
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har chefer slutat lyssna? 
 
 
	
	
 
 

En studie om kommunikationstillfredsställelse och  
chefers aktiva lyssnande   

	
	
 
 Michel Barjakob 

Mathias Johansson 
 
 
 
 

	
 
 

2016 
 

	
 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15hp 
Företagsekonomi 

Examensarbete i företagsekonomi C 
Ekonomprogrammet 180 hp 

 

 

 

	
 
 

Handledare: Kristina Mickelsson och Pär Vilhelmson  
Examinator: Jens Eklinder Frick 

 

 

	



Sammanfattning 

Titel: Har chefer slutat lyssna? – en studie om kommunikationstillfredsställelse och 

chefers aktiva lyssnande. 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. 

Författare: Michel Barjakob, Mathias Johansson. 

Handledare: Kristina Mickelsson, Pär Vilhelmson. 

Datum: 2016 - januari 

Syfte: I denna studie vill vi söka en djupare förståelse för chefers aktiva lyssnande 

och hur det formar medarbetarnas kommunikationstillfredsställelse. 

Metod: Då studiens syfte är att skapa en djupare förståelse i chefers aktiva lyssnande 

så har vi utfört en kvalitativ forskning. Data har samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer med tio anställda från en ledande elektronikkedja i Gävle. Materialet har 

analyserats genom tematisering och presenterats med resultaten. 

Resultat & slutsats: Studien visar att chefer bör ha en tillräckligt hög 

kommunikationskompetens för att veta när ett aktivt lyssnande ska tillämpas eller ej. 

Chefers kommunikationskompetens formar de anställdas kommunikations-

tillfredsställelse samtidigt som det framkommit att chefer inte är medvetna om det 

aktiva lyssnandet i tillräcklig utsträckning. 

Förslag till vidare forskning: Studien har varit djupgående med sin kvalitativa 

forskning och ligger som grund till vårt förslag till vidare forskning. Deltagarna i 

denna studie har efterfrågat en uppföljning av det aktiva lyssnandet. Ett ytterligare 

förslag till vidare forskning är en undersökning efter det aktiva lyssnandets avspegling 

på företagsresultat. 

Uppsatsens bidrag: Bidraget till studiens målgrupp syftar till det tomrum som 

lokaliserats samt besvarats. En teoretisk modell har skapats med hjälp av tidigare 

forskning som kartlägger begrepp inom kommunikation och tillfredsställelse. Det 

praktiska bidraget syftar till chefer då kunskap inom aktivt lyssnande kan hjälpa 

chefer att kommunicera med sina medarbetare.  

Nyckelord: kommunikationskompetens, aktivt lyssnande, kommunikations-

tillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, forma.   

  



 

Abstract 

Title: Har chefer slutat lyssna? – en studie om kommunikationstillfredsställelse och  

chefers aktiva lyssnande.  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

Author: Michel Barjakob, Mathias Johansson. 

Supervisor: Kristina Mickelsson, Pär Vilhelmson. 

Date: 2016 – january  

Aim: In this study we aim to create a deeper understanding in supervisors active 

listening and how it shapes employees communication satisfaction.  

Method: Due to the aim of the study, which is to create a deeper understanding in 

supervisors active listening, we have conducted a qualitative research. Data has been 

gathered through semi-structured interviews with ten employees from a leading 

electronic store and was conducted in Gävle.   

Result & conclusions: The study show that supervisors must possess enough 

communication competence to know when active listening should be used. 

Supervisors communication competence shapes the employees communication 

satisfaction meanwhile most supervisors lack knowledge in active listening. 

Suggestions for future research: Our suggestions for future research are based on 

this study’s qualitative research. The participants have requested a follow-up of the 

active listening. A further recommendation for further research is to examine the 

impact active listening has on company results.  

Contribution of the thesis: The study contributes by filling the gap we found in our 

research area. A theoretical model was developed based on previous research, which 

helped find and localize communication and satisfaction and its components. The 

practical contribution is aimed towards supervisors hoping to receive knowledge in 

active listening to help them communicate with their co-workers.  

Key words: communication competence, active listening, communication 

satisfaction, job satisfaction, shape. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund där vi lyfter fram aspekter som 

förhoppningsvis skapar nyfikenhet och ger läsaren en överblick av 

kommunikationskompetens samt aktivt lyssnande. Vidare förs en diskussion kring 

tidigare forskning som redogör för forskningens resultat samt hur och vad denna 

studie kan bidra med till forskningsvärlden. Avslutningsvis presenteras studiens syfte, 

avgränsningar, målgrupp och disposition.  

1.1 Bakgrund  
”Jag hade bara jobbat sämre och sämre sedan hade jag sagt hejdå och slutat!”.  

De senaste åren har ett omfattande vetenskapligt intresse väckts hos verksamheter och 

organisationer i samhället, beträffande chefers kommunikationskompetens och dess 

formgivning av tillfredsställelse på arbetsplatsen (Plenty & Steele, 2015). En forskare 

i ämnesområdet, Paul E. Madlock (2008) välkomnar denna utveckling då han menar 

att tidigare forskning varit begränsad inom ämnesområdet. Manzoni & Barsoux 

(2002) menar att relationen mellan chefer och anställda ses som den primära och 

eventuellt viktigaste relationen i en organisation. Tidigare forskning har visat att 

effektiv kommunikation är relaterad till ökad arbetstillfredsställelse (Goris, Vaught & 

Petit, 2000; Goldhaber, Porter, Yates & Lesnaik, 1978; Marrett, Jerald & Michael, 

1975; King, Lahiff & Hatfield, 1988).  

 

Forskningen har delvis berört ovan nämnda begrepp enskilt, men även hur 

kommunikationskompetens kan forma kommunikationstillfredställelse och 

arbetstillfredsställelse (Plenty & Steele, 2015). Vidare menar Madlock (2008) att det 

finns begränsad kvalitativ forskning som undersöker hur chefers kommunikations-

kompetens formar anställdas kommunikationstillfredsställelse. En viktig aspekt inom 

ämnet som lyfts fram är chefens aktiva lyssnande till anställdas åsikter. Shaw (2005) 

menar att ett viktigt inslag i kommunikationskompetensen är chefens förmåga att 

aktivt lyssna på den anställdes egna åsikter, vilket understryker Manzoni & Barsoux 

(2002) resonemang mellan chefer och anställda.   
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1.2 Problemdiskussion 
Kommunikationskompetens är ett begrepp innehållande de verktyg som chefer kan 

använda sig av på arbetsplatser för att kommunicera mer effektivt. En effektiv 

användning av kommunikationsverktyg har i tidigare forskning visat sig vara en av de 

viktigaste egenskaperna hos en framgångsrik chef (Cushman & Craig, 1976; 

Mikkelson, York & Arritola, 2015). Chefer som besitter denna skicklighet i sin 

kommunikation, har visat sig öka de anställdas tillfredställelse på arbetsplatsen. Ett 

problem som kan uppstå om chefer inte är skickliga och kompetenta i 

kommunikationen är att det hindrar anställda från att göra sitt yttersta på arbetsplatsen 

(Plenty & Steele, 2015; Goleman, 1998; Hargie, Tourish & Wilson, 2002). Den 

problematik som kan finnas för chefer är att kommunikationen påverkas av vem eller 

vilka som är involverade i ett samtal. Dessa möten sker på arbetsplatsen och kräver 

olika kommunikationsverktyg för olika situationer. Spitzberg & Cupach (1984) och 

Cooley & Roach (1984) poängterar att chefer med hög kommunikationskompetens 

kan avväga vilket verktyg som ska tillämpas i olika samtal och situationer. Kan en 

chef hantera detta så minimeras möjligheten för missförstånd på arbetsplatsen. 

 

Hackman & Johnsson (2004) hävdar att hög kommunikationskompetens inte uppstår 

naturligt utan bör istället utvecklas över tid för att kunna hantera olika personer och 

situationer. Resonemanget delas av Adler & Rodman (2010) som menar att 

kommunikationskompetens kan utvecklas via observation och träning. Genom chefers 

egenvilja att utveckla kommunikationskompetensen, ökar sannolikheten för korrekt 

tillämpning av rätt verktyg i olika situationer (Spitzberg & Cupach, 1984; Cooley & 

Roach, 1984).  

