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Leda genom samtal
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Ledarskapsutvecklare



• Ökad förståelse för samtalets centrala roll i ledarskapet 

• Ökad kunskap om verktyg som skapar tillit och förtroende

• Tips för att få vardagsdialogen att fungera

Syfte och mål
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Utveckling Struktur



Händer det att du:

• Har fokus på dig själv eller omgivningen

• Planerar vad du ska säga härnäst 

• Snegla på mobilen eller dator..

Lyssnar vi på våra medarbetare?



Nivå 1 – Fokus på dig själv

• Du lyssnar till den andra personens ord. 

• Fokus är: Vad betyder det för mig? 

• Du tänker du på annat eller på vad du ska säga.

Nivå 2 – Aktivt lyssnande 

• Vad betyder den andres ord?

• Empati, kreativitet.

• Uppmuntrar fler perspektiv. 

• Hög medvetenhet om effekten av sättet du lyssnar på.

Nivå 3  – Aktivt lyssnande som profession

• Terapeuter, professionella coacher, präster

• Tekniker för att använda information från fler sinnen

Lyssnarnivåer

Laura Whitworth i Co-Active Coaching, 1998



När du talar lär du dig bara det du redan vet. 

När du lyssnar ger du dig själv en chans 

att lära dig något nytt. 

Dalai Lama



Öppenhets- och tillitsspiralen

Verktyg för att skapa tillit och förtroende

T+P+I

S
Förtroende =

The Trust Equation ur ”The Trusted Advisor”, av David H. Maister m.fl.

Trovärdighet

Pålitlighet

Integritet

Självfokus

https://www.youtube.com/watch?v=RgT5Tlh1dog
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Vad behövs utifrån verksamhetens mål? 

Vad behöver medarbetarna? 

Vad behöver du?

Kanal / Frekvens / Innehåll 

Löpande avstämning



”Neuroledarskap” av Katarina Gospic och Stefan Falk

• Samtal 20-30 minuter varannan vecka: 

• Vad fungerar bra? 

• Vad fungerar mindre bra? Varför?

• Vad behöver ändras?

• Vad behöver du av mig för att göra ditt jobb 
ännu bättre?  

Verktyg för avstämning 



Reflektera
Reflektera tillsammans kring hur ofta ni har löpande avstämning idag och 
behovet hos verksamheten och dina medarbetare:

Hur ser gapet ut? Behöver du ha oftare? Kortare? På andra sätt? Vem kan 
dokumentera – du eller medarbetaren? Hur ser kopplingen ut till de formella 
samtalen som utvecklingssamtal och lönesamtal? 



• Slutna frågor Frågor som besvaras jagande eller nekande 
Skapar avgränsningar och förtydligar

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

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

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

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

Frågetyper



Tid

Styrning

A

CB

D
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Ledarbeteenden: vad chefer tror och gör

Förstudie och pågående forskning av Simon Elvnäs, Skolan för Teknik och Hälsa, Avd för Ergonomi KTH

Återkoppla

Coacha

Instruera

Egen 
prestation

Arbetsrelaterat

Chefers upplevelse

Återkoppla
Coacha

Instruera

Egen 
prestation

Arbetsrelat
erat

Verkligheten



Medarbetares behov: 

1.Återkopplar 

2.Coachar

3. Instruerar

4.Berättar om egen prestation

5.Arbetsrelaterade områden 

Medarbetares behov

Det chefer gör: 

1.Arbetsrelaterade områden

2. Instruerar

3.Berättar om egen prestation

4.Samlar in

5.Återkopplar



Ge, Be om och Ta emot Återkoppling 

1.Frekvensen viktigare än längden på ÅK för att skapa förtroende 

2.Stärkande ÅK behövs i större utsträckning än utvecklande ÅK

3.Ett sätt att hantera ÅK är att se problemen och utmaningarna som gemensamma



Ge återkoppling

1.Beskriv din kontext

2.Beskriv vad du ser eller hör

3.Uttryck vad du känner

4.Beskriv konsekvenserna

5.Ange önskad förändring

6.Fråga och lyssna

När du lämnar rapporten efter

deadline blir konsekvensen min 

rapport till LG blir försenad. 

Detta har skett de tre senaste 

månaderna. 

Hur tycker du vi ska lösa det?

När du kommer för sent till ditt

pass behöver de andra ta dina samtal.

Kunderna får vänta längre i tfn och 

dina kollegor blir stressade.  

Hur ska vi lösa det?



Leda genom samtal



TACK!


