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KOMMUNIKATION

MORGONDAGENS LEDARE  
NOVEMBER 2020 

Ylva Källman, utbildare

Målsättning:  
 
Ge dig en introduktion i kommunikationsområdet ur ett ledarskaps-
perspektiv och ökad förståelse för hur du kan arbeta med medveten 
och planerad kommunikation på individ, grupp och organisatorisk nivå.  
 
Målet är att utveckla ditt kommunikativa ledarskap och ge dig 
kunskaper och verktyg inom tre delområden:  
- den individuella kommunikationen som ledare (du är ditt bästa 
verktyg i alla kommunikativa situationer)   
- den kollektiva kommunikationens betydelse i arbetsgruppen 
(kommunikationsstilar, rollperspektiv) och  
- den organisatoriska kommunikationen (målgrupper, budskap och 
retorik, kanaler, kroppsspråk, retorik)  
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Bildkälla	OECD	

“VÄNJ DIG 
 vid kaos och oordning…” 

	
Förvänta dig inte att det ska bli lugnt och tryggt som förr.  
Tro inte att det kommer tydliga direktiv till dig som du kan 
vidarebefordra till medarbetarna.  
Du kommer inte att veta vad du gör eller vad resultatet ska bli. 
 
I stället får du leda medarbetare, som inte alls vill bli ledda, 
som gör motstånd när du pressar dem över gränsen för sin 
egen kunskap för att skapa ”det” som överlevnadsförmågan 
hänger på i er organisation.< 
 
 
Citat ur Gille & Rudebeck “Leda intellektuellt kapital” (1997) 
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Chef  
Styrning  
Kontroll 
Uppföljning  

Ledare  
Energi 
Dynamik 
Riktning 

Medarbetare  
Utför egna uppgifter 
Specialist 
 

Arbetsgivare  
Företräder företaget 
Förhandlar 

Lästips: A. Tufvesson (2008)  
Kommunikation som verktyg för ledare och medarbetare  
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TUSENKONSTNÄR? 
CIRKUSDIREKTÖR? 

ALLTIALLO? 

När 3722 medarbetare får önska 

•  Bli bättre på att göra långsiktiga mål tydliga 
•  Bli tydligare i sättet att leda 
•  Bli bättre på att ge beröm 
•  Bli bättre på att ge kritik, hantera konflikter 

och föra känsliga samtal 
•  Bli bättre på att lyssna och föra en dialog 

Lästips: B. Ahltorp “Öga mot öga” (2014) samt   
“Ledarskap ur ett ledningsstilsperspektiv” (2003) 
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Chefens tre huvuduppgifter 
•  Sätta mål, göra dem tydliga 

(omvärldsbevakare, visionär) 

•  Samla inåt  
(vara coach, administratör, bygga team) 

•  Företräda utåt, representera  
(vara kontaktskapare, föredöme) 

 

 
KOMMUNIKATIONEN ÄR KITTET 

 KVALITET  
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TILLIT  
TÅLAMOD  
TID  

skäl

själ SJÄLVINSIKT 
PERSONKÄNNEDOM 

TEAMKÄNNEDOM 
KOMMUNIKATION 

Ahltorp (2014) “Öga mot öga”  
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Mänskliga ohc mellanmänskliga tanke-, 
reaktions- och kommunikationsmönster, 

liksom även hur roller skapas i grupper,  

illustreras här av några av Mumindalens 

karaktärer. 

 

Utrymme för ideer (Muminpappan) 

Uppmuntrande stöd (Muminmamman) 

Vill veta mer, få fakta (Hemulen) 

Våga lita på känslan (Lilla My) 

Katastrofen väntar (Filifjonkan) 

Nytta och risker med spekulationer (Sniff) 

Ordning och struktur (Snorkfröken) 

Mod att våga förnya (Snusmumriken)  

Att ge och våga ta plats (Bisamråttan) 

  

  Bild ©Moomin Characters

D. Kantor “Reading the room” 

VÄGVISARE SUPPORTER 

ÅSKÅDARE OPPONENT 
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 ÄR MER ÄN BARA SAMTIDIGT 

 

 TILLSAMMANS 
 

tålamod 
tåla+mod 
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Ambitionstrappan - vilken effekt vill du 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 

YTA 

DJUP  

INFORMERA  

REPRESENTERA 

COACHA  

 MEDLA 

KONFRONTERA 

SAMTALA 
 
LYSSNA  

SÄNDARE  

DIALOG 

SAMTAL 
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I ALLA KOMMUNIKATIVA MÖTEN 

•  Öppna frågor
•  Att bekräfta och se
•  Att lyssna och spegla
•  Att samla och sammanfatta 

•  Att möta motstånd
•  Tystnad är inte farligt 

1 SEKUND! 
Hur använder du  
dina 9 miljarder? 

Lästips: Simon Elvnäs, KTH 
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8 minuter 
en värld av 

“Det känns som att jag gör så mycket, men åstadkommer lite” 

PLANERA DIN KOMMUNIKATION 
 
VARFÖR  Vilken effekt vill du uppnå? 

VEM   Målgrupp, vilka vill du nå? 

VAD   Vilket/vilka budskap? 

HUR   Vilken metod/kanal? 

NÄR   Tidplan? 

 
 
Följ upp och utvärdera!  
Hur gick det – vad vill du ändra till nästa gång?) 
 

Simonsson C (2002) Den kommunikativa utmaningen  