 

Chefers förmåga att lyssna till de anställda lyfts fram som ett viktigt verktyg inom 

kommunikationskompetens (Downs & Hazen, 1977; Cushman & Craig, 1976). 

Förmågan att lyssna till de anställda ses som central då anställda har mindre att säga 

till om på en arbetsplats i förhållande till chefer. Det aktiva lyssnandet till anställdas 

åsikter ses därför som en viktig aspekt i chefers kommunikationskompetens. Då 

samtal på arbetsplatser kan präglas av otydlig kommunikation vilket, kan skapa 

missnöje hos de anställda (Harter, Schmidt & Hayes, 2002). Shaw (2005) poängterar, 
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för att en chef ska uppfattas som kompetent bör han eller hon kommunicera på ett 

tydligt sätt samt lyssna till andras åsikter.  

 

Ett vanligt förekommande problem enligt Hoppe (2007) är att chefer har den 

uppfattningen att de lyssnar lika mycket som de talar. Forskning visar dock att chefer 

utgör 80 % av talet i kommunikationen med anställda vilket visar en väldigt 

avvikande bild av chefers egna perspektiv på 50 % (Hoppe, 2007). Den problematik 

som uppstår är att chefer inte lyssnar lika mycket som de tror att de gör. Detta avviker 

från Shaws tidigare resonemang som menar att chefer ska lyssna till andras åsikter. 

Vidare menar Imhof (2012) att det aktiva lyssnandet är beroende av vilken situation 

det tillämpas i. Aktivt lyssnande kan vara gynnsamt i en situation och missgynnande i 

en annan för de anställdas tillfredsställelse. 

 

Enligt Varona (1996) kan hög kommunikationstillfredsställelse öka sannolikheten för 

anställda att stanna kvar på arbetsplatsen. I kontrast menar Korte & Wynne (1996) att 

en låg arbets- och kommunikationstillfredsställelse kan resultera i att de anställda 

lämnar sin arbetsplats. Mikkelson et al. (2015) poängterar att den stora problematiken 

som uppstår är att låg arbets- och kommunikationstillfredsställelse ökar 

personalomsättningen vilket är en stor kostnad för organisationer då utbildning av ny 

personal krävs.  

 

Vi tolkar dessa problem som att chefer inte är medvetna om det aktiva lyssnandet och 

dess betydelse, samt formgivning av de anställdas tillfredsställelse. Detta skapar stora 

kostnader för företagen i form av personalomsättning och minskad produktivitet, 

något som cheferna kanske inte ens är medvetna om på grund av kunskapsbrist i 

aktivt lyssnande.  

 

Vid en genomgång av vår teoretiska referensram och deras rekommendationer på 

vidare studier har vi kommit fram till en kollektiv uppfattning av ett tomrum i 

forskningen. Den lucka vi har valt att fokusera på lyfter fram chefers aktiva lyssnande 

och dess formgivning av kommunikationstillfredsställelse. Tomrummet är skapat med 

inspiration av Mikkelson et al. (2015), Madlock (2008), Plenty & Steele (2015), 

Imhof (2012) och Hoppe (2007). 
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1.3 Syfte 
I denna studie vill vi söka en djupare förståelse för chefers aktiva lyssnande och hur 

det formar medarbetarnas kommunikationstillfredsställelse. 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer förhålla sig till de anställda och fokuserar enbart på 

medarbetarperspektivet. Chefers åsikter, syn, upplevelser och kommunikations-

tillfredsställelse är något som inte behandlas i studien. Vi har samlat in vårt empiriska 

material från ett ledande detaljhandelsföretag.  

 

1.5 Målgrupp 
Studien är riktad mot den företagsekonomiska forskningen då vi vill ge ett allmänt 

bidrag till det aktiva lyssnandet i förhållande till de anställdas upplevda 

kommunikationstillfredsställelse. Bidraget kan ses som intressant på en organisatorisk 

nivå för både chefer och anställda.  

 

1.6 Disposition 
I kapitel ett redogör vi för ämnesområdets bakgrund och problematik. Vi lyfter fram 

tidigare forsknings efterfrågan på vidare forskning för att lokalisera ett tomrum inom 

teorin kring vårt ämnesområde, för att sedan motivera vårt val av ämne. Bakgrunden 

och problematisering mynnar sedan ut i syftet med denna studie. Det andra kapitlet 

innehåller den teoretiska referensramen som lyfter fram tidigare forskning i avsikt att 

skapa en tydlig bild och djupare förståelse i ämnet. Kapitel två avslutas med en 

egenkonstruerad teoretisk figur, vid namn figur 2.   

 

Kapitel tre presenterar arbetsmetoden, där vi redogör för hur vi gick till väga och 

varför. Kapitlet avrundas sedan med en granskning av kvalitetskraven kring en 

kvalitativ studie som pålitlighet och överförbarhet. Empirikapitlet, som är kapitel fyra 

berör vårt empiriska material som speglar vad vi har upplevt i praktiken och ute i 

fält.  Kapitel fyra avslutas med att vi ser till den teoretiska figur vi skapat (figur 2) och 

tillför de nya delarna vi kunnat tolka fram ur studiens analys i en ny figur (figur 4). 
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Avslutningsvis kommer vi föra en diskussion om studiens resultat samt vad studien 

bidrar med till vår specifika målgrupp. Då syftet med denna studie är att skapa en 

djupare förståelse så är kapitel två och fyra relativt omfattande. Detta är med andra 

ord ett medvetet val som vi gjort för att understödja den modell vi skapat i kapitel två. 

Se figur 1 nedan för överblick av disposition. 

 

 
Figur 1. Disposition över arbetsordning (Egen).   

Inledning 		

Teoretisk	referensram	

Metod	

Resultat	och	analys	

Slutsats	
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2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel presteras studiens teoretiska bakgrund. Inledningsvis presenterar vi 

kommunikationskompetens, sedan dyker vi ner i det aktiva lyssnandet som är ett 

verktyg av kommunikationskompetens. Därefter följer en genomgång av begreppen 

arbetstillfredsställelse och kommunikationstillfredsställelse. För att avslutningsvis 

redogöra för vår egenkonstruerade figur över ämnesområdet samt dess samspel.  

 

2.1 Kommunikationskompetens  
Följande avsnitt behandlar kommunikationskompetens, där vi förklarar de 

beståndsdelar som finns och lyfter fram de mest centrala aspekterna. Vidare 

diskuteras kompetens samt hur och när det bör tillämpas. 

 

Tidigare forskning (Curtis, Winsor, & Stephens, 1989; Hawkins & Fillion, 1999) har 

visat att kommunikationskompetensen är en av de mest betydande kompetenserna på 

en arbetsplats. Madlock (2008) förtydligar detta genom att belysa 

kommunikationskompetens och dess betydelse för arbetsplatser. Detta då Madlocks 

undersökningar har bekräftat att kommunikationskompetensen formar anställdas 

tillfredsställelse på arbetsplatser (Madlock, 2008).  

 

Enligt Mikkelson et al. (2015) syftar kommunikationskompetens på den kvalité som 

finns i kommunikationen, vanliga inslag är användningen av lämpliga och effektiva 

kommunikationsmedel i samtalen. Två definitioner har fått större uppmärksamhet och 

ses som två inriktningar i definitionen av kommunikationskompetens. Cooley & 

Roach (1984) definierar kommunikationskompetens enligt förmågan att använda sig 

av lämpliga kommunikationsverktyg i specifika situationer. Spitzberg & Cupach 

(1984) hävdar att kommunikationskompetens består av förmågan att effektivt kunna 

anpassa sig till den rådande miljön. Enligt Plenty & Steele (2015) är den avgörande 

skillnaden i dessa två definitioner att Cooley & Roach (1984) lyfter fram förmågan att 

använda sig av lämpliga medel för kommunikation, medan Spitzberg & Cupach 

(1984) framhäver effektivitet i olika situationer för att uppnå 

kommunikationskompetens. 
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För att kunna tillämpa en hög grad av kommunikationskompetens ska det finnas 

förståelse i att begreppet är väldigt situationsanpassat. Detta då kommunikationen 

skiljer sig åt beroende på vem som kommunicerar med vem (Plenty & Steele, 2015). 

