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MÅL OCH INNEHÅLL IDAG

Vårt mål med webinariet:

• Ni vågar lyssna på ett nytt sätt trots risken att 

lyssnandet tas för löften 
• Ni övar och utvärderar ert lyssnande aktivt 
Innehåll idag:

• Lyssnande som arbetsmetod 
• Lyssnandets tre nivåer 
• Upplevelser och villkor runt lyssnande 
• Konkreta metoder för övning och utvärdering 
• Separering av lyssna-lova i praktiken



EN KRAFTFULL ARBETSMETOD

• I inledningar av samtal för att: 
- Skapa relation 
- Bygga trygghet och tillit 

• I utforskande samtalsfaser för att: 
- Hitta gemensam utgångspunkt 
- Välja inriktning 

• I perspektivutvidgande samtalsfaser för att: 
- Utmana tankemönster 
- Öppna dörrar till det nya 

• I behovsdefinierande samtalsfaser för att: 
- Dra slutsatser 
- Lotsa fram till beslut

Lyssnande kan brukas till många syften



LYSSNANDETS TRE NIVÅER
Nivå 1 – inre lyssnande 

• Tar in bara det som passar egna intressen och världsbild 
• Lyssnandet blir snävt och ensidigt 
• Lyssnarens uppmärksamhet är på sig själv 
Nivå 2 – fokuserat lyssnande, hjälper den andre framåt

• Uppmärksamheten är på den andres berättelse utan att 

värdera eller filtrera 
• Kognitiv empati: att med viljan tankemässigt sätta sig in i 

en annan människas tankevärld 
Nivå 3 – globalt lyssnande, hjälper den andre inåt

• 90 % av ett emotionellt budskap är icke-verbalt och 

uppfattas främst undermedvetet 
• Lita på intuitionens förmåga att uppfatta mer än orden



UPPLEVELSER AV LYSSNANDE

Att bli lyssnad till

• Lugn 
• Tillfredsställelse 
• Bekräftelse 
• Kreativitet 
• Glädje 
• … 
• …

Att lyssna

• Tiden försvinner 
• Koncentration 
• Jagupplösning 
• Spirituell kontakt 
• Harmoni 
• … 
• …



NÄR LYSSNAR DU BRA?

Ämnesområde

• Känt/okänt 
• Konkret/abstrakt 
• Specifikt/allmänt 

Miljö

• Hemma/borta 
• Tyst/stimmigt 
• Inne/ute

Egen attityd

• Över/under 
• Vet mer/mindre 
• Enig/oenig 

Egen intention

• Lära in/ut 
• Förstå/påverka 
• Följa plan/följa flöde



ETT GRANNLAGA HANTVERK

Öva:

- Lyssnandets tre nivåer: var är jag, var vill jag vara 
- Kognitiv empati: vad berättar den andre nu, vad 

betyder detta för den andre, vilket behov hör jag 
- Närvaro: var är mitt fokus nu 
Reflektera/utvärdera:

- Talutrymme: vem talade mest; fördelning i % 
- Frågetyper: hur många öppna frågor 
- Insikter: vad fungerade bra, vad förbättra

Lyssnande lärs genom att öva och reflektera



LYSSNA ÄR INTE ATT LOVA

Tricket är att gå upp på metanivå 
- På metanivån tittar man ner på lyssnandet, och undrar 
- Där uppe har man friare sikt; ser mer och ser annat 

Metod: Återkoppla till sammanhangsmarkeringen 
1) Vem är du?  
2) Vem är jag?  
3) Vad ska vi åstadkomma tillsammans idag? 
Metod: Ställ frågor till den andre 
- Om förväntningar 
- Om känslor 
- Om tankar 
- Om frågor

Hur gör man praktiskt för att undvika missförstånd?



GÅ UPP PÅ METANIVÅ
Titta ner på lyssnandet och undra

Saknivå

Metanivå



NÄSTA WEBINAR

• Tisdag 19 maj kl 10-11 
• Ämne: Utvecklingslogik kontra produktionslogik 

- Skillnaderna 
- Balansen 
- Misstagen 
- Möjligheterna 

• Följ oss genom Kundlyftet-gruppen på LinkedIn


