
Så här gör du:

modelltestet

två öron och en mun. 
Det har de flesta av oss. Det 

kan därför tyckas logiskt att 

vi borde lyssna dubbelt så 

mycket som vi pratar. Ändå 

är ett av de mest återkom-

mande problemen i vår kom-

munikation missförstånd om 

vad som har sagts eller vad 

någon egentligen känner och 

menar. vi suckar inombords 

när någon ska öppna munnen 

för vi ”vet ju redan vad hon 

kommer att säga”. vi är så an-

gelägna att föra fram vår åsikt 

i en konflikt att samtalet låser 

sig direkt. Aktivt lyssnande 

är en samtalsmetodik som 

hjälper dig att sätta den som 

talar i fokus. Ett sätt för dig att 

uppmärksamma och tydliggöra 

vad han eller hon vill säga. Det 

vinner ni båda på.
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akTivT  
lYssnande 

Metoden:
Aktivt lyssnande används inom en mängd olika om-
råden – som stöd under ett medarbetarsamtal, för att 
hitta lösningar i en konflikt eller varför inte för att stärka 
en privat relation. Den går att använda i alla typer av 
samtal – även i grupp. Genom att helt och hållet lägga 
uppmärksamheten på den som talar känner sig perso-
nen sedd och hörd och samtidigt kan hon eller han få 
chansen att utveckla sina tankar i samklang med dig som 
samtalspartner. Det är en metod som kräver träning. Ju 
mer tid du lägger ned på att öva ditt aktiva lyssnande 
desto större effekt får det.

var positiv och skapa ett tryggt och öppet samtal     
Se det kommande samtalet som ett förtroendeuppdrag och 

koncentrera dig. Försök att släppa alla gamla föreställningar om 
personen eller det som du tror att hon eller han ska prata om. Inta en 
nyfiken attityd helt enkelt. var noga med att omgivningen inte stör ert 
samtal. Ljud eller människor som passerar stör och koncentrationen 
hos er båda kommer att minska. Tänk också på att se på den du talar 
med och tolka kroppsspråket. verkar han eller hon trygg och avslapp-
nad? Om inte – försök förmedla trygghet och öppenhet genom att 
säga att du verkligen vill lyssna på vad talaren har att säga.
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visa att du är uppmärksam
Samtalet kan börja. Låt den du talar med vara i fokus. Du kan 

använda ditt eget kroppsspråk som stöd; luta dig framåt och se på 
den som talar. Du kan använda ansiktsuttryck som spegel till talarens 
uttryck – låt ett leende mötas av ett leende, rynkade ögonbryn av 
detsamma. Genom att likna den du lyssnar på sänder du signaler som 
visar att du är uppmärksam och vänligt inställd. Använd samtalsstöd-
jande signaler såsom att nicka då och då eller genom att uppmuntra 
fortsättningen med små ljud såsom att säga ”mmm” eller ”ja”.
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Den som övar mycket lär sig lyssnandets konst. 
Här kommer en genomgång på vad du bör tänka på. 
Så knip igen och öppna öronen!
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näSta uPPSlag: Sarah 
Singh, Personalstrateg, 
Akademiska Sjuk-
huset i Uppsala

Stimulera samtalet men 
ta inte över

Genom att du visar eftertanke och 
inte har bråttom kan talaren känna 
att det finns chans att tänka efter och 
utveckla tankarna. Om du känner att 
samtalet stannar av kan du stimulera 
det med frågor som ”vad tror du 
skulle hända om…?”eller ”tror du att 
det kan finnas andra alternativ?”
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Ställ klargörande frågor
Oavsett om vi vill eller inte så bär vi på 

förutfattade meningar om saker och ting. Det 
kan vara hur vi tolkar och värderar ett ord eller 
på vilket sätt någon uttalar sig i en fråga. 
Det påverkar hur vi uppfattar det vi 
hör. Det är därför viktigt att du 
ställer klargörande frågor utan 
att ifrågasätta. Använd uttryck 
som ”hur menar du när du 
använder ordet…?” eller ”är 
det detta du menar när du 
säger…?”

4

ge återkoppling till den som talar
Din uppgift är att förstå vad som sägs. Det kan 

innebära att du behöver summera eller sammanfatta det 
som du tror att talaren beskrivit. Återberätta gärna viktiga 
punkter genom att exempelvis säga ”förstår jag dig rätt 
när du säger att…” eller ”stämmer det att du tycker 
att…”. På så sätt reflekterar du talarens tankar och de blir 
även tydliga för honom eller henne.
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låt talaren prata klart
Avbryt inte. Det gör bara talaren frustrerad vilket 

minskar chansen att du får en bra bild av vad hon eller 
han menar.

Argumentera aldrig. Det är inte dina åsikter ni är ute 
efter. Att du lyssnar aktivt betyder inte att du håller med. 
Får talaren en känsla av att du tycker det motsatta ham-
nar hon eller han i försvarsställning och samtalet låser sig.