Hackman & Johnson (2004) är i enighet och menar att kommunikationskompetens är 

situationsberoende. Tidigare forskning (Berman & Hellweg, 1989; Madlock, 2008; 

Myers & Kassing, 1998) hävdar att förmågan att vara situationsanpassad är en del av 

begreppet kommunikationskompetens, så även de delar denna mening. 

 

Mikkelson et al. (2015) förklarar att kompetensen är en bedömning eller uppfattning 

av kommunikationsbeteenden och är inte enbart definierat av en specifik färdighet. 

Forskarna (Mikkelson et al., 2015) menar även att chefer skapar samt uppnår denna 

kompetens genom sin personliga utveckling och den uppstår alltså inte naturligt som 

en ”gåva”. Forskning av Adler & Rodman (2010) visar att det är möjligt att uppnå 

kommunikationskompetens genom självlärande samt uppmärksamhet mot fel och 

misstag som sker i kommunikationen. Plenty & Steele (2015) är i linje med tidigare 

forskning (Hackman & Johnson, 2004; Adler & Rodman, 2010) och poängterar att 

kommunikationskompetens kan förbättras över tid då kommunikation är en social 

förmåga som antingen utvecklas eller stagnerar under en persons livstid. 

 

I likhet med tidigare forskares resonemang (Spitzberg & Cupach, 1984; Cooley & 

Roach, 1984) menar Mikkelson et al. (2015) att en chefs kommunikationskompetens 

är en uppfattning av chefens förmåga att använda sig av lämplighet och effektivitet i 

kommunikationen. Trots kommunikationskompetensens komplexitet så menar 

forskare att det centrala i begreppet är att lyckas uppnå sina mål genom 

kommunikationen. Forskning visar att en chef som innehar hög 

kommunikationskompetens, är en chef som maximerar sin prestation och målsättning 

genom kommunikationen (Brandt, 1979; Monge, Bachman, Dillard & Eisenberg, 

1981). 

 

Kommunikationskompetens definieras av Littlejohn & Jabusch (1982) som 

“förmågan och villigheten att ingå i en transaktion av kommunikation för att få 

maximalt utfall av kommunikationens innehåll”. Cooley & Roach (1984) forskning är 

i linje med Larson, Backlund, Redmond & Barbour (1978) då de resonerar kring 

lämplighet avseende kommunikation. De menar att en skicklig kommunikatör är en 
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person som använder sig av det mest lämpade kommunikationsbeteendet i en given 

situation. Vidare menar McCroskey (1982) att en av nyckelfaktorerna till 

kommunikationskompetensen är förmågan att kunna anpassa sig på ett effektivt sätt 

till den rådande kommunikationssituationen. Något som är i stark anknytning till 

Spitzberg & Cupach (1984) resultat, då de lyfter fram effektivitet som en 

nyckelfaktor, vilket återigen påvisar tillämpning av situationsanpassning. 

 

För att få ut maximal nytta av kommunikationen så menar Weger, Castle & Emmett 

(2010) att det bör användas kommunikativa tillgångar som språk, gester och röst för 

att uppnå en god kommunikation. Weger et al. (2010) definition av 

kommunikationskompetensen står i linje med Cushman & Craig (1976) resonemang, 

att lyssnandet är en viktig faktor av kommunikationskompetensens kvalité. Även 

Shaw (2005) delar uppfattning med denna tidigare forskning (Weger et al., 2010; 

Cushman & Craig, 1976) då han menar att en chef med hög 

kommunikationskompetens bör vara skicklig på aktivt lyssnade. Med andra ord i att ta 

emot och svara på information (kommunikation), kommunicera med olika 

organisationsnivåer och slutligen aktivt lyssna på andras åsikter. 

 

2.2 Aktivt Lyssnande 
Följande avsnitt redogör vad aktivt lyssnande är samt fördjupar sig i olika teorier 

avseende begreppet. Vidare presenteras vem som kan vara en aktiv lyssnare och i 

vilka situationer det kan tillämpas. Slutligen redogörs det kring lärande och utbildning 

samt hur aktivt lyssnande formar anställda.  

 

2.2.1 Vad är aktivt lyssnande?  

Uttrycket aktivt lyssnande myntades av Gordon (1975) som en beskrivning av en 

uppsättning av verbala och icke-verbala färdigheter, som i detta fall var väsentliga för 

en effektiv förälder-barn kommunikation. Weger et al. (2010) menar att dessa 

färdigheter grundas i hur en person reflekterar tillbaka på vad den andra personen har 

sagt. Genom att låta mottagaren av aktivt lyssnande (talaren) veta att sändaren av 

aktivt lyssnande (lyssnaren) faktiskt har lyssnat samt för att kontrollera att mottagaren 

av aktivt lyssnande har förståelse för vad sändaren menar. 
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Weger et al. (2010) menar att det finns tre viktiga delar av aktivt lyssnande. Den 

första delen handlar om att omedelbart kommunicera icke-verbalt. Den aktiva 

lyssnaren måste meddela talaren att han eller hon är delaktig genom att ge personen 

ovillkorlig uppmärksamhet så som att nicka eller ha ögonkontakt. Vi benämner denna 

del som “icke-verbalt”. Den andra delen menar Weger et al. (2010) innebär att den 

aktiva lyssnaren omskriver talarens budskap gällande både innehåll och känslor. Detta 

genom att lyssnaren upprepar talaren, fast med egna ord. Detta måste göras utan att 

lyssnaren gör bedömningar av talarens budskap. Vi benämner denna del som “verbal 

upprepning”.  

 

Den sista och tredje delen av aktivt lyssnande går ut på att lyssnaren ställer frågor för 

att uppmuntra talaren att ge ytterligare information om hans eller hennes känslor eller 

övertygelser enligt Weger et al. (2010). Denna sista del benämner vi som “verbala 

följdfrågor”. Dessa tre delar menar Weger et al. (2010) är framtagna efter en 

genomgång av flertalet forskare, där tidigare forskning har samlats in som stöd till 

dessa tre delar (Canary, Cody & Manusov, 2003; Devito, 2007; Adler, Rosenfeld & 

Proctor, 2006; Trenholm & Jensen, 2004; Verderber & Verderber, 2004; Wood, 

1998).  

 

Hoppe (2007) förklarar däremot att aktivt lyssnande är en persons vilja och förmåga 

att höra och förstå. Han menar att aktivt lyssnande innehåller sex olika färdigheter: 

uppmärksamhet, reserverad, reflekterande, klargöra, sammanfatta och sist dela. Alla 

dessa färdigheter menar forskaren bidrar till det aktiva lyssnandets tankesätt och varje 

färdighet inkluderar olika tekniker eller beteenden.  

 

Uppmärksamhet menar Hoppe (2007) är ett primärt mål inom aktivt lyssnande, detta 

begrepp bygger på att ha en bekväm ton samt att ge tid och möjlighet för talaren att 

tänka och att tala. Lyssnaren bör uppmärksamma sitt eget beteende men även talarens 

för att skapa förutsättningar för en produktiv dialog menar Hoppe (2007).  

 

Forskaren menar vidare att lyssnaren bör ha som mål att försöka anknyta och förstå 

talaren och inte förhöra talaren.  Hoppe menar att tips för att uppnå detta kan vara att 

kunna känna empati med talaren, ha en bekväm ögonkontakt, visa intresse, öppen 

kroppsställning och hållning samt ge icke verbala bekräftelser såsom nicka. Hoppe 
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(2007) menar slutligen att lyssnaren bör ägna stor uppmärksamhet åt talarens icke-

verbala och verbala beteenden för att plocka upp och förstå den viktigaste 

informationen.  

