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ABSTRACT 
 
To listen - a potential to success? As a basis for this study lie the following questions: 1.) How 
can a more developed way of listening make us more successful in our profession? 2.) How 
can a better way of listening make our personal life easier?  
 
The study looks into communication where listening is one of the components. The material 
also studies models of communication by Shannon, Weavers and Gerbner. 
 
Communication is based on talking as well as listening. However, most important is the 
listening. In other words, how you translate the words and the meaning of what has been said 
as a whole. Also the phrase "reading between the lines" should be included. Through 
feedback it is possible to check the senders meaning with the message. Useful information 
may be lost if we do not use listening as a tool for gaining the information we seek. During 
the act of listening, we need to focus on the sender. Here we should not think about what our 
own response will be. The speaker will, as a benefit, also feel more confident when he/she can 
sense we are listening. 
 
The study shows that this is not only true at work; it is also true for our personal life. Both 
adults as well as children are more willing to communicate when they feel they are being 
listened to. Open questions can lead the communication forward. The content of what is being 
said gives the listener a clue to the words' true meaning. The way we talk to each other 
depends on the relationship we have. When we trust each other, then communication may go 
deeper. Also, when we have background information about the speaker, we are more likely to 
take an interest in what is said. The reason we communicate is to achieve a greater 
understanding, a way of thinking and knowledge. That gives us ambitions, ways to dominate 
and interest. By being well prepared we can make better communication without using 
aggression as a way of dominating when a conflict is at hand.  
 
The communication relays on us being openhearted to each other, and also being willing to 
listen to learn new angels and new ideas. How we interpret what we hear is due to cultural 
differences, our own "personal baggage" and the time when it is said. 
 
The material does not study all parts of communication, it covers the dialogue and 
communication models as a basis for the listing part. The method for gaining material has 
been literature studies. Material from a magazine has also been used as a source. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

SAMMANFATTNING 
 
Detta arbete syftar till att ge en djupare förståelse kring begreppet lyssna. De frågor som 
ställts och som ligger till grund för arbetet är: Hur kan ett mer utvecklat sätt att lyssna göra en 
person mer framgångsrik i sitt yrke? Hur kan den personliga situationen förändras genom vårt 
sätt att lyssna?  
 
Studien belyser också olika kommunikationsmodeller samt vårt sätt att samtala. Sändaren 
skickar ett meddelande som på sin väg till mottagaren kan bli blandat med en massa brus. 
Brus kan vara av olika slag, t.ex. störande ljud eller en obekväm stol. Kvinnligt och manligt 
språk påverkar också vår kommunikation. Mottagaren av meddelandet tolkar signalen utifrån 
sin personliga vinkel. Våra värderingar och erfarenheter är mycket olika. Detta gör att 
budskapet kan tolkas på ett annat sätt än avsändaren hade tänkt sig. Det kan leda till 
missförstånd och senare konflikter då vi inte alltid tänker på att budskapet kan uppfattas olika.  
 
Metoden som har använts under insamlandet av teoridelen är studium av litteratur. Studien 
avgränsar sig från att studera samtalets alla ingående faktorer och olika typer av samtal som 
utvecklingsinstrument. Arbetet begränsar sig också från att studera alla tänkbara sätt att tolka 
ett budskap, inte heller studeras alla störningsmoment som kan finnas. Kommunikationen och 
samtalets alla delar studeras endast ytligt som ett komplement till lyssnandet. 
 
Resultatet av studien visar att lyssnandet spelar en stor roll för hur vi senare tolkar budskapet. 
Genom att använda sig av aktivt lyssnande, där mottagaren av budskapet är koncentrerad på 
det som sägs och respektive inte sägs, istället för att under tiden fokusera på sitt eget svar. Det 
ger en klarare bild av budskapet som skickas. Vår uppmärksamhet gentemot sändaren visar 
också att vi är intresserade. Med återkoppling kan vi dessutom stimulera sändaren att 
ytterligare utveckla ämnet. Frågor minimerar risken för missförstånd. Genom att också lyssna 
till det som sägs skapas en rik dialog, ett äkta samtal, där det varken finns vinnare eller 
förlorare.  
 
Värdefull kunskap kan på detta sätt fås genom att vi inte avbryter utan låter sändaren få tala 
till punkt. Talaren ska få kunna utveckla sina egna idéer utan att vi ger råd och avslutar 
dennes meningar. Det är annars ganska vanligt att sändaren blir avbruten eftersom vi direkt 
vill tala om vår egen respons på det sagda. Det underlättar i yrkeslivet såväl som i privatlivet 
när sändaren får tala till punkt och utveckla sin tankegång. Den information vi kan samla 
genom lyssnandet ger bättre kunskaper och leder kommunikationen snabbare framåt. Det 
leder ofta till en fördjupad relation, både i privatlivet och i affärslivet. I affärslivet kan vi 
bättre möta kundens behov och skräddarsy utifrån de önskemål som finns när vi i ett tidigt 
stadium vet vad som efterfrågas. I privatlivet kan vi stärka vår självkänsla. Vi mår bättre när 
någon lyssnar. När vi är öppna för att ta emot nya insikter kan vi lyssna mer effektivt, vi blir 
till en bättre lyssnare. En aktiv lyssnare kan alltså få mer information och djupare relationer 
vilket visar att lyssnandet är en mycket viktig del av samtalet. Till hinder för att vi ska lyssna 
ligger ofta tidsbrist och förutfattade meningar, både kring vad vi tror om sändaren som person 
och kring vad vi tror att de kommer att säga. Ibland glömmer vi bara att lyssna för vi vill 
hellre tala. Vi tror att tal snabbare löser olika situationer när vi saknar information.  
 
Denna studie visar på att lyssnandet är avgörande för att kunna förstå andra individer. Det är 
viktigt att som mottagare ta till sig nya insikter och öppna upp inför de nya intryck vi möter, 
genom lyssnandet. 
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1. INLEDNING 
Kommunikation kan ses som en process för överföring av information mellan en sändare och 
en mottagare. Kommunikationen kan ske på många olika sätt bland annat verbalt eller 
ickeverbalt genom bilder eller genom kroppsspråket. Mest vanligt är en blandning av flera 
olika kommunikationssätt. Kommunikation förutsätter att vi förstår varandra, att vi vill förstå 
och ta till oss vad andra säger. Att sen män och kvinnor talar olika språk underlättar inte.  Här 
är lyssnandet en stor del av lösningen. Att kunna förstå vår omgivning, våra arbetskamrater, 
vår partner, våra barn, och våra föräldrar, det vill säga alla dem vi omger oss med. 
 
Att höra är inte samma sak som att lyssna. När vi lyssnar tar vi del av vad den andre parten 
säger. Vi öppnar upp för att ta emot en ny insikt när vi använder oss av aktivt lyssnande. Vi 
har också olika värderingsgrunder när vi tolkar det vi hör. Brus i vår omgivning kan skapa 
störningar i budskapet. Kan vi lyssna till varandra fast vi befinner oss på olika nivåer och vad 
får oss att vilja lyssna? Kan vi bli bättre på att lyssna likväl som vi kan bli bättre på att 
kommunicera? Relationen mellan parterna i samtalet är viktig för hur vi törs öppna upp i 
kommunikationen. 
 
 

1.1. Syfte 
Syftet med detta arbete är att ge en djupare förståelse kring begreppet lyssna. Värdet av att 
lyssna som en del av kommunikationsprocessen studeras. Att se på lyssnandet som en del av 
samtalet vilket kanske kan skapa ett bättre samtal. För att kunna förstå lyssnandets alla delar 
har de störningsfaktorer som omger oss också studerats. Arbetet granskar hur vi skulle kunna 
utnyttja lyssnandet till att bli mer effektiva genom att se på: Hur kan ett mer utvecklat sätt att 
lyssna göra en person mer framgångsrik i sitt yrke? Hur kan den personliga situationen 
förändras genom vårt sätt att lyssna? Studien belyser också olika kommunikationsmodeller 
samt vårt sätt att samtala.  
 
 

1.2. Avgränsning 
Alla delar av samtalet och olika typer av samtal som utvecklingsinstrument finns inte med. 
Arbetet tar inte upp alla tänkbara sätt att tolka ett meddelande lika litet som det tar upp alla de 
störningsmoment som kan finnas då detta är oändligt. Kommunikationen och samtalets alla 
delar studeras endast ytligt som ett komplement till lyssnandet.  
 
 

1.3. Metod 
Metoden för insamlandet av material till denna studie har till största del varit litteraturstudie. 
Tidskriftsmaterial finns också med i begränsad mängd. Material kring hur vi lyssnar har varit 
grunden i letandet efter relevant information. Samtidigt ingår lyssnandet som en del av 
kommunikationen varför också arbetet studerar modeller för kommunikationen, olika nivåer 
och olika typer av kommunikation. Samtal bygger på kommunikation och artar sig olika 
beroende på hur vi kommunicerar men också hur vi lyssnar.  
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2. KOMMUNIKATION 
 

2.1. Kommunikationsbegreppet 
Att ha ett ömsesidigt utbyte, eller att göra något gemensamt, låta få del i eller få del av eller 
helt enkelt meddela, så beskrivs kommunikation. Kommunikation kräver också ett språk eller 
en kod. Människan har ett behov att få kommunicera vilket kan ses redan hos spädbarnet. 
Människan behöver kommunikationen för att kunna utvecklas psykiskt, socialt och kulturellt 
till en hel människa.1  
 
 

2.2. Vad är kommunikation 
Det är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner igen, men som få kan identifiera alla 
ingående komponenter i. Kommunikationen är en stor del av vår vardag som vi tar för given. 
Vi tänker sällan på hur viktigt det är att kunna kommunicera eller vad som ingår i god 
kommunikation. Vi kan inte heller välja om och när vi vill kommunicera. Kommunikationen 
ligger till grund för samhället.2 
 
Djuren har förmågor som vi människor inte kan konkurrera med. En del djur är extremt bra på 
att se, att höra eller kan till exempel springa väldigt fort. Till skillnad från djuren har vår 
mänskliga hjärna istället ett sätt att bearbeta, tolka och använda de olika sinnesintryck vi får 
från vår omgivning. Vår hjärna kan genom denna förmåga känna igen och lagra men också 
producera olika ljud som vi sänder till vår omgivning.3 
 
Kommunikation är en dubbelriktad kontakt, vi kommunicerar genom att skicka ett 
meddelande sedan väntar vi på ett svar. Svaret innehåller mottagarens reaktioner på 
meddelandet vi sänt. Eftersom vi alla är olika kommer vi att tolka det vi hör på vårt personliga 
sätt. Vi förenklar och systematiserar den stora mängd stimuli som vi möts av. Sen filtrerar vi 
meddelandet/stimulis genom vårt eget filter. Ibland har också mottagaren av budskapet 
bestämt sig för vad denne ska tro. Då blir det mer komplicerat att nå förbi den förutfattade 
meningen.4  
 
Kommunikation betyder olika saker beroende på vilken teoretisk bakgrund man har. Är det 
den lingvistiska aspekten man menar när man säger kommunikation, där satser eller ords 
mindre beståndsdelar analyseras och studeras utifrån ett kommunikativt sammanhang. Eller 
kommunikationens betydelse för utveckling och anpassning efter individen sett från 
psykologiskt håll. Det kanske istället är kommunikationen som ett samhällsfenomen som 
beskriver maktstrukturer som en effekt av kulturella, politiska och eller etniska förhållanden 
sett från sociologiskt perspektiv. I informationsteoretiska termer betraktas kommunikation 
som ett system med både begränsningar och påverkansfaktorer. Rent pedagogiskt eller 
terapeutiskt används kommunikationen till att se på avvikelser och hur de genom behandling 
kan ta bort de negativa konsekvenserna.  

                                                 
1 Nationalencyklopedin, 1993, Bra Böcker, Höganäs, band 11 s. 206 
2 Thompson, N., 2003, Communication and Language, Palgrave, London, s. 11 
3 Allwood, J. red., 1986, Mänsklig kommunikation, Skriftserien Guling, Göteborgs universitet, s. 9 
4 Andersson, U-L., 1971, Konsten att kommunicera, AB Tekniska Publikationer, Bandhagen, s. 14 ff 
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Kommunikation kan inte ses som en isolerad företeelse. När vi kommunicerar blir det till 
något relativt, dynamiskt och interpersonellt som är en integrerad del av individens utveckling 
men också faktorer hos andra människor och den omgivande fysiska miljön ingår. Kom-
munikationen är en metod för oss att skapa kontakt eller utbyta information. Kommunikatio-
nen ses som ”ett beteende och en process inom sociala system som syftar till behovs tillfreds-
ställelse”.5 
 
Från det rent biologiska perspektivet kan vi dra slutsatsen att människan behöver ha kontakt 
med sin omgivning och gör det genom att kommunicera. Alla människor har då olika förmåga 
att tolka och bearbeta dessa sinnesintryck. Det glömmer vi ofta bort och agerar som om vi alla 
tänkte likadant. Det gör vi naturligtvis inte, vi uppfattar saker olika beroende på till exempel 
vilken kultur vi kommer ifrån, hur vår familjesituation har sett ut och hur den ser ut. Vi 
anpassar materialet och bearbetar det efter vilken situation vi befinner oss i och vilket humör 
vi är på.6 Kommunikation ses som det slutliga beteendet utifrån människans personlighets- 
struktur, figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Människans personlighetsstruktur.7 
 
De känslomässiga intrycken bearbetas samtidigt i figuren där då känsloprocessen arbetar med 
individens känslor medan kunskapsprocessen arbetar med individens sinnesintryck och 
kunskap. Problem som kan hindra kommunikationen att nå fram. Redundans (överflöd, 
övertydlighet), upprepningar av det redan sagda.  
Störningar där sändare och mottagare inte befinner sig på samma kanal eller våglängd. 
Envägskommunikation skiljer sig från tvåvägskommunikation i det avseendet att i det senare 

                                                 
5 Johansson, I., 1990, Kommunikationsbegreppet, Rapport nr 3, VAT-gruppen, Umeå Universitet, Inst. för 
lingvistik och avd. för fonetik, s. 2 f 
6 Allwood, J. red., 1986, s. 20 
7 Johansson, I., 1990, s. 6 
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finns större möjlighet för både sändare och mottagare att omformulera sig tills rätt medde-
lande blivit sänt.8 
 
När vi lär oss kommunicera använder vi oss av raka budskap som medför äkta möten mellan 
människor och goda samtal. Det är en teknik vi kan använda i alla sammanhang, på arbets- 
platsen, i hemmet och med grannar. Det fungerar även om du inte tycker om dem du kommu-
nicerar med.9 
 
