DIALOG – EN
FÖRUTSÄTTNING FÖR
FRAMGÅNGSRIKT
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Dialog – en förutsättning
för framgångsrikt
ledarskap
Samtal och kommunikation är i mångt och mycket det
som ledarskapet bygger på. I den här artikeln fokuserar
Gunilla Andersson denna byggsten i ledarskapet och
ger också exempel på tre vanliga typer av samtal på
en arbetsplats: utvecklingssamtal, lönesamtal och
det svåra samtalet.
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ommunikation är ett utbyte
av budskap där det ﬁnns en
sändare och en mottagare. Sändaren kodar och mottagaren tolkar sitt
budskap med sin personlighet, känslor,
attityder, erfarenheter och kunskap(bild
1). Det ﬁnns med andra ord gott om
möjligheter att missförstå varandra. Men
det ﬁnns också mycket att göra för att
underlätta förståelsen mellan sändare
och mottagare – mer om det senare.
Samtal, eller att tala samman om man
särskriver och vänder på ordet, handlar
ju om att tala tillsammans och inte förbi varandra. Tre ord som ibland förväxlas
är debatt, diskutera och dialog. Debatt
kommer från det latinska battere och betyder slå eller slå ner. Diskutera kommer
också från latinets discutere och betyder
skära isär. Dialog däremot kommer från
grekiskans dialogos och betyder genom
ord och mening. Diskussion och debatt
har självklart en roll på arbetsplatsen
men när vi talar om utvecklingssamtal,
lönesamtal och det svåra samtalet så är
det dialog som ska användas. Dialogen
bygger på att båda parter delar med sig
och den syftar till att bredda bådas kunskaper och insikter.
”Dialog ger vinstkick och bättre internkommunikation kan öka tillväxten
upp till sex gånger”, säger Cecilia Gannedahl, verkställande direktör på GCI
Stockholm i en artikel i Svenska Dagbladet den 7 januari 2006. I samma artikel
hänvisar man till en undersökning från
det brittiska företaget CHA. I undersökningen säger 68 procent av dem som
tycker att deras chefer är dåliga på att
kommunicera att de planerar att byta
jobb inom två år, jämfört med 30 procent i andra företag. Som chef har du
alltså allt att vinna på att bli bättre på
att föra dialog med dina medarbetare.
Åtta verktyg för en bra dialog

Det ﬁnns en mängd olika knep eller
verktyg för att underlätta en bra dialog.
Här redovisas åtta olika verktyg:
1.
Jag-budskap.
2.
Aktivt lyssnande.
3.
Tydlighet och enhetlighet.

4.
5.
6.
7.
8.

Frågor.
Tystnad.
Säkerställ förståelse.
Självkännedom.
Reﬂektion.

Jag-budskap innebär att uttrycka sig i
jag-form, att undvika ord som man och
vi. Ett klassiskt jag budskap har fyra
komponenter:
• Observation – den konkreta iakttagelse som du gjort.
• Känsla – vilka känslor väcker dessa
händelser hos dig.
• Konsekvens – vad blir konsekvensen av detta beteende.
• Önskemål, vad vill du ska ske i stället.
Styrkan med jag-budskapet är att
kommunikationen blir tydlig och att det
klart framgår vem som är avsändare.

Tydlighet och enhetlighet innebär att
sändaren av ett budskap försäkrar sig om
att hon/han säger samma sak med både
ord, tonläge och kroppsspråk. Det vill
säga undviker dubbla budskap. Forskare
hävdar att endast 7 procent av budskapet
överförs med hjälp av ord, medan 38 procent förmedlas via tonläge och hela 55
procent förmedlas via kroppsspråk. Det
ﬁnns alltså all anledning att reﬂektera
över vilket kroppsspråk man använder!
Frågor är en viktig del i dialogen för
att försöka förstå den andra och för att
föra samtalet framåt. Tänk på att använda öppna frågor – frågor som börjar med:
vad, när, hur, på vilket sätt, varför eller
berätta om. (Motsatsen är frågor som kan
besvaras med ja eller nej. Sådana frågor
börjar ofta med ett verb.) Ställ följdfrågor för att bättre förstå. Undvik ledande
frågor och ställ bara en fråga i taget.

Observation

När jag ser..

..att du kommit
för sent till våra
tre senaste
projektmöten..

Känsla

..känner jag mig..

..frustrerad och
stressad..

Konsekvens

..för att jag..

..blir osäker på om
vår grupp ska hinna
leverera i tid..

Önskemål

..och jag vill att du..

..respekterar våra
tider.

Ett exempel på jag-budskap

Aktivt lyssnande innebär att verkligen
försöka förstå vad den andre säger och
bekräfta det med ord och kroppsspråk.
Att använda sin inkänningsförmåga eller
empati är alltså viktigt. Den som lyssnar
aktivt kontrollerar också att hon/han förstått vad den andre sagt genom att med
egna ord göra en sammanfattning. Den
amerikanska författaren Thomas Gordon
menar att passivt lyssnade innebär att
försöka förstå (vilket bara det är en god
början) men aktivt lyssnade innebär att
man verkligen förstått.