 

Reserverad är nästa begrepp som Hoppe (2007)  belyser, detta begrepp syftar till att 

lyssnaren måste vara öppen för nya idéer, perspektiv och möjligheter. Talaren sätts i 

fokus och lyssnaren undviker att avbryta eller direkt kritisera. Lyssnaren skall enligt 

Hoppe (2007) gå in i ett samtal med syftet att försöka förstå hur den andra personen 

ser världen och inte lägga fokus på att bedöma eller ge sina egna åsikter. Med andra 

ord är det viktigt för lyssnaren att vara tyst och låta talaren ventilera utan att direkt 

hamna i problemlösning eller rådgivning. 

 

Forskaren understryker dock att lyssnaren nödvändigtvis inte behöver hålla med eller 

godkänna det talaren säger men lyssnaren bör vara öppen för vad talaren har att säga. 

Den empatiska förmågan är med andra ord en viktig del av denna egenskap. 

Forskaren menar vidare att empati förmedlar respekt för talaren och talarens 

synpunkter och erfarenheter. Slutligen menar Hoppe (2007) att lyssnaren bör 

kommunicera att lyssnaren vill förstå talaren genom talarens unika lins, detta i syfte 

att återigen visa på empati.  

 

Reflekterande menar Hoppe (2007) grundas i att lyssnaren ska se sig själv som en 

spegel och reflektera information och känslor utan krav på enighet. Höra och förstå är 

ett mål inom denna del. Exempel på fraser kan vara “Vad jag hört är” eller “Låt mig 

se till att jag förstår vad du sagt”. Syftet är att ge en periodisk resumé av talarens 

budskap för att bekräfta att lyssnaren har förståelse för talaren, vilket blir som ett 

kvitto av kommunikationen. Lyssnaren bör även anamma talarens tonfall och 

kroppsspråk för att kunna reflektera talarens känslor samt att uppmärksamma talaren 

att lyssnaren har lyssnat och givet den fulla uppmärksamheten menar Hoppe (2007).  

 

Klargöra bygger enligt Hoppe (2007) på att lyssnaren skall säkerställa så det inte 

råder några tveksamheter eller oklarheter, så att risken för missförstånd minimeras. 

Forskaren menar att öppna och utforskande frågor är viktiga verktyg inom denna del. 

Öppna frågor bidrar med att skapa information samt uppmuntrar talaren att expandera 

sina idéer. Öppna frågor tillåter även lyssnaren att lokalisera dolda problem. Slutligen 
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menar Hoppe (2007) att öppna frågor uppmuntrar talaren att reflektera snarare än 

motivera eller försvara sin position eller försöker gissa fram det “rätta” svaret. 

Utforskande frågor syftar enligt Hoppe (2007) på frågor som exempelvis “Kan du mer 

specifikt berätta vilka saker du har provat?”. Dessa frågor menar Hoppe (2007) 

introducerar nya idéer och skapar tankeväckande svar.  

 

Sammanfatta och upprepa kärnteman som talaren tagit upp i konversationen menar 

Hoppe (2007) ligger som grund i denna del. Sammanfattningen bidrar till att talaren 

ser sina centrala teman som bekräftade, forskaren menar att detta sker utan att talaren 

och lyssnaren behöver ha en gemensam åsikt.  Ett exempel på en fråga inom denna 

del kan vara “Detta verkar vara de viktigaste punkterna du har uttryckt” menar Hoppe 

(2007).  

 

Dela är det sista begreppet som Hoppe (2007) presenterar, dela syftar till att vara en 

aktiv lyssnare och är inte samma sak som att vara en svamp, det vill säga att enbart 

suga åt sig information. En lyssnare ska samla in så mycket information som möjligt 

för att sedan kunna använda informationen. Hoppe (2007) anser att målet med att dela 

är att först skapa förståelse för talarens perspektiv för att sedan presentera sina egna 

idéer, känslor och förslag till hur talaren ska ta itu med eventuella problem. Weger, 

Castle, Minei & Robinson (2014) stärker Hoppes resonemang kring de sex 

färdigheterna då forskarna menar att Hoppe (2007) är en av de mest framträdande 

inom aktivt lyssnande i ledarskapsforskningen.   

     

Weger et al. (2010) menar att tillämpningen av aktivt lyssnande var till sin begynnelse 

präglad av barn-föräldrar kommunikation enligt forskning av Gordon (1975). Men 

blev även senare populärt att tillämpa hos terapeuter (Gordon, 1975; Fassaert, van 

Dulmen, Schellevis, & Bensing, 2007), gisslanförhandlare (Royce, 2005) samt inom 

försäljning (Comer & Drollinger, 1999; Amba-Rao, 1991). Forskarna menar att 

tillämpningen av aktivt lyssnande inom dessa yrkesgrupper gav väldigt goda resultat 

då aktivt lyssnande bidrog med en ökad empati (Weger et al., 2010) vilket även 

tidigare forskning har bekräftat (Van Hasselt, Baker, Romano, Schlessinger, Zucker, 

Dragone & Perera, 2006). Vidare poängterar Weger et al. (2010) att tillämpning av 

aktivt lyssnande också undersökts hos gifta par, där syntes tydliga förbättringar i 
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relationerna.  Med andra ord menar forskarna att aktivt lyssnande kan användas både 

på arbetsplatser och i vardagen.   

 

Weger et al. (2010) anser att det har genomförts omfattande empirisk forskning som 

undersökt effekten av det aktiva lyssnandets möjlighet att producera positiva resultat 

för lyssnare och talare samt deras förhållande. Levitt (2001) menar att aktivt 

lyssnande även gynnar den person som bedriver det aktiva lyssnandet (lyssnaren). 

Levitt (2001)  ger även ett exempel på detta då rådgivare fick en snabb träning i aktivt 

lyssnande vilket resulterade i en upplevd förbättring hos rådgivarens besökare. 

Davidson & Versluys (1999) menar även de att efter en kort utbildning i att lyssna 

aktivt, ökade sannolikheten för en överenskommelse mellan personer som låg i 

konflikt med varandra. 

 

Enligt Mineyama, Tsutsumi, Takao, Nishiuchi, & Kawakami (2007) uppskattar 

anställda med arbetsrelaterad stress att deras chefer använder sig av aktivt lyssnande. 

Detta kan kopplas till Hoppes (2007) resonemang om ökad empati för anställda vid 

aktivt lyssnande av chefer. Mineyama et al. (2007) förklarar att aktivt lyssnande har 

fått allt större uppmärksamhet inom arbetspsykologi och används ofta som en bas 

i kommunikation och lyssningsträning för chefer på deras arbetsplatser.  

 

2.2.2 Mottagare och Sändare  

Inom aktivt lyssnande finns det både sändare och mottagare, sändaren av aktivt 

lyssnande är den person som lyssnar på talaren. Talaren är mottagaren av aktivt 

lyssnande. För att exemplifiera, en medarbetare talar till sin chef som då lyssnar aktivt 

på medarbetaren. Chefen är i detta fall lyssnare och sändare av aktivt lyssnande, 

medarbetaren är då talare samt mottagare av aktivt lyssnande (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Aktivt lyssnande har fokus på mottagaren vilket innebär att 

sändaren bekräftar att den har uppfattat mottagarens budskap. Denna bekräftelse 

menar forskarna Nilsson et al. (2007) sker även om sändaren inte delar den mening 

som mottagaren presenterar.  På nästkommande sida redovisar vi en tabell för hur vi i 

denna studie kommer använda de olika begreppen. 
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 Chef Medarbetare 

Kommunikation (Samtal) Lyssnare Talare 

Aktivt lyssnande Sändare Mottagare 

Tabell 1. Mottagare, sändare, aktivt lyssnande (Egen).   

 

2.2.3 Icke verbal- och verbal kommunikation 

Som vi tidigare nämnt kan aktivt lyssnande både vara verbalt och icke verbalt enligt 

Weger et al. (2010) då aktivt lyssnande i grova drag handlar om att verbalt och icke 

verbalt bekräfta talaren.  Weger et al. (2010) menar att människor kan ge mer icke-

verbala än verbala signaler i bedömning av hur de tycker om en interaktion eller i 

vilken grad de känner sig förstådda. Ledtrådar såsom leende, ansiktsuttryck, 

ögonkontakt, skulle kunna spela en större roll än verbala signaler till lyssnarens 

intresse och oro. Icke-verbalt ses enligt Weger et al. (2010) som ovillkorlig 

uppmärksamhet som exempelvis nicka, kroppsspråk, leende, ansiktsuttryck, 

ögonkontakt. Hoppe (2007) ger en liknande bild då han värdesätter bekväm 

ögonkontakt, intresse, öppen kroppsställning och hållning, vilket är en del av 

reserverad i Hoppes sex färdigheter.  

