
Kommunika)on	  som	  verktyg	  inom	  
ledarskap	  



Vad	  är	  kommunika)on?	  
•  Ordet	  kommunika)on	  kan	  härledas	  från	  
la)nets	  communicare	  som	  betyder	  dela,	  
meddela,	  förena,	  göra	  gemensamt.	  

	  
	  





Mo#agaren	  är	  avgörande	  
•  I	  all	  kommunika)on	  är	  det	  moBagaren	  som	  bestämmer.	  	  
•  Det	  som	  slutligen	  blir	  det	  uppfa%ade	  budskapet,	  är	  det	  som	  är	  kvar	  eDer	  

aB	  ha	  filtrerats	  genom	  hans	  eller	  hennes	  referensramar,	  fördomar	  och	  
erfarenheter.	  	  

•  Han	  eller	  hon	  kan	  av	  olika	  skäl	  -‐	  t	  ex	  på	  grund	  av	  allehanda	  fördomar	  -‐	  
uppfaBa	  det	  du	  förmedlar	  på	  eB	  helt	  annat	  säB	  än	  det	  du	  avseB.	  En	  
moBagare	  som	  inte	  tror	  unga	  killar	  om	  mycket,	  kan	  välja	  aB	  inte	  lyssna	  
alls	  då	  han	  möter	  en	  sådan	  



Undertext	  och	  text	  -‐	  en	  liten	  modell	  	  
	  	  	  	  Den	  fli)gt	  citerade	  amerikanske	  kommunika)onsforskaren	  

Albert	  Mehrabian	  hävdar	  aB;	  

”…	  det	  vi	  förmedlar	  med	  hjälp	  av	  våra	  ord,	  
av	  texten,	  står	  för	  i	  grova	  drag	  10%	  av	  
det	  kommunicerade	  budskapet.	  De	  
resterande	  90%	  står	  kroppsspråk,	  röst	  
och	  andra	  icke-‐verbala	  signaler	  för.”	  

	  	  	  	  	  



	  
Varför	  finns	  eB	  oändligt	  

antal	  smileys?!!?	  



Kroppsspråk	  

	  



Kroppsspråk	  –Status	  
Statusdimensionen	  låter	  vi	  vara	  en	  skala	  mellan	  de	  två	  yBerligheterna	  hög	  
respek)ve	  låg	  status.	  Status	  betyder	  här	  ungefär	  detsamma	  som	  säkerhet,	  

den	  får	  inte	  förväxlas	  med	  social	  status.	  	  
	  

Hög	  
	  	  

•  Högstatuskroppen	  rör	  sig	  
långsamt	  och	  mjukt.	  	  

•  Har	  inte	  bråBom,	  vågar	  ta	  )d	  på	  
sig,	  även	  i	  små	  gester	  och	  
rörelser,	  vågar	  stanna	  upp.	  	  

•  Vidare	  är	  högstatuskroppen	  
noggrann	  med	  ögonkontakten.	  	  

•  Hållningen	  är	  rak	  men	  kroppen	  är	  
likafullt	  inte	  överspänd.	  	  

Låg	  
Lågstatuskroppen	  beter	  sig	  istället	  

has)gt	  och	  ryckigt.	  	  
Den	  är	  i	  ständig	  rörelse.	  Händerna	  far	  

och	  flyger.	  	  
Håller	  också	  oDa	  händerna	  i	  ansiktet	  då	  

denne	  talar.	  	  
Blicken	  fäster	  personen	  sällan,	  utan	  låter	  

den	  flacka	  upp,	  ner	  och	  åt	  sidorna.	  	  
Hållningen	  är	  oDa	  dålig	  eller	  stel	  med	  

böjd	  nacke.	  	  
Lågtatuspersonen	  har	  oDa	  en	  sluten	  

kroppshållning	  



Kroppsspråk	  -‐Kontakt	  
•  God	  kontakt	  präglas	  av	  

riktning	  mot	  den	  man	  talar	  
med.	  

•  Ögonkontakten	  är	  också	  
grundläggande	  

•  Spegling	  underläBar	  en	  god	  
kontakt	  	  

•  Respekt	  för	  reviret	  hos	  den	  
eller	  de	  man	  talar	  med.	  
Revirets	  storlek	  bestäms	  av	  
kulturen	  men	  har	  också	  en	  
individuell	  sida.	  

•  Fysisk	  närhet	  bidrar	  
generellt	  )ll	  god	  kontakt,	  
förutsäBningen	  är	  dock	  aB	  
reviret	  respekteras	  



Rösten	  
•  Vår	  röst	  uBrycker	  mycket	  vid	  sidan	  

av	  de	  ord	  vi	  låter	  den	  forma.	  
Tonläge,	  pausering	  och	  volym	  
bidrar	  )ll	  röstens	  undertext.	  	  

•  angripa,	  genom	  en	  kall,	  hård,	  stark	  
röst	  med	  liten	  klang	  

•  kapitulera,	  genom	  en	  tyst	  röst	  med	  
långa	  pauser	  	  

•  samverka,	  genom	  skraB	  och	  
mycket	  klang,	  nästan	  sång	  i	  rösten	  	  

•  intresse,	  genom	  korta	  bubblande	  
fraser	  och	  många	  instämmande	  
ljud	  och	  småord	  	  

•  likgilCghet,	  genom	  en	  avspänd	  röst	  
utan	  klang.	  	  