 

2.3. Kommunikationsmodeller 
Shannons och Weavers modell från 1949 anses fortfarande aktuell. Den inkluderar tre 
problemnivåer. Man ser till de tekniska, semantiska och effektivitetsproblemen när man 
studerar kommunikationen. Frågor man kan ställa på de olika nivåerna är; Hur exakt kan 
kommunikationssymbolerna överföras?, Hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den 
önskade effekten?, Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen på önskat sätt?10 
Författarna anser att deras modell fungerar lika bra på alla nivåerna trots att den i första hand 
togs fram för att förklara nivå ett. De tre nivåerna är hela tiden beroende av varandra. Det som 
intresserar mest är bruset som kan vara av många olika slag. Bruset är alla övriga signaler som 
inte sänts av källan men mottagaren kan uppfatta. Vi tar inte bara emot meddelanden genom 
öron och ögon. Det kan också vara omgivningen eller den stol du sitter på som gör att 
tankarna irrar iväg. Då blir detta till ett brus som stör kommunikationen.11 Figur 2, 
kommunikativ basmodell.12 Se också bilaga 1 för en översiktlig kommunikationsmodell. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2, Den kommunikativa basmodellen 
 
 
 

                                                 
8 Johansson, I., 1990, s. 6 
9 Leva!, December 2005, Bonnier AB Företag, Stockholm, Goda Samtal, reportage av Nolin, H., kring boken 
Fantastiska samtal, fantastiska resultat, av förf. Lundqvist-Coey, Å., Villman, A, s. 23  
10 Fiske, J., 2000, Kommunikationsteorier en introduktion, Wahlström & Widstrand, Borås, s. 18 
11 Fiske, J., 2000, s. 20 
12 Larsson, L., 2001, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, s. 39 
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Modellen har senare kompletterats med begreppen kodning och avkodning. Kodningen är det 
budskap som mottagaren tolkar in och uppfattar som det sända meddelandet. Figur 3, en 
utvecklad kommunikations modell.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3, En utvecklad kommunikationsmodell 
 
 
 
Gerbners modell från 1956 beskriver också en allmän kommunikationsmodell som har två 
ytterligare steg jämfört med Shannons och Weavers modell. Skillnaden ligger i att Gerbners 
modell sätter meddelandet i relation till den verklighet som det handlar om. Vidare anser 
Gerbner att kommunikationsprocessen består av två alternerande dimensioner, den perceptiva 
och eller receptiva samt den kommunicerande. Författaren beskriver hur den mänskliga 
perceptionen ser ut. Det är inte bara frågan om varseblivning av stimuli utan en process, som 
en förhandling, där mottagaren försöker para ihop externa stimuli med interna tanke- och 
begreppsmönster. När allt detta har blivit kodat får det en betydelse. Hur kodningen ser ut blir 
beroende på vilken kultur vi är från, det vill säga vilket tidigare mönster vi har inom oss. När 
vi inte kan sortera de stimuli som vi varseblir känner vi en känsla av vanmakt och blir 
desorienterade. I de bildgåtor som där bara en del av föremålet är synligt är bilden utan 
betydelse tills vi väl vet vad det föreställer, då är det lätt att se.14 
 
 

2.4. Kommunikationsnivåer15 
En organisations kommunikationsvägar går i flera olika riktningar, likväl uppåt som nedåt. 
Ledningen informerar de anställda och medarbetarna ger sina reaktioner, upplysningar och 
synpunkter genom återföring uppåt. Mellan de anställda går en horisontell kommunikations-
ström. Det finns en riktning till på kommunikationen, den som går kors och tvärs mellan 
avdelningarna och enheterna på olika nivåer. Arbetskamrater kommunicerar i första hand med 
individer på samma nivå, det är en mer jämställd kommunikation än den informativa 
kommunikationen som kommer från ledningen. Kommunikationen som kommer från 
ledningen är vanligen traditionellt enkelriktad kommunikation, med en formell struktur.  
Ledningen informerar sina anställda, men kommunikationen kan vara allt för formell och 
många anställda upplever att de får för litet information. För mycket information kan dock 
                                                 
13 Larsson, L., 2001, s. 40 
14 Fiske, J., 2000, s. 42 
15 Larsson, L., 2001, s. 71 ff 
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vara till mer besvär än nytta då det kan vara svårt att ta ut den relevanta informationen. Den 
interna kommunikationen behöver vara saklig, trovärdig och färsk. Kommunikation i nätverk 
i anslutning till grundorganisationen existerar också. 
 
De olika nivåerna för kommunikation på arbetsplatsen är: 
 

• Intrapersonell nivå, det är vår egen kommunikation 
• Interpersonell nivå, en dialog eller ett samtal mellan individer 
• Smågruppsnivån, minsta enhetens vanliga mötesnivå 
• Stor- och flergruppsnivå, där delar av eller hela organisationen träffas 

 
Direkta informationsvägar som används på arbetsplatser är oftast muntliga. Den interna 
kommunikationen är mycket viktig på en arbetsplats. Arbetsplatsmöten utgör den vanligaste 
typen av träffar men också utvecklingssamtal är vanliga. Det är de små snabba sammankal-
lade mötena som har börjat ta större plats inom den interna kommunikationen eftersom 
tvåvägs kontakten ger fler fördelar. 
Den information som arbetstagaren behöver tas emot på ett mer positivt sätt när chefen 
personligen informerar kring de centrala budskapen.16  
 
 

2.5. Syftet med kommunikation 
De tre starkaste drivkrafterna bakom kommunikation är behovet att få kontroll, att samtalet 
ska ge personlig utveckling samt att vi vill bli bekräftade. Kontrollen handlar om att läsa av 
situationen, att veta vad som gäller. Personlig utveckling ger parterna en ny bild som skapas i 
och med samtalet. Det ger oss något till livs, vi tar med oss något efter samtalets slut som vi 
inte kände till innan. Bekräftelse innebär att vi känner att vi blir tagna på allvar. Våra känslor, 
åsikter och värderingar får ett värde när de godkänns av någon annan. Vi får respekt för det vi 
uttrycker även om mottagaren inte delar vår mening. 17 Kommunikationen tillfredsställer ett 
visst behov eller skapar en nytta.18 
 
Vår personlighets känslomässiga sida, det vill säga vårt självförtroende, temperament, 
ambitioner, dominans, vår inlevelseförmåga och våra intressen berörs av kommunikationen. 
Likaså vår förståelse, våra motoriska färdigheter, tänkande, uppfattningsförmåga, kunskaper 
och händighet involveras. När företag omstruktureras av olika anledningar krävs att vi som 
individer kan anpassa oss. De känslomässiga faktorerna blir till viktiga delar i företagets 
framåtsyftande ledarskap. Likväl som det är viktigt för individen så blir det viktigt för företa-
get att ta tillvara alla delenheter.19  
 
Kommunikation med små barn syftar till att minimera motstånd och skapa samverkan mellan 
barnet och föräldern. Det mest effektiva sättet är genom förståelse och det får vi genom att 
lyssna till vårt barn. När barnet inte är följsamt utan har invändningar och till slut vägrar att 
samarbeta är det för att någonting saknas. Det finns ett ouppfyllt behov. Genom kommunika-
tion kan vi få denna insikt. Likadant kan vi agera i de flesta situationer längre fram i livet, när 

                                                 
16 Larsson, L., 2001, s.176 
17 Engquist, A., 1992, Kommunikation på arbetsplatsen chefen, medarbetaren, gruppen, Rabén & Sjögren, 
Kristianstad, s. 39 
18 Gunnarsson, O. S., 1990, Kommunicera är nödvändigt för att föra ut budskap, vinna kunskap och förändra, 
Sipu Förlag, Göteborg, s. 11 
19 Wennberg, L., 1993, Förstå mig rätt!, Wahlström & Widstrand, Stockholm, s. 25 
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vi på arbetsplatsen, i gruppen eller med vår partner fastnar och inte kommer längre, när 
samtalet låser sig. Vi kan undvika konflikten genom att bli mer uppmärksam på den andres 
behov. Behoven kan vi få reda på genom att lyssna.20 
 
Att förbereda sig inför olika situationer med kommunikation är också nödvändigt. Inför varje 
situation då vi ska kommunicera borde vi ställa oss frågorna: 
  

• Varför kommunicerar vi? 
• Vad är det vi säger/kommunicerar? 
• Vad tror vi att vi säger/kommunicerar? 
• Vad skulle vara bästa sättet att säga/kommunicera detta meddelande på?21 

 
Antaganden om språket styr vår uppfattning som styr vårt handlande och vårt sätt att tänka 
och känna. Den som sänder ett meddelande tänker ofta att det är föreställningen kring vad 
som sägs som är det viktiga, inte ordet i sig. Håller man inte reda på i vilket sammanhang 
orden yttras eftersom språket har olika funktioner kan det leda till förvirring. Talar man 
dessutom med en person med ett annat språk kan tankestrukturen vara helt olika. Strukturen 
kan hela tiden också förändras efter de influenser som finns i samhället. Språket fångar 
ganska snabbt upp nya former. Det är lättare för en individ som kan använda sig av andras 
erfarenheter och dra fördel av tidigare gjorda misstag för att kunna utveckla sig och det är 
språket som möjliggör detta. Vi vet bara ungefärligt vad ett ord betyder tills det kommer in i 
ett sammanhang som ger oss den verkliga betydelsen för det speciella tillfället, även om det är 
samma ord som i ett annat sammanhang betyder något annorlunda.22  
En talare måste kunna göra sig förstådd, ett sätt är att använda orden så att de som lyssnar kan 
förstå avsikterna bakom orden. Det innebär en viss begränsning till vissa ord. Det finns en 
ordmening och en teckenmening där den senare förmodligen är den viktigare för att budskapet 
ska kunna tolkas på rätt sätt. Det ger oss talarens avsikter bakom orden. Tar man sedan till en 
ny betoning kan samma ord ge en ny betydelse, det kallas för prosodi.23 
 
Om personerna talar olika språk inom språket, kan det vara svårt att tolka betydelsen av 
meddelandet. En del uppfattar världen känslomässigt, logiskt och strukturellt medan andra ser 
rent effektivitetsmässigt på allt.24  
 
Då vi befinner oss i ett samtal eller kommunicerar med någon helt allmänt i vårt umgänge så 
är vi medvetna om den andres personliga närvaro. Förmågan att vara närvarande och inte bara 
fysiskt befinna sig på platsen är en förmåga som vi har i olika grad och plockar fram vid olika 
tillfällen. Den förmågan kan kallas för realfantasi. Realfantasi är när vi i själen kan föreställa 
oss en verklighet som existerar för just det ögonblicket fast det inte finns i verkligheten för 
våra sinnen.  
Det är när vi föreställer oss vad motparten vill just nu, dennes känsla, uppfattning och tankar. 
Det ska inte ses avskilt från den personen utan som del av verkligheten i dennes livsprocess. 
Medkänsla, när vi själv känner av verklig smärta inför vad andra drabbats av är ett exempel. 
Det vi står inför kan vi uppfatta som helt närvarande men varje människa är distanserade från 
varandra genom sin självständighet. Trots att vi lever nära inpå varandra är vi separata 

                                                 
20 Gray, J., 2001, Mars och Venus föräldrar till trygga och glada barn, Brombergs, Köping, s. 108 
21 Hurst, B., 1996, The handbook of communication skills, Kogan Page, London, s. 46 f 
22 Hayakawa, S.I., 1969, Vårt språk, Aldus/Bonniers, Stockholm, s. 12 ff 
23 Hermerén, G., red., 1989, Att tala utan ord människans ickeverbala uttrycksformer, Almqvist & Wiksell 
International, Stockholm, s. 12 f 
24 Engquist, A., 1999, Förstånd och missförstånd samtalsmetodik för arbetslivet, Prisma, Stockholm, s. 10  
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självständiga varelser med en egen verklighet. Vi blir till beståndsdelar av den självständiga 
världen runt omkring oss, tills vi möts och intar en personlig relation som åtskilda per-
sonligheter. Jaget växer i kontakt med andra människor, i relationen mellan människor där vi 
bekräftar varandra och ger en ömsesidig acceptans.25 
 
 

2.6. På arbetet 
På arbetsplatsen är det viktigt att kommunikationen fungerar. Den är grunden för att effektivt 
och lönsamt kunna bedriva en verksamhet. Kommunikationen avgör också den upplevda 
trivseln på arbetsplatsen. Kommunikationen på arbetsplatsen kräver att vi kan förstå varandra 
och att vi vill förstå och ta till oss andra människors budskap.26 
 
Spitzberg och Cupach anser att sammanhanget har sex framträdande grupper av variabler som 
styr kontexten, en kompetensteori: 27 
 

1. Klimatet, är det informellt eller formellt, underordnad eller överordnad, öppet eller 
slutet 

2. Hur ser miljön ut, det allmänna intrycket, styrka – kraftfull, svag, jämbördig 
3. Hur ser situationen ut, formell, intim, tillfälligt möte, förhandling och konflikt 
4. Min egen syn på mig själv i förhållande till andra, samarbete respektive tävlan, 

engagerad eller ytlig, målinriktad, dominerande eller jämställd, personlig eller formell 
5. Vilka mål har jag med min kommunikation, psykologiska mål – att skapa en identitet 

eller relation, instrumentella mål, kontrollera, informera 
6. Min tro på min egen förmåga att kunna agera efter punkterna ovan, uppfattningen hur 

en situation kan se ut, social ängslan 
 
Genom hela kommunikationsprocessen går en röd tråd. Det är vår identitet som följer och 
medverkar i kommunikationen, men också i hur vi tolkar kommunikationen. Vår identitet 
finns inbakat i de meddelanden vi sänder ut om oss själva och ligger till grund för hur vi blir 
tolkade samtidigt som vi identifierar oss med bilden vi får tillbaka. Vår självkänsla växer 
utifrån hur vi uppfattas av andra. 28 
 
Vi kommunicerar olika med olika människor vid olika tillfällen. Hur bestämmer vi vilken typ 
av konversation som lämpar sig vid vilket tillfälle? Svaret är information, desto mer vi vet om 
dem vi talar till desto mer direkt och konkret kan konversationen vara. Det blir den då vi kan 
hitta gemensamma referensramar men också då vi förbereder oss väl. Dålig kommunikation 
tråkar ut, skrämmer eller kan vara rent skadlig och förnärma åhörarna. God kommunikation 
behöver leda framåt, det blir väldigt tydligt på de möten eller i de diskussioner där man efter 
att ha gått igenom grundmomenten kan ta nästa steg tills hela processen är klar.29  
 
 