 

Imhof (2012) menar att icke-verbala beteenden även kan vara att låta talaren tala till 

punkt för att ge talaren en positiv inställning till lyssnaren. Vidare menar forskaren att 

lyssnaren måste ha tålamod och inte ställa en fråga till talaren innan talaren har haft 

en chans att utveckla sina idéer. Levitt (2001) är inne på samma spår då forskaren 

menar att lyssnaren bör ge icke-verbala meddelanden till talaren för att visa att 

lyssnaren är delaktig och ger talaren ovillkorlig uppmärksamhet. Imhof (2012) 

understryker att icke-verbala element av aktivt lyssnande skapar större känsla av 

omsorg än specifika verbala beteenden som att omskriva, ifrågasätta, ge råd, eller 

reflektera emotionella innehåll i meddelanden. Det kan bero på att icke-verbalt ses 

som ett viktigt inslag och en grundläggande artighet i kommunikationen enligt Hoppe 

(2007).  

 

Verbal kommunikation kan enligt Weger et al. (2010) delas upp i verbal upprepning 

och verbala följdfrågor. Imhof (2012) understryker detta då forskaren menar att verbal 

kommunikation består av upprepning samt återspegling av en talares budskap. Hoppe 
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(2007) delar även han denna mening i sitt resonemang kring de sex färdigheterna. Då 

upprepning går att koppla till Hoppes reflekterande samt sammanfatta, följdfrågor går 

slutligen att koppla till Hoppes klargöra. 

 

2.2.4 Att förbättra det aktiva lyssnandet 

Hoppe (2007) menar som tidigare nämnts att de flesta människor skulle se några av 

dessa färdigheter och beteenden som är förknippade med aktivt lyssnande som 

grundläggande artighet, exempelvis att inte avbryta någon som talar. Andra 

färdigheter som exempelvis att ställa klargörande frågor är mindre bekanta och kan 

därför kräva undervisning och praktik. Chefer kan bli bättre ledare och mer effektiva 

genom att utveckla sina färdigheter i det aktiva lyssnandet menar Hoppe (2007). Vi 

har tidigare nämnt Levitts (2001) exempel då rådgivare fick en snabb träning i aktivt 

lyssnande vilket resulterade i en förbättring hos rådgivarnas besökare, där visar Levitt 

på att en snabbträning i aktivt lyssnande kan ge tydliga resultat. 

 

En chef kan förbättra sitt aktiva lyssnande genom att få kunskap i Hoppes sex 

färdigheter. Om en ledare kan ta till sig av dessa kunskaper och färdigheter samt 

använda dessa väl kan ledaren bli mer effektiv i sitt ledarskap (Hoppe, 2007). I likhet 

med Hoppe menar Mineyama et al. (2007) att en chef med ökade kunskaper inom 

lyssnande kan förbättra kommunikationen med anställda, och på så vis öka sitt 

omdöme. Vidare menar forskaren att om detta uppnås skulle det kunna leda till ett 

ökat stöd för chefen från de anställda. Bruder & Dunst (2005) förklarar att 

skickligheten i aktivt lyssnande ofta identifieras som en nyckelkomponent i att 

utveckla ett samarbete mellan chefer och anställda. Forskarna menar att en chefs 

skicklighetsgrad av aktivt lyssnande beror på hur denne tillämpar ett aktivt lyssnande 

i en dialog med en anställd. Genom detta ses chefens tillämpning som en möjlig del 

att utveckla i det aktiva lyssnandet.  

 

Sammanfattningsvis menar Hoppe (2007) och Levitt (2001) att chefer kan förbättra 

sitt aktiva lyssnande. Detta genom träning men även ökade kunskaper i ämnet ses som 

en viktig del för att utveckla det aktiva lyssnandet. Slutligen ses även tillämpningen 

som en viktig del. Med andra ord bör en chef få en utbildning i aktivt lyssnande för att 

öka sin förståelse för att kunna bedöma när det aktiva lyssnandet bör tillämpas. Imhof 
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(2012) menar att aktivt lyssnande kan vara gynnsamt i en situation och misslyckas i 

en annan vilket påvisar att aktivt lyssnande kräver en situationsanpassning. Därför är 

det extra viktigt för en chef att veta när det aktiva lyssnandet ska tillämpas. Enligt 

Weger et al. (2014) kan aktivt lyssnande vara mindre betydelsefullt i situationer där 

talaren anser samtalsämnet lågprioriterat, men desto mer viktigt när talaren ser 

samtalet som högprioriterat. Ett samtal om hur helgen utspelat sig är ett exempel på 

när aktivt lyssnande är överflödigt enligt Weger et al. (2014) 

 

2.2.5 Forma  

Aktivt lyssnande kan göra skillnad i chefers interaktion med anställda. Med ett aktivt 

lyssnande blir arbetsrelationer stabilare, eftersom det bygger på förtroende, respekt 

och ärlighet enligt Nilsson et al. (2007). Weger et al. (2010) är av en liknande 

uppfattning då de menar att mottagaren av aktivt lyssnade kan uppleva en känsla av 

empati och förtroende genom att visa ovillkorlig respekt för medarbetaren. Hoppe 

(2007) anser att det aktiva lyssnandet är centralt för ledarskapet då han menar att 

chefer tar det för givet och att de överskattar sin förmåga att lyssna på andra. Detta 

trots att det formar de anställdas tillfredställelse på arbetet enligt Shaw (2005) och 

Weger et al. (2010). 

 

Mottagaren av aktivt lyssnade upplever en känsla av närhet samt en förbättrad relation 

med sin chef (Christensen & Menzel, 1998; Weger et al., 2010; Byrne, 1997). 

Mottagaren vågar även tala mer och öppna upp sig själv för chefer med ett aktivt 

lyssnande. Weger et al. (2010) menar att aktivt lyssnade får mottagaren att känna sig 

förstådd, vilket bidrar till en ökad kommunikationstillfredsställelse hos de anställda. 

Även Nilsson et al. (2007) menar att det är viktigt att ställa frågor i en kommunikation 

för att kunna bekräfta att mottagaren har förstått sändarens budskap. Forskarna menar 

att denna kontrollfråga blir som ett kvitto av kommunikationen. Vilket är viktigt för 

att minska risken för missförstånd, denna uppfattning delas även av Hoppe (2007). 

 

Hoppe (2007) menar i likhet med tidigare nämnda forskare att det är nyttigt att tänka 

på aktivt lyssnande som ett utbyte mellan människor. Ledare som utövar aktivt 

lyssnande få ut mer meningsfull information under ett samtal, som kan bidra till en 

ökad kommunikationstillfredsställelse. Det kan i sin tur resultera i en förbättrad 
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relation mellan chef och anställd vilket ger en positiv tillvaro på arbetsplatsen hos de 

anställda enligt Downs & Hazen (1977). 

 

2.3 Tillfredsställelse 

Under 60- och 70-talet var forskningen kring arbetstillfredsställelse fokuserad på 

medarbetarnas uppfyllda behov enligt Spector (1997). Med andra ord huruvida chefer 

möter anställdas fysiska och psykiska behov för saker som chefer tillhandahåller, 

exempelvis lön (Porter, 1962; Wolf, 1970). Scheff (1967) däremot, definierar 

arbetstillfredsställelse som emotionella attityder eller riktlinjer som en anställd har 

mot sin arbetsplats. Scheff (1967) förtydligar och menar att arbetstillfredsställelse är 

ett positivt känslotillstånd i bedömningen av ett arbete. Med andra ord talar forskarna 

om två olika sätt att se på arbetstillfredsställelse, där en linje är inne på att uppfylla 

behov och den andra linjen fokuserar på ett känslotillstånd eller attityd mot sin 

arbetsplats.  