Tänk också på att det inte ska bli ett
förhör och dölj inte heller påstående i
frågeform.
Tystnad är ofta ett underskattat verktyg i dialogen. Tystnaden ger möjlighet
till reﬂektioner och funderingar över det
som har sagts. För att undvika besvärande tystnad kan man göra en tydlig
markering, till exempel: ”Jag behöver
fundera ett tag.” ”Jag tolkar det som om
du behöver fundera ett tag, det är helt
okay.”
Tystnad kan handla om modet att
inte oavbrutet fylla talutrymmet med
Särtryck ur pharma
pharmaindustry
industry nr
nr 44–06
06

3

ledarskap

�����������������������������������
������������
�������
���������
������������
���������

�������

��������

�������
��������

�������

Bild 1

ord. Selma Lagerlöf lär ha sagt: ”Det är
märkvärdigt, när man frågar någon till
råds, då märker man själv vad som är
rätt, ännu medan man frågar.” Det gäller
som sagt att ha mod att vara tyst ibland
och inte alltid komma med goda råd. Då
får den andra möjlighet att själv ﬁnna
svaren.
Säkerställ förståelse genom att be den
andre att repetera vad du har sagt men
med sina egna ord. Det är först då man
uppnår en genuin förståelse.
Självkännedom innebär en medvetenhet om hur man agerar och reagerar i
olika situationer och hur det påverkar
andra personer. Självkännedom är en förutsättning för en god kommunikation
och dialog. Den som inte förstår sig på
sig själv har små möjligheter att förstå
andra.
Reflektion är enligt definitionen i
Svenska Akademins ordlista: återkastning, återspegling, eftersinnad tanke,
tyst anmärkning. Reﬂektion ska inte förväxlas med recension som betyder presentera och bedöma eller referat som
innebär återgivande redogörelse eller
sammandrag. Att med jämna mellanrum reﬂektera över sitt sätt att kommunicera gör att förutsättningarna för en
god dialog ökar. Reﬂektion är gissningsvis det som oftast får stå tillbaka i dagens uppskruvade tempo som råder på
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Tre ord som ibland
förväxlas är debatt,
diskutera och dialog.

de ﬂesta arbetsplatserna men jag vill
verkligen slå ett slag för reﬂektionens betydelse för vår egen kompetensutveckling.
Utvecklingssamtal och lönesamtal

Lönesamtalet fokuserar framför allt på
det som varit – dåtiden. Utvecklingssamtalet fokuserar på det som komma
ska – framtiden (bild 2). Det ﬁnns
mängder skrivet om dessa samtalsformer
och många företag har dessutom egna
riktlinjer för hur dessa ska genomföras.
Därför fördjupar jag mig inte i innehållet i dessa samtal.
Det ﬁnns två skolor vad det gäller tidpunkten för lönesamtal och utvecklingssamtal. En del förespråkar att dessa samtal hålls strikt isär medan andra anser
att de oundvikligen hänger ihop och därför ska hållas vid samma tillfälle. Det

ﬁnns givetvis både fördelar och nackdelar med respektive förhållningssätt men
det allra viktigaste är att man gör ett val
inom företaget och att man vet varför
man väljer det en eller det andra.
Utvecklingssamtal hålls i regel en
gång per år och i många företag är det
både en rättighet och en skyldighet att
genomföra utvecklingssamtalet. Det betyder att både chef och medarbetare har
ett ansvar för att det ska bli ett bra och
konstruktivt samtal.
Det går inte att nog understryka vikten av en noggrann förberedelse för att
få ut så mycket som möjligt av samtalet.
Att avsätta tillräckligt med tid och boka
ett ostört rum hör till självklarheterna.
Samtalet kan handla om mål och resultat, arbetets innehåll, samarbeten, kundkontakter, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Det är också ett utmärkt
tillfälle för dig som chef att få återkoppling på det egna ledarskapet, men se upp
så att inte för stor del av samtalet handlar om dig.
När man sätter mål för framtiden kan
det vara bra att tänka på att dessa ska
vara smarta mål. Det innebär:
Speciﬁka
Mätbara
Accepterade
Realistiska
Tidsbegränsade

Avsluta samtalet med att sammanfatta vad som ska göras fram till nästa
samtal och besluta vilken information
som ska vidarebefordras till andra i organisationen.
Lönesamtal kan ta sig olika former i
olika företag och det är självklart av yttersta vikt att det klart framgår vilka
interna spelregler som gäller för lönesamtalet. Det måste klart och tydligt
framgå om detta bara är ett bedömningssamtal eller om det också är en löneförhandling.
Det är också viktigt att det klart och
tydligt framgår på vilka grunder som
bedömningarna görs och om man använder några speciella metoder när man gör
sina bedömningar. För dig som chef är
det en bra målsättning att medarbetaren
ska vara nöjd med och förstå bedömningen även om denne inte är nöjd med
löneutfallet.