                                                 
25 Buber, M., 1996, Distans och relation, Dualis, Ludvika, s. 36 ff 
26 Wennberg, L., 1993, s. 27 
27 Engquist, A., 1994, Kommunikation och förändring, Rabén Prisma, Smedjebacken, s.54 f 
28 Thompson, N., 2003, s.187 
29 Hurst, B., 1996, s. 49 
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2.7. Kvinnligt – manligt 
Kvinnor och män anses ofta tala förbi varandra. De har naturligt olika tolkningssätt men detta 
är inte bara beroende på kön utan också precis som mellan alla individer beroende på bak-
grund, personlighet och kulturella skillnader med mera. Vi talar på olika sätt men den största 
innebörden i budskapet fylls i av den som lyssnar. Det blir lyssnarens egna erfarenheter, 
intressen och vanor som dominerar mer än sändarens avsikt med budskapet. När sändare och 
mottagare talar olika språk, vilket ofta är fallet med kvinnor och män, blir det lyssnaren som 
avgör om budskapet når fram. Innebörden blir till hos den som tolkar, det vill säga lyssnaren. 
På arbetsplatser är det mannens språk som har tolkningsföreträde. Då information går ut och 
reaktionen på denna avläses kan det bli feltolkningar både på reaktionen men även på 
grundinformationen om vi inte tar hänsyn till de språkliga skillnaderna. Språket tolkas genom 
ett färgat filter som ger oss olika signaler. För att skapa en effektiv kommunikation måste vi 
bli medvetna om dessa skillnader i språket mellan könen. Vi behöver inte förändra oss i 
grunden bara vara öppna för våra olika kommunikationsstilar.  Genom förståelse kan vi se till 
hur kvinnor likväl som männen använder språket och kan då utifrån det tolka på ett mer öppet 
sätt.30 
 
När vi kvinnor och män talar med varandra talar vi ofta förbi varandra eftersom kvinnorna 
talar på ordkanalen och männen på handlingskanalen. Kvinnors språk berör ofta vardagen, är 
mer konkret, stödjande och avser olika personer. Kvinnor föredrar ofta att tala i hemmet och 
har ofta flera samtal igång samtidigt, hennes samtal etablerar sociala kontakter och bibehåller 
relationer. Det kan ofta vara syftet med kvinnans samtal, att komma närmare andra männi-
skor. När kvinnan är tyst i offentliga sammanhang tolkas det ofta som avsaknad av makt. 
Männen talar hellre på sitt arbete än i hemmet. Därför blir också mannens språk ofta mer 
invecklat och i längre avsnitt, mer abstrakt och hypotetiskt. Män talar vanligtvis bara om en 
sak i taget och informerar gärna kring det ämne de talar kring. Männen tycker om att visa upp 
vad de kan och vill gärna stå i centrum med sina kunskaper i offentliga sammanhang, på 
möten, i debatter, på arbetsplatsen och i klassrummet. I dessa sammanhang kan mannen till 
och med uppfattas som pratsam. Varför mannen talar på detta vis är för att erövra positioner 
eller för att försvara de han redan har. I samhället uppfattas det ofta som ett maktmedel att tala 
mycket offentligt. När mannen däremot inte talar i privata sammanhang ger det intryck av att 
det är han som bestämmer. Tystnad är en metod att utöva makt, men också genom att inte 
lägga märke till andra, vända sig bort, inte svara, eller att läsa och vara tyst, kan man också 
visa makt, man osynliggör den andre.31 
 
 

2.8. Språket 
Det finns vissa mönster, vissa ordningar i språket som utvecklats genom generationer av 
användare. Skapandet har skett genom tänkande och handlande, individuella tolkningar som 
lett fram till en helhet. Det är fortfarande så språket växer och förändras. Vi skapar bilder som 
vi tolkar. Dessa kan tyckas kunna vara ganska stereotypa eftersom de händer gång på gång 
över hela världen. Skillnaden ligger i att situationerna är lika men vi är olika, det medför att vi 
inte kan veta hur någons, inte ens vår egen bild av språket kommer att se ut förrän vi hamnar i 

                                                 
30 Wennberg, L., 1993, s. 29 f 
31 Ostrowski, Anna, 2001, Kommunikation, Bonniers, Stockholm, s. 57 ff 
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just den situationen.32 Språket existerar inte egentligen förrän det blir till verklighet i nuet. Det 
blir aldrig likadant från gång till gång utan situationen avgör.33 
 
 

2.9. Tonläget 
Språkets symboliska faktorer som kärlek, värme eller retlighet i rösten, en order eller en 
monoton instruktion ger oss olika uppfattning om vad vi kan förvänta oss oavsett om vi kan 
uppfatta de direkta orden eller inte. Barn är mer perceptiva för att avläsa rösten men 
naturligtvis kan också vuxna tolka tonläget. Om man är bra på att läsa av tonläge, 
ansiktsuttryck och andra tecken som visar talarens inre tillstånd och då man lyssnar mer till 
hur det sägs än vad som sägs, då heter det att vi har en god intuition eller att vi är bra på att 
handskas med folk. Prat är en form, ett sätt att skapa samhörighet med, det kräver inga stora 
insatser av resurser. Börjar man finna samhörighet i de ämnen man diskuterar blir man mer 
och mer vänner samtidigt som det blir enklare att tolka vad den andre avser och kommu-
nikationen flyter jämnare.34 
 
 

2.10. Kompetens 
Den som äger kommunikationskompetens kan genom denna påverka sin omgivning. 
Kompetens kan också ses som kunskap och beteende. Den kompetente personen behöver 
känna till fakta och dessutom ha de praktiska möjligheterna till att kunna kommunicera för att 
kunna skapa effektiv kommunikation. Om personen förlorar kontrollen ger det istället en 
känsla av inkompetens. Kompetensen kan vara både generell och specifik.35 
 
Kommunikationskompetensen innehåller förståelse, motoriska färdigheter, tänkande, 
uppfattningsförmåga, kunskaper, händighet samt också emotionella delar som självförtroende, 
temperament, ambitioner, dominans, inlevelseförmåga, intressen och så vidare. De känslo-
mässiga delarna blir allt viktigare i takt med att samhället förändras med större grad service 
och kunskap.36 
 
 

2.11. De som inte talar 
Hur kan vi lyssna till dem som inte talar? En del av människorna i vår omgivning har 
kommunikationssvårigheter i muntliga sammanhang. Det kan upplevas som omöjligt att våga 
öppna sig och därför väljer en del individer att vara tysta. Vem som är tyst kan dock variera 
beroende på sammanhanget eller gruppsammansättningen. Människan är social av sin natur, 
men känner vi oss inte till exempel trygga, säker på vår sak eller om gruppen är för stor drar 
vi oss medvetet undan. Att kunna få uttrycka sina ståndpunkter är viktigt såväl både för 
gruppens helhet som för individens inre personliga tillfredsställelse.  
Det skapar också en social bekräftelse, saknas denna hamnar vi ute i periferin där vi inte blir 
sedda eller hörda. Det kan få till följd att det skadar den personliga utvecklingen. Vi är alla 
olika och kommunicerar på olika sätt och olika mycket och det hör ihop med vilken bild 

                                                 
32 Hansson, H., 1999, Bildspråkets grunder, Liber, Stockholm, s. 10 
33 Harris, R., 1996, Signs, language and communication, Routledge, London, s. 186 
34 Hayakawa, S.I., 1969, s. 78 ff 
35 Engquist, A., 1994, s.32 f 
36 Engquist, A., 1992, s. 31 
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omgivningen får av oss som kommunikatörer. Den som regelbundet drar sig undan och sällan 
deklarerar sin mening uppfattas ofta av sina medmänniskor som ointresserad och oengagerad, 
kanske till och med som självupptagen och överlägsen.37  
 
Att vara tystlåten styr det intrapersonella, hur jag är som individ och hur jag ser på mig själv 
men också det interpersonella, hur jag samspelar med och uppfattas av andra. Det kan leda till 
missförstånd och konflikter om den som har lätt för att tala inte inser att den tystlåtne har 
problem med sin tystlåtenhet. Det kan vara kommunikationsångest, blyghet, kommunikations- 
ovilja och eller ren rädsla för att hamna i blickfånget. Det berör hela omgivningen och 
tolkningen av den tystlåtne blir väldigt svår. 
 I det kommunikativa perspektivet är det av vikt att kunna se om det är en kommunikations- 
osäker individ vi möter för att kunna bemöta och ge ömsesidig förståelse. Skillnaden mellan 
den talsäkre mot den tystlåtne är att den förstnämnde tolkar på ett lugnt tryggt vis medan den 
andre lider av ångestfaktorer medan de ska ta emot och tolka sitt budskap, fast han eller hon 
kan se helt lugn och normal ut på ytan. Den talsäkre kan lugnt fråga tills allt är klart och 
tydligt med kompletterande frågor medan den tystlåtne försöker göra sig osynlig. Situationen 
kan leda till misstolkningar. 
Motsatsen finns i dem som hela tiden talar utan riktigt sammanhang, ofta drivna av nervositet. 
Det kallas för att vara en kompulsiv talare. Att vara tystlåten eller en kompulsiv talare är 
något som kan drabba alla mer eller mindre och det är först när det går till överdrift det anses 
som ett problem.38  
 
 

2.12. Ändrade förhållanden 
Förr kände ofta parterna varandra väl och förstod avsikten bakom budskapet. Speciellt för 
dem som levde i ett bondesamhälle. Det har förändrats, förändrats har också mängden av 
information som vi möts av. Vi håller på, vi är mitt i processen och har redan lärt oss att se 
förbi och avregistrera delar av den informationen. Dyngnet runt finns tillgång till obegränsat 
informationsflöde genom radio, tv, Internet, annonser, informationsskyltar, affischer, tid-
ningar, neonskyltar, reklam och så vidare. För att kunna arbeta sig genom mängden av 
information lär vi oss att avvärja information istället som var fallet tidigare, samla på oss 
denna kunskap.39  
 
Ett problem just med att vi har ändrat vårt beteende och avvärjer oss inför information och 
ljud och oljud är att vi lätt kan göra på samma sätt i det personliga samspelet med andra 
människor. Vi lyssnar utan att vare sig höra eller förstå. Förståelse är grunden för att kunna 
lyssna effektivt. Då är det viktigt att vi lyssnar till hela budskapet och inte använder oss av 
denna mekanism att filtrera bort hela eller delar av budskapet. Det effektiva lyssnandet är 
mest viktigt på arbetsplatser där vi måste kunna använda informationen korrekt.  
Ett annat problem som medför att våra tankar lätt kan vandra iväg är att vår förmåga att lyssna 
till tal är snabbare än vår förmåga att tala. Vi tar till oss betydligt fler ord per minut när vi 
lyssnar än vi sänder ut när vi talar. Det blir tid över för den som lyssnar som kan fyllas med 
egna tankar. Visar vi den som talar att vi är intresserad brukar det ha den goda effekten att den 
personen blir också intresserad att lyssna till vad vi har att säga. 

                                                 
37 Chaib, M., red., 1996, Begriplighet och förståelse, texter om det kommunikativa samspelet, Studentlitteratur, 
Lund, s. 76 f 
38 Chaib, M., red., 1996, s. 77 ff 
39 Gärdenfors, P., 1996, Fängslande information, Natur och Kultur, Stockholm, s. 13 
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Genom att ställa frågor tillbaka till sändaren kan vi få en bekräftelse på det vi uppfattat. Detta 
är bra att göra både om vi har uppfattat likväl om vi inte har förstått och av den anledningen 
behöver fråga igen. Genom vårt aktiva lyssnande visar vi att vi accepterar sändarens 
uppfattningar och känslor. Detta kan vi göra även om vi inte samtycker. Relationen är mer 
avgörande än kvaliteten på utformningen i samtalet.40 
 
Effektiv kommunikation har både närhet och distans. Den blandning av subjektiv inlevelse, 
förståelse och accepterande med det objektiva som består av klarhet och struktur. Ett krav för 
att klara av båda delarna är att kommunikationen är en dialog där vi kan komma till tals.41  
 
Varje dag, vecka och månad har vi också fler personliga sociala möten än tidigare 
generationer. Detta kanske låter konstigt i en tid då vi anses sitta isolerade framför våra 
datorer, men våra förhållanden är så förändrade och vi är så många fler. Vad som dock inte 
har förändrats är vår utbildning för samspelet, interaktionen mellan de människor vi möter, 
arbetar och umgås med. Utbildningen vi har för detta är obefintlig.  
När vi är små får vi lära oss att läsa, skriva och räkna men att lära sig att tala eller lyssna 
effektivt finns det ingen utbildning för. Att ha talets gåva behöver inte betyda att det är god 
kommunikation som avses, snarare är det en person som talar länge och mycket som brukar 
anses ha talets gåva.42 

                                                 
40 Nilsson, B., m.fl., 1994, Kommunikation, Samspel mellan människor, Studentlitteratur, Lund, s. 63 f 
41 Nilsson, B., m.fl., 1994, s. 67 
42 Ridell, C., m.fl., 1988, Helt enkelt, en bok om kommunikation mellan människor, Corona, Malmö, s. 7 
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3. ATT LYSSNA 
  

3.1. Att höra eller lyssna 
Vi hör utan att göra någon ansträngning, det går automatiskt. För att lyssna krävs det en större 
ansträngning där vi satsar mer energi för att ta till oss budskapet, att avlyssna. Samtalet består 
också av kroppsspråk, tonfall och pauser som tillsammans bildar en helhet. För att uppfatta 
helheten krävs att vi kan lyssna på flera plan samtidigt. Ibland kan det viktigaste budskapet 
också ligga i vad som inte sägs.  Vi förändras litet grand hela tiden då vi lyssnar till andra, då 
är vi öppna och kan se saker från en ny sida. Lyssnandet blir till ett lärande som ger oss nya 
insikter. Då kommunikationen är rak och öppen mellan parterna och vi lyssnar till det som 
sägs, så förebygger vi också missförstånd som annars lätt kan skapa konfliktsituationer.43  
 
 

3.2. Begreppet lyssna44  
Forskare inom området lyssna skiljer mellan tre olika nivåer. Den auditiva informationen kan 
vi få utan att vi lyssnar. Informationen kan nå oss utan att vi är medveten om att vi är motta-
gare. Det vi mottar bearbetas olika aktivt. 
 
• Hearing 
Stimuli, det vill säga ljud som når örat men som vi inte lägger någon tolkning av. Det är örats 
fysiologiska funktion att uppfånga ljud utan någon övrig mental aktivitet. 
 