 

Själv menar Spector (1997) att attitydperspektivet har blivit den dominerande 

beskrivningen i studier av arbetstillfredsställelse. Spectors (1997) bild av 

arbetstillfredsställelse bottnar i människors känslotillstånd gentemot sitt arbete. Enligt 

Spector (1997) kan arbetstillfredsställelse delas upp i olika begrepp så som, lön, 

befordran, tillsyn, ansvarsbelöningar, säkerhet, kommunikation, operativa förfaranden 

samt art av arbete. Vidare menar författaren att betydelsen av de olika aspekterna är 

individuellt. Spector (1997) förklarar att dessa olika aspekter är några av de mest 

betydelsefulla i syfte att forma de anställdas arbetstillfredsställelse. Just 

kommunikation och dess syfte att forma arbetstillfredsställelse menar Madlock (2008) 

har ett tydligt samband då en chefs kommunikationskompetens är relaterat till den 

anställdes arbetstillfredsställelse.  

 

Senare forskning av Boswell, Shipp, Payne & Culbertson (2009) menar att arbets- 

tillfredsställelse även kan definieras som en känslomässig relation till sitt arbete, som 

är en funktion av olika situationer, arbetets art och organisatorisk miljö. Definitionen 

av arbetstillfredsställelse som ligger nära forskningsfronten definierar Plenty & Steele 

(2015) som de anställdas trivsel samt attityd gentemot cheferna. 
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Kommunikation ses enligt Madlock (2008) som ett komplext ämne och kan påverka 

de anställdas arbetstillfredsställelse både positivt och negativt. God kommunikation 

med anställda på arbetsplatser har visat sig öka trivsel och prestationer enligt Ainspan 

& Dell (2000) vilket resulterar i organisatorisk framgång (Baskin, Aronoff & 

Lattimore, 1996). Kouzes & Posner (2010) understryker att en chefs beteende står för 

en fjärdedel av varför anställda känner sig produktiva, motiverade, effektiva, positiva 

och engagerade i sitt arbete. Även Mikkelson et al. (2015) menar att kommunikations-

beteenden är kopplat till personalens resultat vid ökad trivsel. Författarna vill dock 

poängtera att anställdas produktivitet som är beroende av ökad eller minskad 

arbetstillfredsställelse i de flesta fall är svårt att definiera och mäta.   

 

Herzberg (2003) menar att motsatsen till arbetstillfredsställelse inte är missnöje, utan 

snarare bristen på tillfredsställelse. Herzberg (2003) tyder på detta när han 

exemplifierar en arbetssituation. Om luftkonditioneringen slutar att fungera en varm 

sommardag, kommer arbetarna att bli mycket missnöjda. Men om 

luftkonditioneringen fungerar hela dagen som förväntat, kommer arbetarna inte att 

vara särskilt nöjda då detta ändå var förväntat.  

 

Dålig kommunikation med de anställda resulterar i motsatsen till de tidigare nämnda 

följderna. Dålig kommunikation som i sin tur påverkar de anställdas 

arbetstillfredsställelse, vilket kan resultera i att anställda väljer att lämna sin 

arbetsplats enligt Mikkelson et al. (2015). Låg arbetstillfredsställelse kan enligt 

forskarna skapa känslor som brist på motivation, missnöje samt brist på bekräftelse. 

Utöver minskad produktivitet och prestation, ökar personalomsättningen kraftigt när 

de anställda är missnöjda och oengagerade (Harter et al., 2002; Mathieu & Zajac, 

1990). Mikkelson et al. (2015) menar på att en hög personalomsättning även 

resulterar i ökade kostnader då utbildning av nya medarbetare krävs.  

 

Ett begrepp som har ett tydligt samspel med den generella tillfredsställelsen på arbetet 

är kommunikationstillfredsställelse. Tillfredsställelse av kommunikation kan ofta ses 

som en del av arbetstillfredsställelse (Miles, Patrick & King, 1996). Som ovan nämnts 

kan dålig kommunikation påverka den anställdes arbetstillfredsställelse (Mikkelson et 

al., 2015; Madlock, 2008) vilket även gäller kommunikationstillfredsställelse (Hargie 

et al., 2002).  
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Innan kommunikationstillfredsställelse blev ett känt begrepp i forskningsvärlden låg 

fokus enbart på kommunikation, samt hur kommunikationen formade 

arbetstillfredsställelsen. Någon hänsyn till att kommunikationstillfredsställelse skulle 

vara flerdimensionellt var alltså frånvarande. Av den anledningen misslyckades 

tidigare forskare att påvisa det flerdimensionella sambandet mellan kommunikation 

och arbetstillfredsställelse enligt Downs & Hazen (1977).  

 

Själva begreppet kommunikationstillfredsställelse blev framstående då forskare under 

70-talet påträffade samband mellan tillfredsställelse av kommunikation och de 

anställdas position i företag enligt Downs & Hazen (1977). Forskarna Downs & 

Hazen (1977) menar att liknande undersökningar rörande tillfredsställelsen av 

kommunikation resulterade i att begreppet “kommunikationstillfredsställelse” 

myntades. Då begreppet kommunikationstillfredsställelse var nytt i forskningsvärlden 

var förhållningssättet relativt endimensionellt och uppfattades som den generella 

tillfredsställelsen av kommunikation hos de anställda. Thayer (1968) beskrev 

kommunikations-tillfredsställelse som “den personliga tillfredsställelsen av att 

kommunicera med någon” och är ett tydligt exempel på det förenklade synsätt som 

kommunikationstillfredsställelse hade i sitt tidiga skede (Downs & Hazen, 1977). 

 

Syftet med Downs & Hazen (1977) studie var att undersöka kommunikations-

tillfredsställelsen och dess dimensionalitet. Studiens resultat visade att 

kommunikationstillfredsställelse är flerdimensionell precis som forskarna hade 

befarat. Resultatet anses inte vara överraskande då både kommunikation samt 

arbetstillfredsställelse separat, är flerdimensionellt (Downs & Hazen, 1977). 

 

Downs & Hazen (1977) lyfter fram organisationsperspektiv, organisatorisk 

integration, personlig feedback, relation (tillfredsställelse) med chefen, horisontell 

informell kommunikation, relation (tillfredsställelse) med underordnad, media kvalitét 

och kommunikationsklimat som primära dimensioner tillhörande kommunikations-

tillfredsställelse. Forskarna menar även att de delar som har störst formning av 

arbetstillfredsställelse avser förhållande till chefer, personlig feedback och 

kommunikationsklimat. Nedan presenteras de delar som formar kommunikations-

tillfredsställelse mer konkret enligt Downs & Hazen (1977) studie. 
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Tillfredsställelse av kommunikationsklimat är väldigt brett och innefattar 

kommunikation som sker både på personlig och organisatorisk nivå. Här menas det 

med kommunikation som får den anställde att motiveras och stimuleras för att möta 

organisationens mål. Att chefer förstår de anställdas problem och svårigheter på 

arbetsplatsen ingår också i kommunikationsklimatet (Downs & Hazen, 1977). 

 

Tillfredsställelse med cheferna formas till stor del av hur pass villiga cheferna är att 

lyssna och uppmärksamma den anställde. Här ingår även chefens förmåga att hjälpa 

den anställde med arbetsrelaterade problem (Downs & Hazen, 1977). 

 

Tillfredsställelse av organisatorisk integration syftar på när anställda får information 

om organisationen och den rådande arbetsmiljön. Mer specifikt syftar det på 

information kring avdelningar och dess framtida planer samt riktlinjer (Downs & 

Hazen, 1977). 

 

Tillfredsställelse av media kvalitét avser den övergripande informationen som råder i 

en organisation. Aspekter som välstrukturerade möten, välformulerade direktiv och 

kvantiteten av information återspeglar denna del av tillfredsställelse (Downs & 

Hazen, 1977). 

 

Tillfredsställelse av horisontell informell kommunikation avser till vilken grad den 

horisontella kommunikationen är effektiv och flödande, samt till vilken grad den 

informella kommunikationen är effektiv och flödande (Downs & Hazen, 1977). 