Ansiktet	  –själens	  spegel!	  



Ansiktet	  -‐	  själens	  spegel	  
	  	  	  	  	  I	  ansiktet	  tycker	  vi	  oss	  läsa	  eB	  antal	  

avsikter.	  	  
	  	  	  	  	  ODa	  överensstämmer	  dessa	  avsikter	  

med	  vad	  personen	  i	  fråga	  verkligen	  
vill	  förmedla	  men	  lika	  oDa	  sänder	  vi	  
något	  helt	  annat.	  	  

	  	  	  	  	  ODa	  helt	  enkelt	  det	  vi	  är	  vana	  aB	  
sända.	  Har	  vårt	  ansikte	  vant	  sig	  aB	  se	  
argt	  ut,	  så	  ser	  vi	  arga	  ut,	  oavseB	  hur	  
vi	  nu	  för	  )llfället	  råkar	  känna.	  	  

	  	  	  	  	  Med	  ansiktet	  kan	  vi	  bl	  a	  uBrycka	  
följande	  avsikter:	  

•  angripa	  genom	  aB	  låta	  våra	  ögon	  
smalna	  

•  dominera	  genom	  lyDade	  ögonbryn,	  
smala	  ögon	  och	  hakan	  i	  vädret	  	  

•  samverka	  genom	  glada	  rynkor	  kring	  
ögonen	  och	  en	  leende	  mun	  	  

•  söka,	  genom	  vidgade	  lyssnande	  ögon	  	  
•  avvisa	  genom	  rynkad	  näsa	  
•  fly	  genom	  vilt	  uppspärrade	  ögon	  och	  

vidöppen	  mun	  	  
•  kapitulera	  genom	  öppen	  mun,	  

nedslagen	  blick	  



Övrigt	  –	  Tänkvärt!	  
•  Kläderna	  gör	  mannen,	  heter	  det	  i	  det	  gamla	  ordspråket,	  och	  det	  är	  nog	  så	  

sant.	  Det	  finns	  eB	  antal	  faktorer	  som	  ingår	  i	  det	  vi	  kallar	  undertext,	  vid	  
sidan	  av	  kroppsspråket,	  ansiktsuBrycken	  och	  rösten.	  

•  Vissa	  av	  dessa	  faktorer	  kan	  vi	  påverka	  andra	  inte.	  Bland	  det	  allra	  första	  vi	  
lägger	  märke	  )ll	  hos	  en	  människa	  är	  dess	  kön.	  	  

•  Vi	  jämför	  den	  vi	  möter	  med	  oss	  själva.	  Hur	  är	  denna	  person	  jämfört	  med	  
mig.	  Liknar	  hon	  eller	  liknar	  hon	  inte	  mig.	  Vilken	  är	  hennes	  ålder,	  jämfört	  
med	  min	  egen?	  Är	  hon	  vackrare	  eller	  fulare?	  Vi	  funderar	  över	  vår	  kropps	  
rela)on	  )ll	  denna	  människa.	  Är	  det	  en	  tänkbar	  bekantskap?	  Är	  det	  en	  
fiende?	  

•  Även	  vår	  dialekt	  talar	  vid	  sidan	  av	  de	  ord	  den	  innehåller.	  De	  flesta	  av	  oss	  
uppfaBar	  en	  "norrlänning"	  på	  eB	  annat	  säB	  än	  en	  skåning	  delvis	  på	  grund	  
av	  de	  fördomar	  vi	  har	  om	  folk	  med	  en	  viss	  dialekt.	  

•  Bland	  de	  faktorer	  vi	  läBare	  kan	  påverka	  finns	  kläder,	  yrke	  och	  
statussymboler.	  Statussymbolerna	  är	  intressanta	  så	  )ll	  vida	  aB	  varje	  grupp	  
har	  sina	  symboler,	  så	  kan	  antalet	  vetenskapliga	  publika)oner	  markera	  
betydelse	  i	  den	  akademiska	  världen	  medan	  storleken	  på	  tjänstebilen	  
markerar	  betydelse	  hos	  försäljarna.	  
	  



Texten	  –	  den	  verbala	  delen	  av	  språket	  
Ordens	  innehåll	  
•  Med	  texten	  menar	  vi	  här	  på	  sidan	  räB	  och	  släB	  orden	  -‐	  den	  verbala	  delen	  

av	  språket.	  Det	  talade	  språket	  utgörs	  av	  )ll	  bland	  annat	  ordval,	  ordlängd,	  
fackuBryck,	  meningslängd	  och	  meningsbyggnad.	  

A#	  smycka	  språket	  
•  När	  det	  gäller	  texten	  och	  behandlingen	  av	  texten	  kan	  den	  gamla	  retoriken	  

kan	  ge	  oss	  många	  redskap.	  Man	  ägnade	  nämligen	  mycken	  )d	  åt	  aB	  
diskutera	  hur	  man	  på	  eB	  lämpligt	  säB	  uaormar	  sin	  text	  så	  aB	  den	  blir	  mer	  
funk)onell.	  

•  Varia)onerna	  av	  språket	  kallades	  troper	  och	  figurer.	  En	  uppdelning	  -‐	  av	  
många	  -‐	  skiljer	  mellan	  fyra	  olika	  säB	  aB	  variera	  och	  smycka	  sin	  text	  och	  
dessa	  är:	  bilder,	  vändningar,	  upprepningar	  och	  jämförelser.	  
	  
	  