• Listning 
En nivå där vi har en högre grad av mental aktivitet. Vi förstår stimulis och en reaktion 
uppstår. Lyssnandet blir till en process som styr medvetandet. Alltså hearing är när örat nås av 
ett ljud, men listning när vår hjärna talar om för oss vad det är vi hör. 
 
• Auding 
Det är på denna nivå vi befinner oss när vi tar emot auditiv information som vi lyssnar till, 
känner igen och kognitivt bearbetar. Vi har på den här nivån en förmåga till bedömning, 
resonemang, minne, tänkande och fantasi. Vi tolkar och översätter symbolerna för det talade 
språket tills det utgör något vi kan förstå och relatera till. På denna nivå kan vi även tolka in 
det underförstådda som finns med, det vill säga det som inte sägs, men avses.  
 
 
Att lyssna är att absorbera det ljud vi hör. Själva tolkningen ska inte komma samtidigt som vi 
lyssnar för då kan nästa budskap gå förlorat medan vi befinner oss i de första tankarna kring 
det som sades först. Att lyssna är en färdighet som vi kan utveckla. Ungefär 50 % av det vi 
lyssnar till kan vi tillgodogöra oss i början av ett tal eller en föreläsning, sen går det snabbt ner 
till 25 % av informationen som vi tar med oss. Våra förväntningar färgar det vi lyssnar till och 
hur vi lyssnar till olika människor. De som verkligen lyssnar utmärker sig ofta genom att 
ställa frågor till sändaren av budskapet under pågående sändning.45 
 

                                                 
43 Mehrens, S., 1998, Samtal som arbetsmetod, Studentlitteratur, Lund, s. 30 
44 Trowald, N., 1973, Att lyssna effektivt, Rapport SÖ 5, Utbildningsförlaget, Skolöverstyrelsen, s. 19 f 
45 Hurst, B., 1996, s. 52 ff  
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3.3. Aktivt lyssnande 
Att lyssna ses ofta som att vara artig. Förutom att vara artig så medför det också fler fördelar 
för den som lyssnar. Värdefull information fås genom att lyssna till vad den andre säger. De 
som arbetar med språket i sitt yrke vill förutom att vara artiga också kunna få fram värdefull 
kunskap om vad det är t.ex. kunden eftersträvar. Argumenten blir mer relevanta då den 
lyssnande parten är mer koncentrerad på att lyssna. Lyssnandet medför också att när vi är tyst 
så hinner vi tänka på vad det är som sägs. Vi ska inte formulera vårt eget budskap under tiden 
utan istället bearbeta det vi hör. Det gör också att vi bättre kommer ihåg vad som har sagts. 
När vi använder oss av detta lugna öppna sätt att lyssna blir det till en dialog mellan parterna 
som också öppnar mottagligheten hos parterna. Det blir en jämnare nivå på samtalet där ingen 
behöver styra eller ta över kontrollen av det som sägs.46  
 
Det är inte alltid ett bra samtal innebär att parterna talar lika mycket, ibland är det en som talar 
och den andra lyssnar. Det skapar en känsla av djup förtrolighet mellan samtalsparterna då 
någon lyssnar till ens innersta tankar och känslor. Det skapar också en känsla av 
självförtroende att få tala till punkt. Just detta att låta någon tala på det sättet utan att avbryta 
med egna kommentarer, egen erfarenhet och egna åsikter är svårt. Det krävs mycket av 
motparten för att kunna hålla inne sitt eget känsloliv för att inte ta överhanden. Att kunna 
lyssna på det sättet kräver övning. Dessutom behöver den lyssnande parten ha tillgång till 
empati och inlevelseförmåga.47 
 
När vi lyssnar skapar vi en bild av det som sägs men lika viktigt är att lyssna till det som inte 
sägs. Samtidigt ska vi analysera hur vi själva reagerar på det budskap vi upplever att den 
andra skickar. Det är viktigt att undvika att kategorisera och döma en människa på förhand 
innan de ens har haft chansen att öppna munnen. Det finns en påtaglig risk med detta att vi 
direkt tar för givet vad talaren måste mena. När vi lyssnar ska vi inte bara kunna upprepa det 
vi hört utan också förstå innebörden med budskapet. 
När vi koncentrerar oss på vad vi själva ska säga härnäst förlorar vi både vad som sägs direkt 
och mellan raderna, vad budskapet egentligen handlar om. Anledningen kan vara att vi saknar 
engagemang och intresse antingen för det som sägs eller för den som talar.48 
 
Beteendemönster kring hur vi lyssnar på andra kan ha att göra med vår inre sinnesstämning. 
Om vi känner oss överlägsen, underlägsen, ointresserad eller självuppoffrande. Lyssnar vi 
intresserat eller är vi negativa eller bara ifrågasätter det som sägs? Ställer vi öppna frågor för 
att lära oss mer eller kommer vi direkt med motargument?49 
 
Här blir det viktigt att inte bygga upp förutfattade meningar kring personen vi samtalar med. 
Alla våra tidigare erfarenheter och möten med andra människor som vi har med oss 
inombords påverkar vår inställning. Att kunna bortse från detta och öppet lyssna på personen 
visar på en mognadsgrad hos individen där fokus tas från det egna jaget till samtalsparten. Det 
är att lyssna aktivt då vi verkligen är intresserade av att ta till oss en annan persons åsikter, 
behov och önskningar. Befinner vi oss inte i det läget att dialogen är öppen och avspänd kan 
vi istället genom klargörande frågor direkt på plats försöka ställa om frågan eller omformulera 

                                                 
46 Lennéer Axelsson, B., m.fl., 2004, Om konflikter hemma och på jobbet, Natur och Kultur, Stockholm, s. 233  
47 Mehrens, S., 1998, s. 31 
48 Nilsson, B., m.fl., 1994, s. 61 f 
49 Engquist, A., 1999, s. 67 
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tills vi förstår meddelandet som sägs. Genom frågor kan också dialogen bli bättre då bådas 
tankearbete kan aktiveras till att se utanför vad vi själva tänkt från starten.50  
 
Samtidigt som vi kritiskt lyssnar på vad som sägs får vi inte döma ut det vi hör. När vi lyssnar 
får vi göra bedömningar för att kunna tolka och förstå. Vi måste försöka att förstå hur talaren 
känner, tänker och menar. För att kunna analysera krävs det först och främst att vi förstår, 
sedan kan vi vara kritiska till vad vi anser om innehållet.51 
 
Att lyssna – ta till sig information, kan vara svårt även för välutvecklade organisationer. De 
olika delarna i organisationen kan vara för specialiserade och talar inte samma språk. 
Organisationen är för stor eller saknar en fungerande kommunikation mellan de ingående 
delarna. Avdelningarna hinner inte lyssna till de andras resultat och därför blir inte helheten 
till den synergi som skulle kunna vara fallet. Ett exempel är CIA och FBI med flera som fick 
vissa ledtrådar inför terrorattacken den 11 september. Bristande samordning, fantasi och 
svårigheter att tolka för osannolika inputs samt att informationen inte samordnades mellan 
enheterna möjliggjorde att attacken kunde genomföras.52  
  
 

3.4. Inre normer 
Våra egna inre normer, de styr hur vi uppfattar andra människor eller andra saker. Om normen 
uppfylls till minst hälften anser vi att personen är trevlig eller att saken är bra. Vi eftersträvar 
vanligtvis en högre grad av normuppfyllelse. Då vi har orealistiska normer eller har svårt för 
att uppfatta kvaliteter hos oss själva eller hos omgivningen, så värderar vi inte det vi ser och 
möter. När normen inte uppfylls ser vi det som dåligt. Detta kan hända om vi bär på 
orealistiska förväntningar.53  
 
Att ta itu med situationer som hämmar oss gör att vi på ett annat sätt kan vara öppna för de 
situationer vi möter. Att kunna lämna offerrollen, som vi ibland placerar oss i då situationen 
känns svår, för att själv kunna bli till den som bestämmer och kunna ta makten över 
situationen. Att kunna bestämma skapar en trygghet och ger ett ökat välbefinnande. När vi 
befinner oss i ett tillstånd som vi behärskar blir vi mottagliga och kan ta till oss omvärldens 
stimuli på ett mer öppet sätt. Det skapar en mer öppen attityd och samtidigt en friare 
inställning till att kunna lyssna till andra.54 
 
Människan tar emot omvärldens signaler genom sina sinnen. Signalerna sorteras genom olika 
sorteringssystem. Närminnet är det mest effektiva av dessa system. Det vi anser som 
meningsfullt lagrar vi i långtidsminnet som erfarenheter, kunskap och språk. När sedan 
behovet uppstår plockar vi fram informationen till medvetandet och informationen ligger till 
grund för förståelse och reflexion.55 
 

                                                 
50 Lennéer Axelsson, B., m.fl., 2004, s. 234 
51 Nilsson, B., m.fl., 1994, s. 67 
52 Andersson, T., 2005, Andra världar, Kommunikation och omvärldsstudier, Studentlitteratur, Lund, s. 14 
53 Engquist, A., 1993, Om konsten att samtala, Rabén och Sjögren, Kristianstad, s. 55 
54 Engquist, A., 1999, s. 125 
55 Åstrand, A., 1992, s. 24 
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3.5. Redundans och entropi 
När man deltar i kommunikation behöver man kunna avgöra vad kontexten i sammanhanget 
syftar till. Kontexten kan avse rent språkliga meddelanden eller den sociala situationen. Om vi 
redan från början av meddelandet kan avgöra sammanhanget kan vi direkt tolka meddelandet 
på rätt nivå. 
 
Redundans (mångfald) finns i det svenska språket. Det betyder att cirka 50 % av orden i 
språket är redundant och man skulle alltså kunna klara sig med halva mängden ord för att 
förstå budskapet.56 Redundans är det förutsägbara, motsatsen blir entropi, det vi inte kan 
förutsäga. Det redundanta meddelandet är ofta informationsfattigt medan det entropiska är 
informationsrikt. Det betyder att vi lägger ut texten mer kring ämnet det berör för att göra det 
mer tydligt, vi använder redundansen i språket. Det entropiska är direkt på sak och innehåller 
ingen onödig information. Kommunikation kan dock inte ske utan redundansen som praktiskt 
behövs för att avkoda meddelanden. Redundansen gör det möjligt att upptäcka felaktigheter, 
som till exempel att ordet är felstavat. Är språket ickeredundant bli ändringen av en bokstav i 
ett ord till ett annat ord, t.ex. simma – samma. 
Konvention blir till en avkodande källa för att kunna tolka meddelandet rätt. När vi upprepar 
det vi säger för att kanalen till mottagaren har störningar eller brus av något slag så är det 
redundansen vi använder oss av, den undanröjer praktiska kommunikationsproblem. 
Redundansen är alltså till ett medel för förbättring av kommunikationen.57  
 
 

3.6. Receptionsanalys 
Det receptionsanalytiska begreppet väljer att inte rikta in sig på budskapet eller mottagarens 
person utan mot kombinationen av dessa båda. Det spännande budskapet bildas då i mötet 
mellan budskapet och mottagaren. Till exempel när det är en spännande film på tv, det vi inte 
ser i tv-rutan men förväntar oss kommer hända blir till det verkligt spännande. Det blir vad 
man kan läsa mellan raderna. I meddelandet som sänds försöker den mottagande parten att 
skapa meningsfulla helheter. För att få hela betydelsen behöver sammanhanget till delarna 
finnas med för att tolkningen ska bli hel. Ett exempel är mjölkbudet som går till sängs med sin 
fru två gånger i veckan, men det gör också brevbäraren. Utan sammanhanget vet vi inte vems 
fru brevbäraren går i säng med. Här behövs sammanhanget för att göra tolkningen klar. 
Hjärnans båda halvor arbetar tillsammans för att tolka och förmedla budskap.58  
 
 

3.7. Återkoppling 
Den som ska berätta något börjar ofta sin berättelse genom att fånga lyssnaren 
uppmärksamhet. Det är för att förbereda lyssnaren på vad som komma skall, att ge förhands- 
information om innehållet. Det underlättar tolkningen när vi i förväg känner till vad det 
kommer att handla om. Kommunikationen blir därmed effektivare.  
Efter det vi har tagit emot ett budskap skickar vi tillbaka någon form av respons till sändaren 
som talar om hur vi upplevt budskapet. Att inte svara är också en form av respons. 
Återkopplingen ger oss information hur den andre upplever vårt budskap. Då vi inte litar på 
den som ger återkopplingen kan vi se det som kritik eller som att vi blir anklagande istället för 

                                                 
56 Åstrand, A., 1992, Informationskunskap - en introduktion, Almqvist & Wiksell, Malmö, s. 18 
57 Fiske, J., 2000, s. 22 ff. 
58 Åstrand, A., 1992, s. 63 
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att ta till oss informationen och kanske förändra oss till det bättre. En ren återkoppling är när 
vi bekräftar det vi hört. En annan form är att ge en personlig reaktion där vi talar om hur vi 
har påverkats känslomässigt av det talaren har sagt. Bedömning är en form av värderande 
återkoppling, vi värderar på något sätt den andres beteende. Finns inte tilltro till den andre 
personen blir detta inte en form för effektiv kommunikation.  
Tolkningen av budskapet, där relateras ett beteende utifrån en orsak som ligger till grund. 
Denna form av återkoppling skapar oftast en fientlig inställning och blir sällan effektiv då den 
rör det omedvetna. Det aktiva lyssnandet avser det medvetna och handlar inte om varför 
någon använder ett speciellt beteende. 
En del blir ängsliga eller sårade av återkoppling och då är det bättre att inte ge någon. En 
fungerande återkoppling ska ge sändaren information om något denne kan ändra på som blir 
till det bättre. Återkopplingen ska komma direkt och vara konkret och ärlig. 
När vi får återkoppling ska vi inte okritiskt ta emot den men vi ska heller inte inta 
försvarsställning och argumentera emot. Då förlorar vi chansen till insikter som den andre kan 
förse oss med.59     
 
Om vi inte förses med feedback vet vi inte om mottagaren hör eller förstår vad vi säger. Det 
skapar ingen bra kommunikation. Vanligtvis syns mottagarens reaktion på något sätt, antingen 
genom instämmande nickar, frågor eller på kroppsspråket. Genom feedbacken kan sändaren 
dra sin egen slutsats om hur mottagaren uppfattat budskapet.  
Ibland undviker vi att få feedback eftersom vi är rädda för att veta vad andra tycker om oss. 
Om vi förväntar oss feedback kan det kännas som att be om en komplimang. Tvingas vi fråga 
får vi ofta ett tillrättalagt svar. Det som sägs spontant är mer trovärdigt och ärligt.  
Ett problem är att vi många gånger inte vill släppa folk in på livet. Vi vill inte kommunicera 
och ger därför ingen respons på det vi hör, och framförallt ingen personlig respons. Vårt ego 
kommer i vägen. Likaväl som vi kan utveckla vårt sätt att tala kan vi också utveckla vårt sätt 
att lyssna.60 
 