 

Den övergripande verksamheten, information från myndigheter som påverkar 

organisationen, förändringar i organisationen, finansiella ställningar samt 

organisatoriska mål och riktlinjer avser tillfredsställelsen av organisationsperspektiv 

hos de anställda (Downs & Hazen, 1977). 

 

Tillfredsställelse med underordnade avser kommunikation som sker både uppåt och 

nedåt i organisationen (Downs & Hazen, 1977). 
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Forskningen (Downs & Hazen, 1977) påvisar med dessa sju delar att 

kommunikationstillfredsställelse är flerdimensionellt. Samtidigt är fem av dessa sju 

delar informationsbaserade medan de övriga två avser relationer. I Crino & White 

(1981) undersökning av Downs och Hazens studie från 1977 förklarar de att deras 

instrument (frågeformulär) är ett bra empiriskt tillvägagångssätt för att analysera 

kommunikationstillfredsställelse i organisationer.  

 

Tidigare studier rörande kommunikationstillfredsställelse går att ta del av i Downs & 

Hazen studie (1977) som genomförts av Redding (1972) i hans bok “Communication 

Within the Organization”. I sin bok summerar Redding (1972) studier från tidigare 

forskning, denna forskning tar inte lika stor hänsyn till kommunikations-

tillfredsställelse och dimensionalitet. Vad som dock lyfts fram från denna forskning, 

är aspekter så som “friheten att framföra förslag till överordnade”, “till vilken 

utsträckning en överordnad försöker förstå den underordnades känslor och problem”, 

samt “till vilken utsträckning som chefer är villiga att kommunicera”, vilket är i 

enighet med mer aktuell forskning (Shaw, 2005; Hoppe, 2007). 

 

En koppling med ovan nämnda aspekter återfinns i Downs & Hazen (1977)  resultat 

då “kommunikationsklimat” och “relation till chefer” får störst utrymme i studien. 

“Relation till chefer” består bland annat av hur chefer aktivt lyssnar på de anställda 

när de talar, samt i vilken utsträckning chefer hjälper till vid arbetsrelaterade problem. 

Någon entydig koppling till Reddings bok återfinns inte i Downs och Hazens studie, 

dock visar resultaten att aktivt lyssnade och de anställdas möjlighet att framföra 

åsikter till chefer är betydelsefullt.  

 

Clampitt & Girard (1993) genomförde en vidareundersökning på Down & Hazens 

studie från 1977 och konstaterade även de att “relation till chefer” är den viktigaste 

aspekten vad gäller graden av kommunikationstillfredsställelse hos de anställda. 

Vidare menar Clampitt & Girard (1993) att kommunikationstillfredsställelse är ett 

väldigt nyttigt begrepp som kan hjälpa organisationer att förstå kommunikation bättre 

och mer effektivt. Aspekter så som “relation till chefer”, “kommunikationsklimat” 

och “relation till medarbetare” bör övervakas med stor noggrannhet av organisationer 

enligt forskarna. Slutligen visar forskning (Downs & Hazen, 1977) att det som formar 

kommunikationstillfredsställelse härleds till stor del av den anställdes relation och 



 21 

tillfredsställelse med chefen. Som tidigare nämnts inkluderar det till vilken 

utsträckning chefen uppmärksammar och lyssnar på den anställde när han talar.  

 

2.4 Teoretisk modell – samspel mellan aktivt lyssnande & tillfredsställelse 
Nedan följer en redogörelse för vår egenkonstruerade figur 2 där vi lyfter fram den 

tidigare forskning som modellen grundar sig på. Chefers kommunikationskompetens 

är startpunkten och grundpelaren i vår modell. Vår tolkning av begreppet grundar sig 

på Spitzberg & Cupach (1984) och Cooley & Roach (1984) definition som innebär att 

använda lämpliga kommunikationsmedel och effektivt anpassa sig efter den rådande 

situationen. Vidare menar Weger et al. (2010) att kommunikativa tillgångar som 

språk, gester och röst är viktiga inslag för att uppnå en god kommunikation chefer och 

anställda emellan. Cushman & Craig (1976) stödjer Weger et al. (2010) resonemang 

och menar att lyssnandet är en viktig faktor som speglar 

kommunikationskompetensens kvalité. Det aktiva lyssnandet är något som lyfts fram 

av Shaw (2005) som menar att chefer bör kunna vara skickliga i att ta emot och svara 

på kommunikation samt aktivt lyssna på andras åsikter.  

 

Nästa steg blir det aktiva lyssnandet och de två tillämpningssätten; icke-verbal och 

verbal kommunikation (Weger et al., 2010). Dessa två har kopplats ihop med Hoppes 

(2007) sex färdigheter; uppmärksamhet, reserverad, reflekterande, klargöra, 

sammanfatta och dela. Dessa färdigheter har fått en kort beteckning i modellen av 

praktiska såväl som estetiska skäl. 

 

Hopps sex färdigheter ser vi som de verktyg som chefer kan använda sig av i sin roll 

som sändare av aktivt lyssnade (Hoppe, 2007). Dessa färdigheter använder chefer i 

sin kommunikation med de anställda. Enligt Mikkelson et al. (2015) går det aktiva 

lyssnandet att tillämpas i olika situationer, arbetsrelaterade såväl som 

relationsrelaterade. Det är dock viktigt för chefer att ha kunskap i när det aktiva 

lyssnandet ska tillämpas då ett aktivt lyssnande i fel situation kan skapa en negativ 

upplevelse hos de anställda (Imhof, 2012). Scheff (1967) menar att 

kommunikationstillfredställelsen är en del av arbetstillfredsställelsen. Enligt det 

resonemanget har vi inkluderat kommunikationstillfredsställelsen i arbets-

tillfredsställelse, något som är synligt i modellens blåa fält.  
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Figur 2. Kompetens, aktivt lyssnande och tillfredsställelse (Egen).   
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3. Metod  
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för de olika val som vi har gjort 

vid utformningen av studien samt vid genomförandet av studien. Vi behandlar även 

den vetenskapliga traditionen arbetet följer. Därefter belyses hur olika etiska aspekter 

behandlas för att avslutningsvis diskutera vårt metodval och hur vår studie förhåller 

sig till de olika kvalitetskriterierna.  

 

3.1 Forskningsdesign  
Bryman & Bell (2013) menar att en utgångspunkt inom den kvalitativa forskningen är 

att verka med människor och den sociala världen. Mason (2002) menar att den sociala 

världen innehåller erfarenheter, föreställningar och arbetsrelationer. Vår utgångspunkt 

i denna studie kommer alltså att grunda sig i den kvalitativa forskningen för att 

möjliggöra identifiering kring de begrepp vi väljer att undersöka och således försöka 

skapa en djupare förståelse i ämnesområdet. 

 

Bryman & Bell (2013) menar att det krävs en speciell metodologi för studier av 

människor. Den metodologi som vi kommer använda oss av är vad Mason (2002) 

anser vara den vanligaste använda metoden i kvalitativ forskning, nämligen 

intervjuer. Närmare bestämt menar Mason (2002) att kvalitativa intervjuer bör 

användas utifrån dess ontologiska och epistemologiska synsätt, det vill säga 

undersöka människors kunskap, erfarenheter, agerande och framförallt deras 

uppfattningar genom att prata med dem, ställa frågor och analysera språket.  

 

Detta anser vi är i enighet med vår studies metodologi, vilket mynnar ut i vårt val av 

semistrukturerade intervjuer. Förutsättningen i denna studie är att gräva djupt i 

människornas arbetstillvaro som även innehåller en social tillvaro. Enligt Diciccio-

Bloom & Crabtree (2006) är den semistrukturerade intervjun den mest använda inom 

vår forskningsdesign och passar därför våra förutsättningar väl.  

