevelse av gnäll och missnöje 
Pröva se henne som en resurs i utvecklingen.  



Ambitionstrappan för att välja vilken effekt  
du vill uppnå

Ingen  
information 

Tryckt info, 
intranät,  

Extern webb 
e-post 

Muntlig  
information 

Muntlig 
Information 

+ 
möjlighet att 
ställa frågor 

Dialog 
- hur och 

varför 

Dialog 
- hur,  varför 

och sätta 
mål 

tillsammans 

Ingen effekt, 
rykten 
spekulationer

Effekt: 
Uppfatta, kännedom, förståelse, 
kunskap

Effekt:  
Engagemang, handling 

Simonsson C (2006) Nå fram till medarbetarna 



Planera din kommunikation för att få effekt! 
 
Varför   Vilken effekt vill du uppnå? 

Vem   Målgrupp, vilka vill du nå? 

Vad   Vilket/vilka budskap? 

Hur   Vilken metod/kanal? 

När   Tidplan? 

Ansvarig  Vem gör? 
 

 
 

Uppföljning o utvärdering  
(hur gick det - vad kan vi förbättra till nästa gång) 
	



Helhet eller detaljer? 
Kommunikation sker alltid  
på mottagarens villkor – det 
är skillnad på att nå ut och att 
nå fram.  
 
Bilden av helheten finns i 
betraktarens ögon och ibland 
är mottagaren ointresserad av 
helhet och vill bara förstå den 
detalj som berör honom eller 
henne.  
 
Tänk på att en deduktiv 
person utgår från referensram 
och teori och gör sin slutsats 
på basen av det, medan en 
induktiv person utgår från 
case och observationer och 
skapar teori på basen av 
empiri.  



Konsten att kommunicera 
A: “Men jag gav ju dig tydliga instruktioner?” 

B: “Ja, och jag följde dem till punkt och pricka!” 

Vad gör du när det 
här händer på 
jobbet?  
 
Vad kan du och ni 
lära er av det? 



”Vi ser inte saker som de är, vi ser dem som vi är.” 

98
Relations- eller prestationsinriktad kommunikation – kanelbulle eller fyrkant. Vi vet att 
båda behövs för att göra tillvaron begriplig och hanterbar. Men hur lär man sig använda 
dem klokt, så att kommunikationen sker på mottagarens villkor för det är då hen förstår 
det bäst? Genom kontinuerlig träning – genom att pröva, utvärdera 
och förbättra. Och pröva igen. Det är så man lär sig, det vet ni.  

86… 98… 
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Smile – leendets betydelse för att se och bekräfta andra. Ibland kan man 
inte le men ett öppet ansiktsuttryck skapar bra grund för ett gott samtal.  

Open. En öppen kroppshållning. Testa skillnaden att ha armarna över 
bröstet jmf med bakom ryggen. Närhet och distans i samtalet. 

Forward – om att ta och ge plats i en grupp och i ett samtal. Vi lutar oss  
lätt framåt när vi vill ta plats, säga ngt osv, Vi lutar oss bakåt för att lyssna, 
släppa in andra. Vi använder kroppen för att inkludera eller exkludera. 

Touch – beröring kan skapa kontakt – eller avskräcka. Att röra ngn på 
överarmen är helt ok. Andra platser kräver att vi känner varandra eller får 
tillstånd. Handhälsningen – är den viktig?  

Eye contact – med blicken bekräftar vi varandra och det blir ett sätt att 
göra avstämningar i samtalet.  

Nod – Små nickningar gör vi hela tiden för att bekräfta och visa att vi är 
med – att den andre kan fortsätta prata. Kompletterar vår kommunikation, 
visar vårt intresse för samtalet.  


