
 

Frågetyper 

Vi kan använda oss av ett antal olika typer av frågeställningar i vår kommunikation med våra 

medarbetare. Ingen frågetyp är bättre än de övriga, med rätt val av frågetyp ökar dock sannolikheten 

att uppnå önskat resultat.  

Det är viktigt att som chef bli medveten om vilka frågetyper man kan använda sig av och inte minst 

vilka typer av frågor man i dagsläget tenderar att nyttja mer än andra. 

 

I denna beskrivning resonerar vi kring frågeställning till en enskild medarbetare, precis samma 

angreppsätt går dock att utöva på en arbetsgrupp. 

 

Det finns två huvudtyper av frågor som i sin tur kan delas in i undergrupper. 

Öppen fråga 

Frågor som inte kan besvaras med ett ”ja” eller ”nej” av mottagaren. De ger möjlighet för 

resonemang, dialog och oväntade svar. Öppna frågor stärker relationen mellan dig och din 

medarbetare. De visar på ett intresse av den som mottar frågan och kan ge ett oändligt antal och 

även oväntade svar. Denna typ av frågor leder till utökad tankeverksamhet hos mottagaren och ger 

dig en möjlighet att förstå hur medarbetaren resonerar mer än bara angående den specifika frågan. 

Frågan kan riktas mot dåtid, nutid eller framtid beroende på situation.  

 

En öppen fråga kan uppfattas som otydlig, förvirrande till och med hotfull om den nyttjas fel. 

Det kan vara tillfällen då mottagaren har ett annat fokus, är stressad, inte har kunskap eller normalt 

inte hanterar aktuell typ av frågeställningar. Om abstraktionsnivån ligger för högt alternativt för lågt i 

relation till mottagarens sinnesstämning tenderar svaret bli mer ett sätt att komma undan 

situationen än att utveckla sitt eget resonemang 

Sluten fråga 

Kan bevaras jakande alternativt nekande. Denna typ av frågor är styrande och avgränsade i sin 

karaktär. Slutna frågor kan leda till beslut och handling. Den kan avsluta dialog och reflektion kring 

den specifika frågan. Rätt ställd kan en sluten fråga skapa tydlighet och engagemang. En sluten fråga 

kan skapa handlingskraft och riktning. 

En sluten fråga vid fel tillfälle begränsar mottagaren i sina resonemang och minska motivationen.  

Risken med en sluten fråga kan vara att du inte vet hur mottagaren tolkat en sluten fråga och därmed 

om denne svarar på vad du avsåg.  

 

  



Sammanfattande frågor Är slutna frågor 
 Sammanfattar budskapet 
 Visar aktivt att vi har lyssnat och förstått 
 

Ledande frågor Kan vara både öppna och slutna 
 Styr mot önskat svar eller önskat område 
 

Retoriska frågor   Ingen egentlig fråga 
Väcker tankeverksamhet  
Vill inte ha svar, utan sändare svarar själv 
 

Öppen fråga    Frågor det inte går att svara ”ja” eller ”nej” på 
  Öppnar upp till resonemang och reflektion 
 Kräver tid och engagemang av bägge parter 

 

Sluten fråga  Frågor som besvaras med jagande eller nekande. 
 Skapar avgränsningar och förtydligar 
 

  

 

 

Ett tänkbart upplägg på ett avstämningsmöte skulle kunna vara enligt nedanstående exempel. 

Ställ inte enbart frågor enligt förslaget, försök att till övervägande del nyttja variationer av frågetyper 

för att tjäna mötets syfte på ett trovärdigt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Fokus: Slutna / Nuläge 

Inledning med övervägande slutna samt ledande/ frågor kring syfte för möte, vad beslutades 

på tidigare möten, förväntad resultat av detta möte. Behöver vi skriva ned det vi kommer 

fram till, etc. 

Tid 

Styrning 

A 

C B 

D 



B) Fokus: Öppna / orienterande 

Öppna frågor som fokuserar på mötets agenda. Är det rätt saker vi fokuserar på? Hur borde 

vi angripa detta? Vad väljer vi bort om vi fokuserar på dessa? Vilka behov har du nu? 

C) Fokus: Öppna / Framåt 

Öppna frågor som får mottagaren att tänka på nästa steg och inte enbart hanterar historien 

eller nuläge. 

D) Fokus: Slutna / Framåt 

Övergå till med sammanfattande, retoriska och slutna frågor med fokus på vad som ska ske 

när mötet är avslutat.   
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Ett tänkbart upplägg på ett avstämningsmöte skulle kunna vara enligt nedanstående exempel. 

Ställ inte enbart frågor enligt förslaget, försök att till övervägande del nyttja variationer av frågetyper 

för att tjäna mötets syfte på ett trovärdigt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Fokus: Slutna / Nuläge 

Inledning med övervägande slutna samt ledande/ frågor kring syfte för möte, vad beslutades 

på tidigare möten, förväntad resultat av detta möte. Behöver vi skriva ned det vi kommer 

fram till, etc. 

F) Fokus: Öppna / orienterande 

Öppna frågor som fokuserar på mötets agenda. Är det rätt saker vi fokuserar på? Hur borde 

vi angriper detta? Vad väljer vi bort om vi fokuserar på dessa? Vilka behov har du nu? 

G) Fokus: Öppna / Framåt 

Öppna frågor som får mottagaren att tänka på nästa steg och inte enbart hanterar historien 

eller nuläge. 

H) Fokus: Slutna / Framåt 

Övergå till med sammanfattande, retoriska och slutna frågor med fokus på vad som ska ske 

när mötet är avslutat.   

 

Tid 

Styrning 

A 

C B 

D 