 

3.8. Tystnad i kommunikationen 
Att lyssna innehåller också tystnad. När vi talar använder vi oss av pauser. Det kan vara ett 
mycket effektivt sätt att tala på. När vi lyssnar består tystnaden av att vi törs vara tysta utan att 
fylla i tomrummet med eget prat. Tystnaden kan innehålla information, tankar och känslor. 
Tystnaden ger möjlighet till att ställa kompletterande frågor kring innehållet, men också till 
att kunna reflektera och nå till djupare tankar eller eftertanke kring ämnet. Det ger också 
möjligheten att börja tala om något annat. Detta är ett positivt sätt att vara tyst på.  
Det negativa sättet är när en person inte svarar utan sitter tyst. Då följer en känsla av obehag 
och osäkerhet. Vi känner oss förföljda eller provocerade. Det kan till och med gå så långt att 
det känns hotfullt. 
Anledningen till att personen inte ger någon respons kan vara av skilda slag. Det kanske inte 
finns något givet svar, eller personen saknar en åsikt, tolkningsproblem eller personen kanske 
håller med. Personen kanske är rädd för att tala eller ämnet har gjort personen så upprörd att 
det är svårt att fortsätta.61  
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3.9. Kroppsspråk 
Människan precis som djuret har signaler som används på en omedveten nivå. Våra 
kroppsrörelser räknas ofta till de signaler vi inte kan styra. De kommer spontant och direkt, 
åtminstone en del av dem. Människans hjärna har en väl utvecklad förmåga att associera och 
det hjälper oss när vi försöker tolka ett meddelande.62 
 
Snabba ögonkast som vandrar fram och tillbaka under samtalet, ögon som blinkar och inte 
kan bestämma sig för att vara öppna eller stängda, en blick som vandrar i väg och blir till ett 
tomt tittande, liksom den som har blinkningar i ögat som varar flera sekunder längre än 
normalt, är beskrivningar på situationer då personen känner sig pressad på ett eller annat sätt. 
Det kan hjälpa att själv vara mer öppen för att kunna möta personer som signalerar med sitt 
kroppsspråk att de vill dra sig ur en situation, då kanske vi möts av färre avstängningssigna-
ler.63  
 
Gester, frisyrer, kläder, mimik och blickar hör alla till de signaler vi mer eller mindre 
medvetet använder när vi kommunicerar med andra människor. De kan underlätta i vissa 
situationer, eller tydliggöra det vi försöker informera om. Attityder, känslor och stämningar är 
sådant som är svårt att bara förmedla med ord.64  
 
Ett samtal innehåller flera olika komponenter för att bli komplett. Ord, tonfall, röstläge, 
rörelser och kroppshållning bildar helheten som sedan tolkas av motparten. I ett telefonsamtal 
måste det verbala budskapet vara mer tydligt då det bara är tonfallet som kommer fram. I 
skriftliga samtal används skiljetecken, stilsorter och nytt stycke för att komplettera orden i 
meddelandet.65  
 
 

3.10. På arbetsplatsen 
Viktigt för att kunskap ska kunna spridas, dels korrekt men också snabbt, till dem som det 
berör är vilka informationskanaler som finns. Det behöver också finnas en kontinuerlig 
kommunikation mellan beslutsfattare och dem som innehar olika fakta. Då kunskapen finns 
kan beslutet tas och affären/processen är i gång. Slutsatser behöver granskas, sammanträden 
hållas, rapporter ska läsas och föredragningar göras innan beslut tas. Kommunikationen blir 
av allra största vikt. Att kunna tolka budskapet, och att vi genom lyssnandet snabbare kan ta 
till oss och förstå den nya kunskapen är en viktig faktor. Kommunikation kostar pengar samt 
kräver tid och anspråk av de anställda. Då kan en kommunikationsplan som redogör för hur 
den professionella kommunikationen kan och bör se ut vara till nytta. Den ska vara känd av 
alla. Då kan vi också på förhand ta hänsyn till vilka resurser som behöver avsättas för 
kommunikation.66    
 
 

                                                 
62 Åstrand, A., 1992, s. 32 
63 Lyle, J., 1994, Kroppens språk, Wahlströms, Eskilstuna, s. 30 
64 Håkansson, G., 1995, Yla som vargar, tala som folk, Almqvist & Wiksell, Stockholm, s. 35 
65 Konferenser 24, Hermerén, G., red., 1991, Att tala utan ord, Människans icke-verbala uttrycksformer, 
Almqvist & Wiksell International, Stockholm, s. 51 
66 Gunnarsson, O. S., 1990, s. 27 ff 



24 

4. SAMTAL  
 

4.1. Våra samtal 
Ett samtal innehåller en sändare och en mottagare. Mottagaren registrerar genom att lyssna på 
vad sändaren säger, tar ställning till det som sägs och reagerar på signalerna.67   
Under ett samtal utbyter vi tankar, idéer och vi förmedlar information, men samtal fyller 
också helt andra behov. Behoven skiljer sig åt beroende på vem du talar med. Det kan vara ett 
privat samtal eller ett offentligt. Formen och innehållet anpassas efter hur väl du känner den 
du talar med. Är det en vän kanske vi bara vill få talas vid litet, dryfta eller småprata. Det kan 
också handla om att få diskutera, orda, samspråka, förhöra, förhöra sig om, konversera eller 
förhandla. Kraven i samtalen är olika, i en del samtal har vi mål vi vill uppnå. En viss sak 
behöver bli sagt, vi vill göra en affär eller vi behöver få lyssna av personens inställning eller 
känslor för vår egen person. Oavsett vem vi talar med finns det alltid en osynlig gräns, det 
finns saker som vi inte talar om. Denna gräns ändras eftersom, både beroende på vad samtalet 
handlar om och graden av öppenhet mellan parterna vid det tillfället.68  
 
Att kunna föra ett formellt samtal kräver mer eftersom kravet på sammanhang, korrekthet 
men också struktur ökar. För att kunna utföra detta samtal krävs förberedelse, det vi vill säga 
det behöver vara genomtänkt. Det sparar oss dessutom både tid och resurser när det är väl 
förberett. Ett samtal tar tid och just tid har nästan alla ont om, dessutom kostar arbetstid 
pengar. Lönen utgör ofta en stor del av företagets budget.69  
 
Om samtalet låser sig, om parten vi samtalar med inte förstår vad vi menar eller då samtalet 
urartar till en maktkamp, kan vi få till en förändring genom vi försöker ändra på oss själva. Då 
förändras balansen mellan oss och möjliggör en förändring av de låsta positionerna. Detta kan 
ske genom att vi börjar lyssna till motparten istället för att föreskriva vad personen borde 
tycka och tänka. Bekräfta personen istället för att komma med egna inlägg, och sen att ge upp 
en del egna ståndpunkter. Det vill säga, målet är att försöka åstadkomma en öppen och trygg 
kommunikation. Genom att pressa den andra parten skapar vi vanligtvis bara en låsning kring 
de ståndpunkter vår motpart har. När situationen blir ohållbar krävs det ibland en utomstående 
part som kan hjälpa parterna genom medling.70  
 
Samtal ska inte behöva handla om vem som har rätt eller fel. Tonvikten borde ligga mer på att 
sam-tala och på så sätt vinna nya insikter. När samtalet står i centrum är det de nya idéerna 
som är viktigast, inte personerna bakom. Motsatsen är två-monologsamtalet som sker mellan 
bekanta som pratar för att umgås. Monologerna berör ofta samma ämne men tillför sällan 
något nytt till någon av parterna.  
Vi har svårt att utvecklas då vi söker bekräftelse eller visar oss som duktiga, vilket också i sig 
är ett mänskligt behov liksom att kommunicera.  
Tanken på vår egen framtoning tränger ofta undan möjligheten att verkligen lyssna till 
motparten under samtalet. Det resulterar ofta i goda tips, råd och idéer som den andre inte alls 
bett om. När vi lärt oss skilja på oss som person och de åsikter vi har, blir det lättare och vi 
känner oss inte kränkta på samma sätt fast våra åsikter ifrågasätts.71 
                                                 
67 Mehrens, S., 1998, s. 14 
68 Mehrens, S., 1998, s. 9 f 
69 Mehrens, S., 1998, s. 10 
70 Engquist, A., 1992, s. 45 
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4.2. Samtalets fyra rum:72  
 

1. Artighetsrummet - där vi utbyter vi information utan att lyssna särskilt 
mycket till det som sägs – envägskommunikation 

2. Åsiktsrummet - här fastnar vi lätt då vi tänder till och känslorna rusar. 
Konflikter är vanliga och vi intar snabbt försvarspositioner  

3. Tankerummet - vi får en förståelse både för motparten och för vad som 
händer inom oss själva. Helhetssyn och respekt är viktigt 

4. Möjligheternas rum - I förra rummet låg fortfarande fokus på oss själv och 
vår upplevelse. Nu flyttas fokus till själva samtalet och hur långt det kan föra 
tankarna kring nya idéer. Tillit är viktigt  

 
 

4.3. Värderingar 
Om personerna talar olika språk inom språket, kan det vara svårt att tolka betydelsen av 
meddelandet. En del uppfattar världen känslomässigt, andra ser till hur logisk och strukturell 
världen är, medan andra ser rent effektivitetsmässigt på allt.73  
Problem som kan uppstå i samtal precis som när vi lyssnar aktivt, är att vi alla uttrycker oss 
olika. Vi har också olika värdeladdning på ord. Vår erfarenhet och vår inställning till den som 
talar kommer också att påverka tolkningen av det som sägs. Faktorer som spelar in och 
påverkar relationen är vilken grad av jämlikhet mellan parterna, personlig sympati och vårt 
förhållningssätt, det vill säga hur vi är.  
När ett samtal urartar kan dialogen utebli och samtalet handlar mer om att vinna eller förlora. 
Det blir till en kamp mellan parterna om att kunna övertyga den andre. Tanken är att lyckas 
jag bara inplantera min idé så ser och förstår de att jag har rätt. Då försvinner också 
problemet. När vi på detta sätt är låsta och inte öppnar upp för nya idéer och tankegångar så 
skapas ingen dialog. Vi talar inte med utan snarare till eller om vår samtalspartner. En 
invändning får oss direkt att spärra ut klorna istället för att öppna upp för en insikt. En dialog 
innehåller många delar, att iaktta, reflektera, tolka och dra slutsatser. Det blir lätt till ett makt-
medel när vi genom samtalet kan styra människor genom hur vi talar till dem.74 
 
Konflikter mellan olika parter kan ofta vara ett uttryck för konflikter inom oss själva. Då vi 
får insikt om detta kan vi först ta itu med oss själva för att se till våra egna inre konflikter som 
vi har i vår själ. Efter vi har tagit itu med dem kan vi möta våra medmänniskor som en befriad 
och öppen personlighet. Då kan vi skapa nya positiva relationer. Varför vi inte automatiskt 
befriar oss från dessa beror på att vi har ett invant förhållande till omvärlden. Det kan också 
kännas kränkande att vi behöver förändra oss. Det krävs fortfarande två för att det ska bli en 
konflikt. Den enskilda individen betraktar sig bara som en individ bland individer och inte 
som en verklig människa som förändrar världen.75 
 
Vi kan personligt utveckla hur vi samtalar. Det handlar inte bara om allt lära sig teknik och 
metodik, utan det vi talar om bör helst innehålla en del av vår egen historia och personliga 
prägel för att kännas genuint. För att inte bara det personliga ska ta överhanden när det krävs 
att vi för ett strukturerat samtal, behövs ett ramverk där de olika delarna finns med. Det kan 
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också hjälpa oss om vi hamnar i en ovan situation, då vi tappar vi inte fattningen lika lätt.76 I 
de situationer där vi blir del av en konflikt utan att vara förberedda blir kommunikation inte 
speciellt bra utan handlar i första hand om att försvara sig. Ett bättre konfliktsamtal kan vi ha 
då vi fått förbereda oss och tänka igenom situationen.77 
 
 

4.4. Öppna eller slutna frågor 
Öppna frågor i ett samtal leder snabbare kommunikationen framåt. Det är typen av frågor där 
svaret inte är ett ord, utan ofta kräver en utveckling av ämnet. Det ställer dock större krav på 
lyssnaren, tolkningen av svaret blir mer invecklat. Undviker vi öppna frågor blir det inte något 
riktigt samtal och dör snart ut efter det att frågorna är slut. Samtalet med slutna frågor blir ofta 
tråkigt eftersom motparten inte behöver engagera sig utan kan svara ja eller nej eller ett annat 
kortfattat svar. De öppna frågorna visar motparten att du är intresserad och uppmuntrar till 
mångordiga svar. Genom att ställa frågor kan vi också styra samtalet mot våra egna intressen, 
vi får kontroll.  
Ibland använder vi frågor till att kunna visa andra hur mycket vi vet. Då både ställer vi frågan 
och ger svaret samtidigt. Det leder inte samtalet framåt utan tråkar snarare ut motparten.  
Vi kan använda slutna frågor när vi behöver exakt information och annars öppna frågor som 
ger konversation. För att lättare kunna tillgodogöra oss budskapet så kan vi försöka att även 
arbeta med motpartens tankeprocess och inte enbart vår egen.78 
 
 

4.5. Relationen 
Människan kan i relation till andra människor ha en levande mänsklighet genom relationen till 
varandra som självständiga varelser och genom det bekräfta varandra. Språket mellan 
individerna är det som möjliggör denna mänsklighet. Hur det uttrycks avgörs i den givna 
situationen beroende på vad som avses. Språket görs levande eftersom det behövs och kan då 
avse olika saker beroende på hur det uttalas och till vem. Resten av tiden finns orden och 
språket där som verktyg som väntar på att användas. 
I varje äkta samtal visar vi att vi accepterar motpartens annorlunda idéer, det skapar och ligger 
till grund för vår relation. Då vi försöker övertyga varandra i ett samtal om att vår egen åsikt 
är den riktiga måste vi ändå kunna acceptera motparten som denne är, trots all vilja att 
påverka. Genom detta visar vi inte bara acceptans utan bejakar också vår motpart. Vi tillåter 
att vi har olika åsikter och ger vårt godkännande till dessa åsikter. Sann mänsklighet kommer 
till stånd i äkta möten. Vi begränsar inte varandra och vår egen ändlighet kan kompletteras 
genom den andres förhållande till samma sannig. Genom detta bekräftar vi varandra i vår 
individuella existens genom äkta möten.79  
 