6

avrunda respektfullt
Aktivt lyssnande bygger på att det finns en respekt och 

en önskan om förståelse. Ditt syfte är att förstå talaren på bästa 
möjliga sätt – att få talarens perspektiv på vad hon eller han tycker 
om någonting. var därför noga med att visa att du uppskattar 
öppenheten och var lika öppen och ärlig i hur du svarar. Det gamla 
ordspråket ”var mot andra som du vill att de ska vara mot dig” är 
väldigt talande i just detta sammanhang.
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Modelltestare är Jonna Jakobsson, organisationskonsult, 
skribent och medarbetare i Chefstidningen. 
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Det är enkelt att Prata med 
Sarah Singh, personalstrateg 
på Akademiska Sjukhuset. 

Jag har vimsat runt en god stund i de gi-
gantiska byggnaderna i Uppsala när hon 
svarar i sin mobil. Sarah skrattar högt och 
guidar mig lätt helt rätt till byggnaden 
bredvid akutmottagningen där hon arbe-
tar. Jag känner mig välkommen trots att 
jag är femton minuter sen.

– Åh, jag har också svårt att hitta fastän 
jag jobbat här i två år nu, säger hon.

Sarah arbetar på sjukhusets centrala 
personalavdelning. Landstinget i Upp-
sala län har mer än 11 000 anställda och 
”Ackis”, som hon säger, har cirka 8 000 
med arbetare. Hennes arbete handlar 
framförallt om förändrings- och utveck-
lingsarbete samt utbildning. Avdelningen 
stödjer sjukhusets sju personalfunktioner 
och chefer med alltifrån grupputveck-
ling till utbildning i kommunikation. De 
arbetar också med projektledning inom 

arbetsmiljö och personal- och kompetens-
försörjning. Organisationen är stor och 
hierarkisk med en mängd olika yrkesgrup-
per med olika utbildningar i botten.

– Det tar tid innan saker och ting landar 
och man behöver tålamod. Kommunika-
tionen är viktig. Det är en häftig utma-
ning, säger Sarah.

att arbeta med aktivt lyssnande är inte 
någon nyhet för henne. Utan att tänka på 
det använder hon det nästan varje dag. 
Därför tyckte hon att det var spännande 
att testa modellen och se vad som händer 
när hon lyssnar aktivt mer medvetet.  

Sarah valde att prova aktivt lyssnande 
vid fyra tillfällen. Tre gånger i arbetet 
samt en gång privat. Hon planerade inte så 

mycket i förväg utan gick på sin magkänsla.
– När det kändes som ett bra tillfälle 

att testa så körde jag bara. Jag ville inte 
konstra till det för mycket. Alla samtal var 
med enskilda personer. Det känns knepi-
gare i en grupp.

Det var också lättare att använda lyss-
nandet i arbetet än i privatlivet.

– Jag tycker att det är så roligt att prata 
själv!

I det privata samtalet var det mycket 
svårare att inte avbryta och komma med 
egna tankar och idéer. I jobbet har hon 
ett professionellt uppdrag och ska inta en 
stödjande roll.

– Då faller det sig naturligare att inte gå 
in med egna förslag och det blir lättare att 
lägga band på sig.

I början var hon så fokuserad på att göra 
rätt i samtalet att det förtog en del av vad 
det faktiskt innehöll. Hon märkte att hon 
satt och tänkte på hur nästa klargörande 
fråga skulle formuleras istället för att lyss-
na på vad den andra sade.

– Det är definitivt en träningssak. Ju 
vanare jag blev att använda förhållnings-
sättet desto mindre behövde jag tänka på 
det och kunde fokusera på den som talade.

Hon tycker att det var fascinerande att 
notera hur mycket hon faktiskt speglar en 
person i ett samtal.

– Jag följer honom eller henne i rörel-
serna och kroppsspråket utan att jag rik-
tigt tänker på det. Det var jag inte upp-
märksam på tidigare.

Den stora behållningen med aktivt lyss-

Aktivt lyssnAnde 
bäst på jobbet

akTivT  
lYssnande

Tidigare metoder hittar du 
på www.chefstidningen.se. 

Sara Singh, personalstrateg på  

Akademiska sjukhuset i Uppsala.



nande tycker hon är de klargörande frå-
gorna. De är själva nyckeln till metodens 
positiva resultat.

– Frågorna bidrar verkligen till samta-
let. Jag får en förståelse för hur den andra 
personen ser på någonting. Något som jag 
trodde var på ett visst sätt visade sig vara 
helt annorlunda, säger Sarah.

Sarah Singh tycker att det svåraste är 
att återkoppla och sammanfatta vad tala-
ren har sagt. Hon provade vid några till-
fällen men undvek det efter ett tag då hon 
tyckte det kändes onaturligt.