nerella ordalag utifrån vad man eller vi
eller alla andra tycker och tänker. Undvik också ord som aldrig och alltid eftersom beteende och händelser sällan är så
kategoriska att man kan säga att de alltid eller aldrig inträffar. Negativ kritik

ska ges i enrum medan positiv kritik
med fördel kan ges i grupp.
Den som tar emot feedback eller kritik kan lätt hamna i något som kallas
feedbacktrappan. Det handlar om att
man först förkastar – äsch det här rör

CHECKLISTA
Förbered samtalet
Tänk igenom vad som är ditt budskap och vad du vill uppnå.
Se till att träffas på en ostörd och neutral plats.
Agera i nära anslutning till det inträffade.
Ge inga svåra besked före en helg eller lång ledighet.
Avsätt tillräckligt med tid för samtalet.
Tänk på att finnas till hands under processen.
Vilka riktlinjer och arbetsrättsliga regler gäller.
Vad finns det för information om motpartens privata situation?
Vad har gjorts tidigare?

Det svåra samtalet

Vad ett svårt samtal är bestäms ju självklart av de inblandade individerna. Det
en person tycker är svårt kanske inte
uppfattas på samma sätt av någon annan. Rent generellt kan man dock säga
att det som brukar uppfattas som svåra
samtal är bland annat samtal om uppsägningar, omplaceringar, missbruk,
konﬂikter, misskötsamhet, bristande
hygien, för låg prestation, mobbing och
sexuella trakasserier.
Alla åtta samtalsverktyg som beskrivs
ovan kan givetvis med fördel användas
vid det svåra samtalet. Förbered dig nog
genom att bland annat formulera syftet
med samtalet samt målet, det vill säga
vad du vill ha uppnått när ni skils åt.
Fundera också på vilka reaktioner du kan
möta och hur du själv kommer att reagera på dessa.
Tänk på att agera i nära anslutning
till det inträffade men ta inte samtalet
före en helg eller längre ledighet eftersom du bör vara tillgänglig för vidare
diskussion. Se till att ordna ett antal
uppföljningsmöten och gör en handlingsplan.
När man ska ge negativ kritik är det
extra viktigt med ett tydligt jag-budskap som beskriver konkreta beteenden
och händelser och som fokuserar på ett
framtida önskat beteende.
Utgå också från dina egna iakttagelser, använd jag-formen och undvik ge-

Hur kan motparten tänkas att reagera?
Hur kan du komma att reagera?
Hur långt sträcker sig ditt ansvar?
När går ansvaret över till mottagaren?

Genomför samtalet
Gå rakt på sak och var konkret.
Använd jag-budskapet.
Be motparten att med egna ord upprepa budskapet.
Lyssna aktivt.
Föreslå och diskutera åtgärder.
Kom överens om vilka som ska vara involverade i processen och vilken
sekretess som ska råda.
Gör en gemensam sammanfattning.
Bestäm vad som ska göras fram till nästa möte.
Boka tid för nästa möte.

Följ upp
Gör en handlingsplan där det tydligt framgår:
Vad som ska göras.
Vem som ska göra vad.
När det ska vara genomfört.
Hur det ska följas upp.
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Bild 2

inte mig – sedan försvarar – nej du har
missuppfattat – därefter förklarar – jo,
men. Därefter börjar man förstå – du
menar alltså – och slutligen, högst upp
på trappan, börjar man förändra – göra
egna medvetna val.
Feedbacktrappan kallas också i vissa
sammanhang feedbackens fem f. Genom
att ha kunskap om och förståelse för
feedbacktrappan har man större förutsättningar att snabbt ta sig upp på de
övre trappstegen som handlar om att förstå och eventuellt förändra.

Diskussion och debatt har självklart en
roll på arbetsplatsen
men när vi talar om
utvecklingssamtal,
lönesamtal och det
svåra samtalet så är
det dialog som ska
användas.

Effektiva förhållningssätt

Avslutningsvis några effektiva förhållningssätt vid kommunikation:
• Tydlighet – var rak i din kommunikation.
• Empati – visa att du förstår den andres känslor.
• Respekt – visa tilltro till den andres
förmåga.
• Omsorg – visa att du bryr dig.
Fundera på vilka förhållningssätt som
är viktiga för dig i ditt ledarskap och
lycka till med din kommunikation!

Gunilla Andersson,
Almitra
gunilla.andersson@almitra.se
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Webbtips

www.arbetsplatskonﬂikt.av.gu.se
Webbplatsen har skapats av Thomas
Jordan, forskare och lärare vid institutionen för arbetsvetenskap vid
Göteborgs universitet. Här ﬁnns framför allt ett omfattande material om
konﬂikter men man kan även hitta bra
material om svåra samtal och kommunikation.