Människans handlingar och samhälleliga normer, förväntningar och värden kommer till 
uttryck i vårt samspel med andra individer. Vi människor anses vara sociala varelser som i 
interaktion med andra individer både är lika och olika våra medmänniskor. Utan likhet mellan 
individerna skulle vi inte förstå varandra och utan olikhet så skulle vi alla vara likadana. Vi 
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skulle inte behöva något språk eller något annat sätt att kommunicera på, då vi alla är lika-
dana.80 
 
Relation och kommunikation hänger ihop. Också motivation, kunskaper och färdigheter 
behövs för att kunna använda oss av i samspelet. Kommunikationen ger ett visst utfall och 
äger rum i ett visst sammanhang. Kommunikationen har en social, interaktiv karaktär. Det 
kommer till uttryck när bra kommunikation utgör grunden för samtalet så kan båda parter nå 
sina uppställda mål genom samarbete.  
Det kan fortfarande vara en bra kommunikation utan att något resultat av samtalet presteras. 
Hur vet vi om kommunikationen har varit bra och gett ett verkligt utfall? De flesta forskare 
menar att det bara finns individens subjektiva mått på om kommunikationen har varit bra eller 
inte.81 Det i sin tur hänger samman med kvaliteten på relationen mellan parterna. Om 
relationen är intim och inger förtroende, så ökar graden av upplevd kvalitet på samtalet. Är 
talaren nervös och ängslig skapas inget positivt utfall av kommunikationen.82  
 
Om vi visar vem vi är, då blir kommunikationen mer intressant. Motparten behöver få tillgång 
till våra intressen, attityder och värderingar, men också faktorer som var vi bor, vad vi arbetar 
med, hur vår fritid ser ut, var vi har varit och vart vi är på väg, för att bättre kunna tolka det vi 
säger. Det fördjupar också relationen. 
En person som är duktig på att använda sig av aktivt lyssnande kan ganska snabbt avgöra 
vilken typ av samtal som ligger för hand. Då samtalet stannar vid standardfraser och 
utbytande av fakta om sådant som nyligen inträffat, har parterna inte hittat nog många gemen-
samma eller intressanta beröringspunkter för att en relation ska löna sig. 
Våra åsikter kring olika saker ger motparten snabbt en klar bild av oss som person. Det vi 
säger kommer snabbare att kunna tolkas utifrån vad motparten har för värdering på de 
åsikterna. Det ger en bild av det vi säger mot vår person. Då kan motparten välja att ta avstånd 
eller fortsätta att samtala om det intresserar denne. 
Känslor är ännu mer effektiva i sammanhanget att ge motparten en klar bild om vem vi är. 
Delar vi med oss av våra känslor upplevs vi som varma förstående personligheter som 
inbjuder till insyn i vår personlighet. Att vara öppen har också den goda effekten att vi själva 
mår bättre när vi får lufta våra känslor. 
För att intressera andra kring vår person behöver vi meddela vår inställning till det fakta vi 
presenterar. Tyvärr är det ganska vanligt att vi visar en falsk bild av oss själva. Vi visar det vi 
tror motparten kommer att gilla istället för att visa oss som vi egentligen är. Det blir till ett 
socialt sällskapsspel där vi visar hur fantastiskt duktiga vi är på allt vi gör. Ju mer fantastiska 
vi är ju sämre blir vi accepterade. Det vi förlorar i sammanhanget är vänskap baserat på verk-
ligheten.83 
  

4.6. Signalsystem i språket 
I vardagliga samtal utvecklar och vårdar vi våra relationer men också vår identitet. Det är 
grunden till våra sociala relationer. Språket kan integrera tidigare erfarenheter och spridas 
genom samtal. Människan kan förändra, forma och omforma sin identitet, sin roll och sina 
relationer. Vårt uttryckssätt och hur vi agerar är olika beroende på gruppens sammansättning, 
från tid till annan och mellan olika sammanhang. De signaler vi skickar blir också olika 
beroende på vem vi riktar oss till. Människans signaler grundas på erfarenheter samt samman-
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hang. Signalerna återger språkets flexibla möjlighet och kapacitet till att utbyta information 
mellan människor. Kommunikationen möjliggör en ömsesidig påverkan genom språket.84 
 
 

4.7. Tolkningsfaktorer 
Kulturella skillnader är en faktor som spelar in i hög grad och påverkar tolkningen av vad som 
sägs. Vad menas med själva budskapet vi får? Vad är det som sägs mellan raderna? Vi ser inte 
bara till den uttryckta meningen, utan till helheten. När människor från olika kulturer möts 
kan dessutom själva betydelsen av ordalydelsen leda till en feltolkning. Den avsedda tanken 
med kommunikationen går snett och ger inte den önskade effekten. Budskapet som sänds blir 
svåröversatt och hamnar som allmän information istället för ett riktat inlägg med information. 
Det har inte fört samtalet framåt, friktionen har blivit större än innebörden. För att kunna 
lyssna sig till vad som avses med budskapet krävs goda kunskaper om människan som talar, 
men också om den kultur som ger talaren sina värderingsgrunder.85  
 
Kollektiva föreställningar, det är bland annat; tro, fara, myter, epidemier, sjukdomar eller 
idrott, rättvisa och demokrati. De gemensamma representationerna håller ihop människor som 
grupp. Det förstärker de sociala band som finns.86 
 
 

4.8. I familjen 
Idén att vår partner instinktivt vet hur vi vill ha saker är inte korrekt. Vi kan ha levt ihop ett 
helt liv utan att ha förstått vad den andre föredrar. Båda kanske får kompromissa i tron att de 
gör allt för den andre. Den typen av situationer kan förebyggas genom samtal. Till vardags 
kanske vi inte hinner ta oss tid att lyssna utan vi jäktar på för att hinna med allt det praktiska. 
Ett möte där vi avsätter tid till att ta reda på bådas åsikter kan reda ut och förebygga gräl och 
konflikter. Att göra en lista över de saker vi prioriterar och poängsätta vad vi vill ska finnas 
kvar i relationen kan vara ett bra sätt. Det ingen vill ha kan vi strunta i. För att den ena parten 
inte ska ta överhanden och dominera, kan vi på förhand bestämma att klocka inläggen så båda 
kan komma till tals lika mycket. Personangrepp är inte tillåtna, då har samtalet spårat ur. Det 
lönar sig bara att tala om det som är möjligt att påverka, det omöjliga får vi acceptera. Vi kan 
inte ändra på utomståendes handlingar. Tala ut om gamla obalanser som fortsätter att styra 
nya situationer.  
Gör tydliga överenskommelser som handlar om hur vi vill bli behandlade eller vem som gör 
vad. Detta blir speciellt viktigt kring jul och semester när hela familjen ska umgås. Då är det 
bra med listor på hur vi vill ha det, och vem som gör vad, var och en planerar i god tid. Då 
kan familjelivet flyta lugnare. 
Också barnen mår bättre av uppmärksamhet. De vill, precis som vuxna, få komma till tals om 
det som berör dem. Som vuxen kan vi börja genom att visa dem respekt på samma sätt som vi 
visar, eller borde visa, andra vuxna respekt. Det kan vi göra genom att vi lyssnar till vad de 
har att säga. Barnet behöver få berätta om sina tankar, känslor och önskningar. Upprepa 
barnets ståndpunkt och bekräfta eftersom barnet utvecklar sina tankar. Stäm av med barnet att 
vi verkligen har förstått. När vi väl förstått behöver vi inte ha samma åsikt som barnet, som 
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vuxen måste vi också kunna ta ledningen och bestämma vad som är lämpligt i olika 
situationer.87 
 
 

4.9. Förbered samtalet88 
 
Samtalet kan förbättras om vi: 
 

1. Förbereder oss mentalt; sätter oss in i vad samtalet kommer att handla om 
2. Accepterar verkligheten; gör oss en verklig bild av hur det faktiskt kan bli i 

värsta fall och hur vi då kan agera 
3. Tillåter och accepterar de känslor som dyker upp under samtalet 
4. Kontrollerar våra reaktioner i samtalet; blir det känslomässigt jobbigt så var 

tyst en stund och iaktta känslorna inifrån. Känslor förändras snabbt. 
 
Tänk inför samtalet: Vad kommer jag att lära mig av samtalet/sändaren? Se positivt på 
tillvaron! 
 
Vad vi inte bör göra:  

1. Tänka att vi kan förändra alla – för det vill ingen lyssna till 
2. Agera inte emot dina egna känslor, beakta dem och släpp dem sedan 
3. Om vi överreagerar eller handlar alltför impulsivt för det med sig att 

motparten intar försvarsställning och det blir en debatt istället för ett samtal 
 
Sluta med att tänka: Vad kan jag lära dem?  
 
Samtalet kan förbättras om vi: 
 

• Lyssnar färdigt till motparten. Det gör vi genom att vara tysta och lyssna till 
vad vår motpart verkligen säger utan att själv reagera under tiden 

• Funderar på vår egen reaktion, varför känner vi oss arga eller irriterade? 
• Ställer öppna frågor under samtalet, var, vad, vilka, hur och berätta, det för 

samtalet vidare. Undvik frågan varför som kan framkalla 
försvarsmekanismer 

• Koncentrerar oss på helheten. Det är inte de skilda åsikterna, utan samtalet 
som helhet vi ska se på 

• Fortsätter att följa med i samtalet, oavsett vilken hållning vi har till 
åsikterna. Det ger en känsla av att vi verkligen lyssnar och försöker förstå. 
Det bekräftar talaren 

 
Detta behöver vi träna på. Fundera innan vad du vill med samtalet, följ din grundtanke genom 
hela samtalet och undvik att gå i försvar. En god självkänsla underlättar, det kan vi få genom 
att öva på människor vi känner och tycker om.89 
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5. SLUTSATSER 
 
Att lyssna – en potential till framgång? Arbetet ställde följande frågor vilka har legat till 
grund för studien: Hur kan ett mer utvecklat sätt att lyssna göra en person mer framgångsrik i 
sitt yrke? Hur kan den personliga situationen förändras genom vårt sätt att lyssna?  
 
Arbetet har studerat bakgrundsfaktorer till lyssnandet. I dessa ingår kommunikationen som en 
helhet, men fokus har också lagts på själva samtalet. Studien visar att kommunikationen utgör 
grunden för interaktionen mellan människorna. Vi människor skulle inte fungera i ett 
samhälle utan ett språk, det är de flesta forskare/författare inom området helt överens om. De 
flesta inom området har också enats kring Shannon och Weavers kommunikationsmodell som 
kom i mitten på nittonhundratalet. I denna studeras kommunikationen från tekniskt- och 
semantiskt håll, men beaktar även de effektivitetsproblem som kan finnas. De frågor som 
ställs är: Hur exakt kan kommunikationssymbolerna överföras? Hur noggrant uttrycker de 
överförda symbolerna den önskade effekten?, Hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen 
på önskat sätt? Vilken betydelse får bruset som ligger utanför själva budskapet? Senare 
författare har kompletterat modellen med begreppen kodning och avkodning. Kodningen är 
det budskap som mottagaren tolkar in och uppfattar som det sända meddelandet. 
 
Gerbner vill i sin modell också sätta meddelandet i relation till den verkligheten som det 
handlar om. Han anser också att kommunikationsprocessen består av två alternerande 
dimensioner, den perceptiva och eller receptiva samt den kommunicerande. Då blir den kultur 
vi kommer ifrån avgörande för kodningen, vårt tidigare mönster. Också detta ses som ganska 
självklart inom litteraturen. Hur självklart det är i verkligheten, på arbetsplatsen till exempel, 
kan diskuteras. Där är det nog mer vanligt att vi tar för givet att de som finns runt omkring oss 
tänker på samma sätt.  
 
När information delges från ledningen kanske de underställda saknar kompetens för att kunna 
avkoda meddelandet. Informationen tolkas felaktigt och blir till ingen nytta. De anställda kan 
ofta känna att de får för litet information från sina arbetsgivare/chefer. Informationen kanske 
finns, men kan inte avkodas/tolkas korrekt. För att kunna lättare och snabbare nå till sin 
personal med adekvat information, behöver ledningen sätta sig in i de anställdas situation och 
anpassa meddelandet som sänds. Anpassningen bör avse språkets grad, formellt/informellt 
men också vilken kommunikationsnivå det rör sig om. De anställda ska känna sig delaktiga 
och kunna relatera till informationen.  
 
Tolkningen av meddelandet mellan sändare och mottagare intresserar många författare. Det 
enkla svaret kring varför kodningen blir så olika, är att vi inte ens själva på förhand kan veta 
exakt hur vi kommer att respondera vid en viss given tidpunkt. Situationen, vår personlighet, 
sinnestämning, relation till motparten, de kulturella skillnader vi bär på, allt spelar in och 
listan på faktorer som påverkar kan göras lång.  
 
Mest viktigt i kommunikationen är att lyssna och tolka. Det är viktigare att lyssna och tolka 
riktigt än att budskapet sänds korrekt. Feedbacken gör det möjligt att korrigera meddelandet 
tills det uppfattas på rätt sätt. Där finns mycket information som går förlorad om vi inte är 
mottagliga för den information som sänds. Vi kan inte ha fokus på våra egna tankar för hur vi 
själva ska kunna avbryta för att snabbt kunna tala om vår åsikt. Då lyssnar vi inte vare sig till 
budskapet eller till det underförstådda i meddelandet. 
 



 

  31 

Att våga och att vara öppna inför varandra skapar bättre kommunikation. Samtalet blir mer 
äkta och intressant när vi delar med oss av vår personlighet och tidigare upplevelser. Detta ska 
ske i lagom mängd inom ramverket för hur ett samtal förs. När vi lyssnar till ett meddelande 
ska vi hålla tillbaka våra egna tankar och inte samtidigt formulera vårt eget svar. Ta hänsyn 
till de känslor som dyker upp men inte låta dem ta överhanden. Våra tidigare erfarenheter 
ligger till grund för vår reflexion på budskapet. Har vi inget gemensamt med talaren såsom 
intresse, arbete, släktskap, gemensamma bekanta eller liknande blir kommunikationen inte 
lika intressant. En opersonlig kommunikation leder oss inte vidare och skapar ingen relation 
att bygga upp ett förhållande kring, oavsett om det avser arbetet eller vänskap. Vi behöver 
några faktorer som binder samman för att vi ska anse att det lönar sig att kommunicera. 
 