– Det var nästan som om jag intog en 
terapeutisk roll. Det kanske är olika bero-
ende på vem man pratar med eller vilken 
utgångspunkten är för samtalet. De som 
jag testat på har varit relativt pratglada. 

Jag tror det är lättare att använda sam-
manfattningar om man har helt olika 
uppfattning kring det man talar. Då vill 
man ju säkerställa att man har hört rätt, 
funderar hon.

Sarah anSer att aktivt lyssnande är en 
metod som kan användas i många olika 
situationer. Alltifrån kommunikations-
träning i ledarskapsutbildningar till ett 
verktyg i förändringsprocesser.

– Jag leder ibland olika projektgrup-
per. Då gäller det att fånga varje delta-
gare, ta vara på alla perspektiv och få en 
förståelse för hur man tänker och var det 
kommer ifrån. Där kan aktivt lyssnande 
vara en bra metod. Den går också att an-
vända för att lära känna människor på 
arbetsplatsen, i planeringssamtal med 
medarbetare, för att fånga tankar, idéer 
och förslag.

Sarah anser att metoden fungerar bra 
som ett sätt att bekräfta medarbetaren 
på. Hon får viktig information samtidigt 
som hon visar att hon tycker att det som 
sägs är värdefullt genom att lyssna. En 
bekräftad person ger också mer.

– Om jag lyssnar på någon först så 
tror jag att förutsättningarna ökar för 
att han eller hon lyssnar på mig sedan. 
Det är dessutom en metod för hjälp-till-
självhjälp. Om någon har ett problem så 
kan klargörande frågor göra att personen 
hittar lösningarna inom sig själv. Det är 
värdefullt.

Sarah har kOmmit fram till att aktivt 
lyssnande kan användas i alla möjliga si-
tuationer, även om det blir konstigt om 
man gör det jämt.

– Man måste ju ge av sig själv också. Är 
det viktiga samtal där vi ska komma vida-
re tillsammans så måste jag också bidra. 
Det är ju inte så att aktivt lyssnande en-
dast måste användas i halvtimmessamtal. 
Det kan räcka med några klar görande 
frågor och extra lyssnande under några 
minuter på en kafferast. Det är ju inget 
svårt. Jag kan absolut rekommendera me-
toden som ett chefsverktyg – det är bara 
att vänja sig vid att ha ett aktivt lyssnande 
förhållningssätt. •

”Jag visste att det var bra men genom 

att testa aktivt lyssnande igen så kände 

jag också att det verkligen fungerar. Det 

kostar lite och ger mycket – både för den 

som lyssnar och den som pratar.”

”Att sammanfatta och göra återkoppling 

kändes lite krystat och onaturligt för mig. 

De klargörande frågorna gjorde att jag 

fick tillräckligt kött på benen. Att då sum-

mera ytterligare blev överflödigt och konstigt.”

Sammanfattning

Tänk på att:

Aktivt lyssnande är ett förhållningssätt du 
kan inta i ett samtal. Det handlar om att 
sätta den som talar i fokus. Genom att 
öppet och nyfiket söka vad han eller hon 
verkligen säger utan att blanda in dina 
egna åsikter eller ställningstaganden får 
du nya perspektiv. Du använder klargö-
rande frågor i syfte att få veta mer samt 
för att den som talar ska kunna utveckla 
sitt eget tänkande. Du avbryter inte, kom-
mer inte med egna åsikter utan speglar 
den som talar med respekt. Några av 
vinsterna för dig och den du aktivt lyssnat 
på är ökad förståelse, respekt, förtroende, 
kunskapsutbyte och öppenhet.

… öva, öva, öva och öva. Det är bara genom 

övning som det aktiva lyssnandet kommer att falla 

sig naturligt.

… testa i situationer som du känner dig be-

kväm i. Gå på magkänsla och gör det inte för svårt.

… anpassa metoden för dig och din person-

lighet. Om du helt plötsligt börjar uppföra dig som 

en annan person kommer den du lyssnar på känna 

sig obehaglig till mods.

Betyg: 8 /10

”Jag tror inte på att bara lyssna. De klar-
görande frågorna är nyckeln. Det visar att 
jag är engagerad och de skapar en större 
förståelse. De är de klargörande frågorna 
som faktiskt hjälper motparten – inte bara 
mitt lyssnande.”

Sarah Singh, personalstrateg, 
Akademiska Sjukhuset

Vill du vara med och testa en modell? Anmäl ditt intresse på redaktion@chefstidningen.se eller 
ring 08-789 11 70. Har du testat en modell och vill dela med dig av dina erfarenheter? Kontakta oss!
Vill du vara med och testa en modell? Anmäl dig på redaktion@chefstidningen.se eller ring 08-789 11 70. 
Har du testat en modell och vill dela med dig av dina erfarenheter? Kontakta oss! 

Pratglad.

Frågorna är viktiga.
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