När vi inte orkar lyssna till den som talar kan det bero på ett bristande intresse för ämnes- 
området eller motparten i sig. Den talare som kan fånga och upprätthålla uppmärksamheten 
hos sin publik oavsett antal människor som lyssnar, kommer också att bli hågkommen. Vi 
fångas av en intressant inledning som gör oss uppmärksamma. Då ligger vår uppmärksamhet 
på minst 50 % som vi tar till oss. Ganska snabbt rasar intresset till 25 % tillgodogörande och 
där blir vi kvar medan vi fortsätter att lyssna.  
 
Människan anses vara en social varelse som inte skulle ingå som en del av mänskligheten om 
vi inte hade vårt språk som förenar oss. Vi förstår varandra men vi är alla olika och det gör 
oss både intressanta och viktiga för varandra. 
 
Resultatet av arbetet visar att det på arbetsplatsen kan ses som en konkurrensfördel att kunna 
lyssna aktivt. Då kan vi tidigt i processen fånga upp signaler som leder samtalet snabbare 
framåt. När vi lyssnar får vi en stor del av informationen direkt utan att behöva be om den. De 
frågor vi ställer blir mer konkreta och motparten kan känna sig bekräftad. Detta gäller inte 
bara på arbetsplatsen utan i alla relationer oavsett om de är med andra vuxna eller med barn. 
Vi kan bli mer effektiva när vi vet vikten av att lyssna till vår motpart. Det blir mer och mer 
viktigt när kommunikationen måste ta kortare tid. 
 
För personlig utveckling kan lyssnandet ge stor kunskap om andra människor och deras sätt 
att tänka och agera. Vi kan få nya insikter som ligger långt utanför våra tidigare gränser. När 
vår kommunikation förbättras och anpassas till den situation vi befinner oss i fördjupas 
dialogen och skapar ett äkta samtal. Vi människor mår bra av att samtala och vi mår bra av att 
få tala om våra känslor. Den bekräftelse vi får stärker vårt självförtroende och vår 
självkännedom kan öka. Den personliga utvecklingen för med sig att vi också stärks i vår roll 
på arbetet. En djupare dialog mellan parterna medför att relationen fördjupas eftersom samta-
let utvecklas.  
 
Att lyssna, det är när vi ställer våra egna tankar åt sidan och ger vår motpart hela vår 
uppmärksamhet. Vi ska inte avbryta, men när det finns tillfälle kan vi ställa öppna frågor som 
leder kommunikationen framåt. Sammanhanget underlättar tolkningen av budskapet. 
Relationen mellan samtalsparterna avgör djupet av dialogen. 
 
Resultatet av studien visar på möjligheterna till en ökad förståelse mellan sändaren och 
mottagare genom kommunikationen där lyssnandet ingår som en väsentlig del. När vi får 
insikt i hur andra kommunicerar kan vi öka vår förståelse för omgivningen.  
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

6.1. Kommunikation 
Kan vi välja när och om vi vill kommunicera? Svaret på frågan blir båda ja och nej. Ingen kan 
tvinga oss till att kommunicera, men hela vår tillvaro är uppbyggd kring kommunikation. 
Även då vi inte kommunicerar utan är tysta så är det ju också kommunikation. Utan 
kommunikationen skulle vi som människor inte fungera i samhället. Kommunikationen är 
dubbelriktad och går från sändare till mottagare. Kommunikationen omfattar många olika 
delar och kan även användas som instrument till att hela eller utveckla oss människor. Genom 
kommunikationen skapar vi kontakt eller utbyter information. Våra behov kan tillfredsställas 
genom att vi kommunicerar. Syftet med kommunikation kan också vara att få kontroll, att 
utvecklas personligt samt att få bekräftelse. 
 
Tekniken med raka budskap passar i alla sociala sammanhang och ger en god 
kommunikation. Bruset som förekommer i all kommunikation är alla övriga signaler som 
mottagaren uppfattar samtidigt som budskapet. Bruset kommer inte från sändaren utan från 
omgivningen. Vår kodning av budskapet påverkas av vårt eget mönster vi har inom oss, 
kulturella erfarenheter och tidigare upplevelser.  
 
Ord betyder olika saker tills de kommer in i sitt rätta sammanhang. Talarens avsikt kommer 
fram först när vi kan tolka in det i sitt sammanhang. Faktorer som försvårar tolkningen är när 
vi talar olika språk inom språket, till exempel kvinnligt eller manligt. Vi ser också på världen 
på olika sätt, känslomässigt, logiskt, strukturellt eller på ett effektivt sätt. Realfantasi är när vi 
kan föreställa oss det som motparten uttrycker, t.ex. känsla, uppfattningar och tankar som är 
ihopkopplade med personen vid det tillfället. Vi tillverkar en bild av helheten. 
 
Det är ofta kommunikationen på arbetsplatsen som avgör vår trivselnivå. Det som inverkar på 
kommunikationen är miljön, klimatet och den formella situationen, likväl som vår egen 
inställning. Vårt mål med kommunikationen och tron på oss själva samt vår förmåga, är 
viktiga faktorer som spelar in för hur kompetenta vi är i vår kommunikation.  
 
Vår identitet kommer fram genom kommunikationen med andra, den finns inbakad i de 
meddelanden vi sänder men också i vårt sätt att avkoda budskap. Genom information kan vi 
avgöra vilken typ av kommunikation som lämpar sig vid vilket tillfälle. God kommunikation 
leder samtalet vidare, medan en dålig kommunikation tråkar ut eller skrämmer. 
Kvinnor och män befinner sig på olika våglängder i kommunikationen. Kvinnan talar hellre 
informellt och i hemmet. Syftet med kommunikationen är att skapa relationer, närhet är 
viktigt. Mannen informerar på ett mer formellt sätt och gärna på arbetet. Kommunikationen 
handlar om att skaffa sig positioner.  
 
I ett samtal kan vi avläsa tonläget och utifrån det avgöra sändarens avsikt med budskapet. 
Språket förändras och växer med varje användare. För varje ny situation tolkar vi på vårt sätt 
och vi kan inte i förväg veta hur vi kommer att tolka varje ny situation. När vi äger 
kommunikationskompetens har vi förståelse, uppfattningsförmåga, kunskaper samt händighe-
ter. Det är praktiska färdigheter för att kunna kommunicera effektivt. När vi inte av olika 
anledningar klarar att vara muntligt aktiva anses ofta de individerna som oengagerade eller 
ointresserade. De hamnar mer ofta utanför gemenskapen och får ingen uppmärksamhet. 
Problem kan uppstå om omgivningen inte vet att en individ dras med kommunikationsosäker-
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het. När vi talar av bara farten utan sammanhang är vi en kompulsiv talare. Vi kan alla 
drabbas mer eller mindre av detta vid olika tillfällen. Problem uppstår först när det hindrar 
individen från att delta i samhället.  
 
Eftersom tiderna har förändrats har vår kommunikation förändrats. Vi tar emot en oerhört 
mycket större mängd information jämfört med en eller två generationer sedan, som vi ska 
bearbeta. Vi lär oss därför att avvärja information istället som förut, samla på oss kunskap 
genom informationen. Faran i kommunikationen blir att vi gör likadant, vi stänger av och 
lyssnar inte till den som talar med oss. Det blir raka motsatsen till effektiv kommunikation. En 
dialog förbättrar resultatet där både sändaren och mottagaren kan vara aktiva. 
 
 

6.2. Att lyssna 
Syftet med detta arbete har varit att studera lyssnandet som en del av kommunikationen. 
Vidare studerar arbetet hur vi kommunicerar och hur samtalet ser ut. Hur vi lyssnar, blir 
väldigt avgörande för hur kommunikationen ser ut. Samtalet styrs också av motpartens 
återkoppling, den feedback mottagaren av signalen återför till sändaren. I lyssnandet ingår 
flera delar. Hearing, som är begreppet när örat registrerar ljud, men inte lägger in någon 
tolkning i budskapet. Listning är nästa nivå, där den mentala kapaciteten ökar och vi förstår 
stimuli. Hjärnan tolkar budskapet och vi förstår det vi hör. Auding, det är när vi tar emot 
auditiv information. Det är information som vi kan göra en bedömning av, och resonera kring 
innehållet. Vi kan tänka och lägga saker på minnet av det vi hört. På denna nivå kan vi också 
lyssna till det som inte sägs, det underförstådda.  
 
Hur lyssnar vi? Svaret på den frågan, är att vi ganska slentrianmässigt tar till oss det som sägs, 
såvida vi inte på förhand vet att ämnet eller talaren i sig tilltalar eller intresserar oss. Då vi är 
som mest intresserade det är i början av samtalet eller anförandet. Då lyssnar vi fullt ut, vilket 
innebär att upp till 50 % av det sagda lyssnar vi till. Lyssningsnivån avtar till att senare hamna 
på bara 25 % och sen fortsätter nivån att ligga där så länge vi lyssnar. 
 
Det kallas för att lyssna aktivt när vi visar att vi upplever den vi talar med eller lyssnar till, 
som en viktig person, samtidigt som vi läser av dennes kroppsspråk för att förstärka signalen. 
Då blir ofta effekten att talaren blir mer engagerad. Vi visar intresse av det som sägs – nu. Då 
vi gör detta funderar vi inte på vårt eget svar utan kan sätta oss in i talarens livssituation vilket 
ökar vår egen förståelse. Uppmärksamheten vi visar den andre personen skapar tillit och för 
relationen framåt. Det upplevs som positivt att bemöta talaren med ögonkontakt.  
 
Då vi lyssnar aktivt är vi inte bara artiga, vilket ibland kan anses vara syftet med att lyssna till 
varandra. Vi kan genom att lyssna aktivt få värdefull information som annars skulle gå 
förlorad. När vi genom att verkligen lyssna, tar del av sändarens budskap får vi reda på 
bakgrunden eller anledningen till budskapet och det ger oss argument som snabbt tar oss 
vidare i vårt samtal. Vi kan på kortare tid ta fram mer kunskap och en djupare förståelse kring 
individen eller ämnet som diskuteras. Att vara tyst ger oss mer tid till att tänka, både kring det 
som sägs och till att se på vår egen reaktion på det som sägs. 
 
Om vi koncentrerar oss på vad vi ska svara, medan budskapet sänds, kan vi inte ta till oss det 
som sägs eftersom vi är fullt upptagna med vårt eget svar. Först bör vi lyssna för att så snabbt 
som tillfälle ges, se till vår egen reaktion på hur vi tolkat och mottagit budskapet. När vi 
lyssnar sänder vi samtidigt en signal till sändaren att vi är intresserade. Kommunikationen kan 
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bli bättre genom om vi har en mer jämbördig dialog mellan parterna. I en bra dialog behöver 
ingen ta kontrollen eller styra den andre parten.  
 
Den information som vi anser som viktig lagrar vi i långtidsminnet. Därifrån kan vi hämta 
fram informationen när vi behöver den till underlag för förståelse eller reflexion.   
 
Fast vi har en dialog innebär det inte att båda måste prata lika mycket. En god kommunikation 
kan också innebära att det bara är den ena parten som talar. När vi får en sådan 
uppmärksamhet känner vi förtrolighet, vi blir bekräftade. Självförtroendet som det skapar för-
bättrar kommunikationen ytterligare.  
 
I det budskap som vi tar till oss, skapar vi en bild av meddelandet. Vi får inte lämna utanför 
det som inte sägs öppet. För att kunna tolka hela budskapet är det viktigt att se till helheten 
och inte bara de ord som uttalas. Minst lika viktigt är det att vi är öppna inför nya situationer 
och nya sanningar. Går vi in i ett samtal med låsta positioner kommer vi inte att ha tagit till 
oss något nytt. Vi har förmodligen dömt ut möjligheterna till förändring och uppluckring av 
våra egna åsikter. Därför är det väsentligt att när vi möter någon att direkt öppna upp inför 
möjligheten att vi kanske kan lära oss något av den personen. Att vi kanske kan få en ny insikt 
som ger oss ett nytt synsätt på saken. När vi däremot går in med förutfattade meningar kring 
personen vi möter, kommer det inte leda till någon bra kommunikation. Den kommuni-
kationen kommer inte att utvecklas vidare och inte vi som individer heller. Att ställa öppna 
frågor medför att vi visar engagemang samtidigt som vi lär oss mer.   
 
Hur vi lyssnar vid varje tillfälle beror dels på vilken individ vi är, vilket humör vi är på men 
också i vilken situation vi befinner oss i. Alla våra tidigare möten och erfarenheter följer oss 
och påverkar hur vi agerar. När vi är medvetna om detta och kan se förbi detta, har vi kommit 
till insikt och nått en högre mognadsgrad i vår utveckling. Fokus kan sättas på den andra 
personen och inte till vårt eget jag.  
 
När vi kommit till den nivån att vi kan koncentrera på vår motpart kan vi lyssna aktivt och 
med hela vår själ försöka förstå vad som ligger i och bakom budskapet. Då dialogen är öppen 
och avslappnad är det enkelt att komma med frågor för att klargöra det vi inte förstått. Det blir 
också en bekräftelse för sändaren när vi omformulerar det vi hört. Då ges också sändaren 
möjligheten att ändra på det om det är något vi inte uppfattat riktigt. Frågor kan också ha den 
positiva egenskapen att det vidgar bådas vyer till att se utanför de tidigare gränserna. Vi kan 
se något helt nytt som vi inte tänkt på från början. Samarbetet ger en vidgad insikt.  
 
Att vi lyssnar aktivt och genom det förstår det som sägs och dessutom är öppna för att lära oss 
nya saker, betyder inte att vi alltid behöver dela sändarens åsikter. Vi kan ta till oss budskapet 
på ett riktigt sätt och vidga vår insikt, men ändå ha en motsatt åsikt. När vi tar del av någons 
åsikter så blir de till en liten del av vår verklighet. Vi behöver dock fortfarande inte tycka 
likadant men vi har fått insikten och den följer oss vidare genom livet. 
 
När vi är kritiska, speciellt om vi på förhand vet att vi intar en motsatt position, är det extra 
viktigt att vara öppen. Ska vi kunna analysera budskapet krävs det att vi först förstår det.  
 
Den egna inre normen som vi bär med oss, styr hur vi uppfattar andra människor eller 
situationer. Det är den normen som avgör hur vi uppfattar saker, om vi ser dem som mestadels 
positiva eller mestadels negativa. När vår norm uppfylls till minst hälften uppfattar vi att det 
är bra. Sen blir saker bättre och bättre desto mer normen blir uppfylld. Har vi svårt att upp-



 

  35 

skatta eller värdera saker i vår omgivning kan det vara så att våra förväntningar är 
orealistiska. Det kan ibland vara saker som hämmar oss, som ligger i vägen för vår utveck-
ling. Då behöver vi bearbeta dessa saker för att kunna ta oss förbi det som blockerar oss. Först 
när vi lämnat den offerroll som vi befunnit oss i, kan vi bli mer öppna. 
 
För att kunna tolka budskapet måste vi kunna förstå och avgöra vad det handlar om. För att 
kunna avkoda ett meddelande behövs en mångfald i språket som leder oss in på rätt spår. Vi 
behöver först identifiera vilken situation det rör sig om. Det kallas för redundans och leder till 
att vi kan förbättra kommunikationen då vi trots brus och störningar kan hamna i rätt 
sammanhang. Receptionsanalysen däremot sker i mötet mellan budskapet och mottagaren. 
Saknas sammanhanget blir tolkningen inte lika enkel. Mottagaren försöker skapa sin bild av 
budskapet. Helheten finns också i det vi kan läsa mellan raderna. 
 
När vi ger återkoppling till sändaren är det bekräftelse på att vi respekterar åsikten oavsett om 
vi delar den eller inte. Att inte svara på ett budskap är också en form av feedback. När 
återkoppling kommer från en person vi saknar förtroende för kan vi lätt uppfatta det som 
kritik eller som att vi blir anklagade. Det är därför vi ibland undviker att få någon respons, vi 
är helt enkelt rädda för hur omgivningen uppfattar oss och det vi säger. Vår identitet formas 
och är olika eftersom. Det är identiteten som ligger till grund för vår relation med olika män-
niskor och hela vår sociala tillvaro.  
 
Ett sätt att tala är genom att vara tyst eller att ta pauser. Det kan vara svårt att våga vara tyst, 
tystnaden skrämmer många och vi börjar tala innehållslöst utan mål i kommunikationen. När 
tystnaden markerar att mottagaren inte vill vara delaktig, eller har en fientlig inställning blir 
situationen helt annorlunda, då skapas vantrivsel eller vi upplever oss till och med hotade. 
 
Kroppsspråk talar om för motparten hur vi upplever budskapet, det kan ibland vara inövat 
men för det mesta kommer det helt spontant. Även vårt sätt att klä oss eller vår frisyr sänder 
budskap, liksom vårt tonläge. 
 
 

6.3. Samtal    
Samtal uppfyller olika behov. Det kan vara sociala behov eller informativa syften. 
Kommunikationen i samtalen kan vara av formell eller personlig natur. Situationen anpassas 
också av hur väl parterna känner varandra. Det formella samtalet kräver mer förberedelse, 
struktur och sammanhang behöver vara väl genomtänkt. Tid är en bristvara och 
kommunikationen bör därför göras så effektiv som möjligt. Tid är också pengar och företagen 
kan bli mer effektiva genom bättre kommunikation. Samtal ska inte handla om vem som har 
rätt eller fel. För att kunna ta till sig en ny insikt behöver vi kunna vara öppna inför nya 
insikter som vi möter. Ståndpunkter låser samtal, samtalet fastnar och kan inte leda vidare. 
När vi istället lyssnar till vad vår motpart verkligen säger får vi en ny bättre insikt i vad som 
efterfrågas. Då kan vi redan tidigare i samtalet möta behoven.  
 
Ibland strandar samtal för vi är mer koncentrerade på vår egen framtoning. Vi ger råd direkt vi 
hör något, utan att personen bett om det. Då lyssnar vi inte alls till personen, utan vill direkt 
komma med vår egen åsikt. Vi kan också känna oss kränkta när våra idéer ifrågasätts. Då 
behöver vi lära oss att skilja på person och sak.  
 



 

  36 

Vi samtalar i olika rum, det första är när vi bara utbyter artighetsfraser. Nästa rum kan vi lätt 
fastna i, det är när våra känslor tänder till och vi intar snabbt försvarsposition. När vi kommer 
upp till tankerummet har vi fått förståelse för våra egna känslor likväl som för motpartens. 
Respekt är viktigt. Sista rummet är möjligheternas rum. Fokus behöver inte längre vara på oss 
själv och vår egen upplevelse. Fokus kan ligga på själva samtalet. Samtalet har inga begräns-
ningar. Tillit är viktigt mellan parterna. 
Vi ser alla olika på världen, en del av oss betraktar den utifrån hur logiskt och strukturell den 
kan vara, andra på ett känslomässigt eller effektivt sätt. Det medför att vi uttrycker oss olika, 
våra ord har olika värdeladdning och ger oss därmed olika betydelser. Samtalen kan också 
urarta till rena maktkamper där det handlar om att vinna eller förlora. Vi vill gärna övertyga 
våra medmänniskor. Får de bara höra vår idé och vår tanke tänker vi att det är självklart att de 
kommer att tycka likadant. Så länge vi har denna inställning är vi låsta för nya insikter och det 
skapar ingen dialog. Invändningar får oss att spärra ut klorna. När vi däremot är del av en 
dialog så kan vi iaktta, reflektera och tolka det som sägs.  
 
Konflikter inom oss själva kan ligga till hinder för att kunna möta omgivningen. Om vi kan 
identifiera dessa och ta itu med dem, kan vi på ett friare och mer öppet sätt möta vår 
omgivning. Vi kan också alla utveckla vårt sätt att kommunicera. Förutom olika tekniker hur 
man samtalar behöver vi öppna oss, vi behöver dela med oss mer av oss själva. Det skapar ett 
mer trovärdigt och genuint samtal. Det personliga ska inte därför ta överhanden, samtalet 
behöver fortfarande en viss struktur. Ramverket kring samtalets uppbyggnad hjälper oss då vi 
hamnar i ovana situationer, vi behöver inte tappa fattningen utan kan hålla oss inom samtalets 
ramar.  
 
Konfliktsamtal kräver att vi är förberedda annars urartar kommunikationen snabbt till 
försvarstal. Öppna frågor leder snabbare än slutna samtalet vidare. Den typen av frågor ställer 
dock högre krav på talaren likväl som lyssnaren. Tolkningen av svaret blir mer invecklat, 
samtidigt som det leder samtalet framåt. Gå inte och undvik eller dra på konflikter, tala ut och 
gå vidare med ett öppet sinnelag, det kommer att förbättra kommunikationen. När vi intar 
ståndpunkter som vi låser oss vid, är vi inte öppna för en dialog där vi kan ge och ta. Ett bra 
samtal kan skapa nya dimensioner och ge ökade insikter. 
.  
Samtal med slutna frågor dör ut när frågorna är slut och blir ofta ganska tråkigt. De öppna 
frågorna kan vi styra mot det som intresserar oss och samtalet går vidare. Frågor där vi redan 
känner svaret och talar om det i samma mening tillför väldigt litet och tråkar snarare ut åhö-
rarna.  
 
Vår relation avgör typen av samtal. I ett bra samtal visar vi att vi accepterar motpartens åsikter 
och idéer. Vi godkänner dem, det betyder dock inte att vi delar dem. Språket möjliggör att vi 
kan utbyta kunskaper med våra medmänniskor. Genom kommunikationen kan vi nå 
uppställda mål. Det är vi själva som subjektivt avgör utifrån vår egen situation om kom-
munikation är bra. Graden av uppfyllelse avgörs av vår relation till sändaren. Då vi visar vem 
vi är skapas en mer intressant kommunikation som fördjupar relationen. Åsikter och känslor 
talar snabbt om för motparten vem vi är. Det vill säga motpartens värdering av dessa känslor 
eller åsikter som sätter in oss i olika fack. Motparten kommer att agera efter det när vi träffas. 
 
När vi målar upp en falsk bild eller visar hur duktiga vi är blir kommunikationen bara till ett 
socialt sällskapsspel. Vi accepterar inte gärna dem som är duktigare än oss själva och därmed 
förlorar vi många gånger vänskap.  
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Kulturella skillnader, kollektiva föreställningar som tro, myter, epidemier eller fara håller 
ihop människor som grupp. Det förstärker sociala band. Värderingsgrunderna skiljer sig 
mellan olika grupper och vi tolkar kommunikationen olika beroende på vår bakgrund.  
 
Kommunikationen kan ta olika riktningar, uppåt, nedåt och kors och tvärs mellan avdelningar 
på arbetsplatsen. Kommunikationen blir bättre när parterna är jämbördiga. När ledningen 
informerar sina anställda kan informationen upplevas alltför formell. Personalen kan då känna 
att de inte får tillräckligt med information.  
 
Familjelivet bygger ofta på att vi tror att de övriga i familjen vet hur vi vill ha saker och ting. 
Detta är fel eftersom andra väldigt sällan är tankeläsare. Kommunikationsmissar med dem vi 
omger oss av, beror ofta på att vi tar saker för givna. Samtal kan förebygga liknande 
situationer. Realistiska förväntningar på varandra underlättar. Vi kan inte förändra alla 
situationer, däremot kan vi ta itu med de saker vi kan göra något åt. Att vi lyssnar till varandra 
är lika viktigt för barn som för vuxna. Gammalt groll kan ligga kvar och sabotera nya situatio-
ner. Därför är det viktigt att reda ut oklara situationer direkt. 
 
För att skapa ett bra samtal kan vi förbereda oss mentalt. Vi kan skapa en bild av hur samtalet 
kan komma att se ut i bästa och i sämsta tänkbara fall. Förträng inte de känslor som dyker upp 
utan acceptera dem. Däremot ska vi kontrollera våra reaktioner. Blir det väldigt jobbigt kan vi 
vara tyst en stund och reflektera över våra egna känslor. Stäng inte inne känslorna, utan 
beakta dem, sen kan de släppas. Tappar vi kontrollen över känslorna eller handlar alltför 
impulsivt intar samtalsparten ofta försvarsställning. Då förändras samtalet till en debatt istäl-
let. Undvik däremot att försöka förändra dina medmänniskor. Det vill ingen lyssna till. 
 
Tänk positivt, vad kan jag lära av dem? Tänk inte, vad kan jag lära dem?  
 
Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på muntligt deltagande. Konflikter kan snabbt uppstå 
efter missförstånd som lätt kan uppstå då ingen lyssnar.  Båda parter blir istället sändare. När 
konflikten är ett faktum har parterna intagit motsatta positioner och ser ensidigt bara en 
lösning. För att komma vidare i den situationen behövs att klimatet blir bättre och det kan fås 
genom samarbete. Det gäller både i en förhandling likväl som i en konfliktsituation.  
 
För att skapa ett äkta samtal: var ärlig angående dig själv, dela med dig av dina känslor, var 
ödmjuk och våga vara dig själv. Information ger makt, vi kan styra samtalet i den riktning vi 
önskar. Att kommunicera har alltid skattats högt och vi har haft muntliga traditioner som har 
vandrat genom tidevarven. Detta var på en tid när människor hade tid att sitta ned och lyssna 
till varandra. I dagens tekniksamhälle har vi inte längre den tiden eller möjligheten. Vi har ont 
om tid och maskiner möter oss på allt fler ställen såsom bank eller affär. 
 
Dagens realityserier visar vilket behov av tolkning och kommunikation som finns. Föräldrar 
saknar kommunikation sinsemellan likväl som med deras barn. Barnen känner inte föräldrarna 
och kan få svårt att identifiera sig med vuxna eftersom de saknar förebilder. 
Kommunikationen skapar inga djupare relationer då den ofta handlar om praktiska lösningar i 
vardagen. Far- och morföräldrar finns inte tillgängliga och har fullt upp med att förverkliga 
sig själv. Kommunikationen blir lidande. Det goda samtalet lär oss och fördjupar relationer 
mellan individer. 
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Makar och par känner knappt varandra av samma anledning. Det är svårt att kommunicera om 
vi inte är vana. Avsätter vi tid till det så ska det långt i förväg bokas in i bådas kalendrar. När 
tillfället kommer kan vi ofta vara så slut att vi inte orkar ha ett givande samtal.   
Envägskommunikation skiljer sig från tvåvägskommunikation i det avseendet att i det senare 
finns större möjlighet för både sändare och mottagare att omformulera sig tills rätt medde-
lande blivit sänt. 
 
Vi pratar en massa i våra telefoner eftersom vi är nåbara hela tiden. Det gäller inte bara oss 
vuxna utan också barnen långt ner i skolåldrarna. Detta är för många ett underhållande just för 
stunden prat som inte betyder något konkret. Det kanske kan jämföras med tidigare 
konversationstalanger som praktiserades inom finare kretsar. Pratet kommer att få en helt 
annan betydelse. Vi lessnar på att alltid vara tillgängliga och mötas av ett överflöd av prat. 
 
Vi kommunicerar för att öka eller ha förståelse, tänkande, uppfattningsförmåga, kunskaper 
och liknande. Det ger oss bland annat självförtroende, temperament, ambitioner, dominans, 
inlevelseförmåga och intresse. Att lyssna är en del av kommunikationen. Att lyssna, att höra, 
att förstå och tolka det som sägs, respektive det som inte sägs. 
 
Lyssnandet har alltid funnits med men kan vara av olika natur. Då vi lyssnar med ett halvt öra 
och tänker på något annat under tiden ger vi inte talaren någon bekräftelse eller gensvar på det 
som sägs. Om vi koncentrerar oss på det vi vill säga och väntar på första bästa lucka att få 
säga det, har vi inte heller varit öppna och mottagliga för vad talaren försökt förmedla.  
 
Att lyssna består av flera delar, att vara öppen och ärlig är en viktig bit. Att kunna ta emot en 
ny insikt och inte låsa sig fast vid ståndpunkter där vi försöker övertala den andre parten att vi 
vet bättre är en annan bit. En låst ståndpunkt skapar i sin tur en låst position även hos den 
andre parten.  
 
Genom lyssnandet kan vi bekräfta personen som talar. Vi kan vara bra på att lyssna, eller så 
lägger vi inte någon tid eller någon vikt vid att lyssna och förlorar därmed värdefull 
information.  Kommunikation är en viktig del av vardagen, vi mår inte bra av att inte få tala. 
När någon lyssnar till oss mår vi ännu bättre för vi blir del av en helhet där våra åsikter och 
tankar är godkända. 
 
Sammanfattningsvis har arbetet visat på vikten av att lyssna till varandra. Genom att vara en 
aktiv lyssnare kan vi snabbt få fram värdefull information. Det skapar självkänsla hos den 
som talar genom att vi visar intresse och empati. Relationen fördjupas också mellan parterna.  
 
Metoden för insamlandet av informationen har varit litteraturstudie. Kommunikation återfinns 
som delar av många professioner. Det har skapat en rik mängd litteratur på olika områden. 
Även tidskriftsmaterial finns med i arbetet.  
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Bilaga 1; Översiktlig kommunikationsmodell90 
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