 

Vår forskningsstrategi och forskningsdesign grundar sig i en kvalitativ forskning 

bestående av semistrukturerade intervjuer för att uppfylla vad som nämndes ovan. Det 

innebär att förstå deltagarnas uppfattning och tillvaro på sin arbetsplats för att kunna 

skapa en djupare förståelse av de begrepp som vi väljer att undersöka. 
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3.2 Forskningsansats  
Studien är genomförd på ett deduktivt sätt där vi har samlat in tidigare forskning för 

att sedan använda denna forskning som utgångspunkt i vår studie. Eriksson & 

Hultman (2014) förklarar att om en studie har en teoretisk utgångspunkt är det en 

deduktiv ansats. Braun & Clarke (2006) tillägger att denna typ av ansats beskrivs som 

en inriktning där forskaren har ett teoretiskt eller analytiskt intresse i området. Vidare 

menar de att en deduktiv forskare ofta arbetar med en existerande teoretisk ram där de 

kodar data mot denna ram. Även Bryman & Bell (2013) menar att deduktion går att 

uttrycka som uppsamling av teori som sedan används och sätts i förhållande till 

observationer och resultat.  

 

Vi anser att dessa beskrivningar stämmer med den bild vi har av studiens upplägg och 

genomförande. Framförallt på grund av att denna studie är uppbyggd av tidigare 

forskning, vilket innebär att mönster söks inom de olika begreppen: 

kommunikationskompetens, kommunikationstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse 

samt aktivt lyssnande. De val vi gjort i denna studie är i förhållande till tidigare 

nämnda beskrivningar. Med viss öppenhet har vi tagit emot den nya informationen 

som det empiriska materialet har gett oss. Då vi adderat denna nya information till 

den figur vi skapat i kapitel 2 för att skapa en ny figur, vid namn figur 4. Detta för att 

på bästa möjliga sätt svara på studiens syfte.      

 

3.3 Datainsamling  
Vår teoretiska referensram har fungerat som en grundpelare i vårt tillvägagångssätt av 

insamlingen av empirin. En genomgång av den teoretiska referensramen har 

genomförts för att sedan utforma intervjuer som är anpassade efter studiens samtliga 

begrepp: kommunikationstillfredsställelse, arbetstillfredsställelse, kommunikations-

kompetens och aktivt lyssnande. Tidigare forskning har visat att samtliga begrepp 

som nämndes ovan är kopplade till varandra vilket har guidat oss till att utforma vår 

intervju i ett liknande mönster för att få en djupare förståelse i aktivt lyssnande. Alltså 

har den teoretiska referensramen guidat oss i vår tillämpning av forskningsdesign 

likväl med teman till intervjuguiden.   
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Som nämnts inledningsvis i detta kapitel kommer studien att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer för att kunna tillämpa empirin på ett effektivt sätt 

gentemot vårt förhållningssätt i studien. Motiveringen till att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer grundar sig i att använda frågor som inte är bestämt 

hämtade ur ett manus och inte heller för fria i sitt utförande. Detta tillvägagångssätt 

ter sig ganska naturligt i denna forskningsmiljö då Mason (2002) menar att forskaren 

har ett ontologiskt och epistemologiskt synsätt som gör att insamlad empiri kan 

genereras genom samtal via deltagande människor. 

 

Vad gäller den intervjuguide som skapats används den för att kunna analysera resultat 

och slutligen svara på studiens syfte. Användningen av intervjuguiden ger forskaren 

en fördel i att frågornas utformande skapar en anpassbarhet vilket resulterar i att 

forskaren kan få ut det data som är nödvändig för att kunna uppfatta det som studeras 

enligt Bryman & Bell (2013). Kring utformandet av intervjuerna upprättar vi även så 

kallade intervjuteman i syfte att skapa en förenklad bild av studiens ämnesområde. De 

teman som vi upprättar är anknyta till våra begrepp för att kunna skapa förståelse i 

datainsamlingen.  

 

Något som kommer prägla skapandet av intervjufrågor är att formuleringen av 

frågorna inte får vara så specifika att det hämmar och hindrar att alternativa idéer och 

synsätt ska uppstå under empiriinsamlingen vilket är i linje med Bryman & Bell 

(2013). Naturligtvis kommer vi ta detta i beaktning under hela arbetsgången för att 

minimera och således undvika möjligheten att hindra alternativa uppfattningar och 

synsätt, vi vill närma oss empirin genom att inneha en anpassbarhet och för att kunna 

fånga deltagarnas autentiska svar i form av deras uppfattningar och erfarenheter. För 

att nå den fulla potentialen i våra frågor använder vi oss av Bryman & Bell (2013) 

förslag på olika sorts frågor som kan användas i intervjuguiden. Inledande frågor, 

sonderande frågor, tolkande frågor samt uppföljningsfrågor är de förslag som 

presenteras i litteraturen som tydligt presenteras i intervjuguiden.  

 

Då semistrukturerade intervjuer innehåller tolkning och analys under varierande 

frågeformer, kan det vara fördelaktigt att bedriva intervjuerna åtminstone i par enligt 

Bryman & Bell (2013). Detta då det kan bidra och skapa en mer avspänd stämning 

enligt författarna, vilket vi anser som fördelaktigt då vi skriver i par. I Trost (2010) 
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bok “Kvalitativa intervjuer” nämner han att intervjuare med god samarbetsförmåga 

kan skapa en större informationsmängd och förståelse vilket vi också finner gynnsamt 

som skrivkollegor. 

 

3.4 Urval  
Deltagarna i denna studie har valts ut målstyrt då vårt syfte är att välja ut anställda 

som är mest lämpliga för vårt syfte. Detta i likhet med Bryman & Bell (2013) som 

menar att målstyrt eller målinriktat urval är en urvalsprocess som är ett icke-

sannolikhetsurval. Med andra ord strävar vi inte efter att välja ut våra respondenter 

slumpmässigt utan väljer de deltagare som vi anser mest lämpade för studiens 

ändamål. De deltagare som vi anser vara lämpade för vår studie är anställda som har 

arbetat mer än ett år på företaget, för att deltagarna ska kunna ha en bild av hur deras 

chefer har utvecklats. Vi har även exkluderat personer under 18 år vilket vi skriver 

mer utförligt om under etiska aspekter. Denna urvalsprocess medför enligt Bryman & 

Bell (2013) att generalisering till en population inte längre är möjlig, vilket är ett 

medvetet val.  

 

Studien är utförd på ett ledande detaljhandelsföretag inom elektronikbranschen. 

Företaget har butiker över hela Norden, dock utfördes intervjuerna enbart i Gävle. 

Hierarkin på denna arbetsplats består av två toppchefer, sex förstalinjens chefer samt 

cirka 40 medarbetare. Urvalet har enbart gjorts bland medarbetare för att uppfylla 

studiens syfte och avgränsning. Samtliga deltagare har tjänsten medarbetare, då inga 

specifika indelningar för respektive avdelning finns. Deltagarna är med andra ord 

blandade mellan säljare och lagermedarbetare. Detta genomfördes då förflyttningar 

mellan dessa två avdelningar ständigt sker och vi finner inga fördelar i att exkludera 

någon av dessa två grupper då båda verkar under samma ledarstruktur. Denna 

redogörelse är skapad i syfte att möjliggöra eventuell överförbarhet till nya studier.  
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Antal respondenter 10 

Fördelning kvinnor/män i 

procent 

40 / 60 

År på arbetsplatsen 2, 9, 12, 6, 2, 3, 3, 3, 2, 3 

Pseudonym D01, D02, D03, D04, D05, 

D06, D07, D08, D09, D10. 

Tabell 2. Urval intervjudeltagare (Egen). 

 

3.5 Analysmetod  
Vi kommer använda oss av en tematisk analys som enligt Berg (2001) innebär en 

systematisk process av kategorisering av textinnehållet och sökandet efter likheter och 

olikheter bland dem. Studien kommer innehålla stora mängder text vilket gör en 

analys praktiskt användbar i sammanhanget (Lane, Koka & Pathak, 2006). Denna 

analysmetod är ett bra sätt att få fram detaljrikedom ur datainsamling enligt Braun & 

Clarke (2006). Studien innehåller stora mängder data och vårt mål var att just utvinna 

detaljrikedom, mönster samt teman. Av den anledningen har vi valt att tillämpa valda 

metoder.  

 

Vidare understryker Bruan et al. (2006) att en tematisk analys inte behöver ha samma 

detaljerade teoretiska och teknologiska kunskap kring tillvägagångssätt, som till 

exempel grundad teori. Det möjliggör metoden till en mer tillgänglig form av analys. 

Den tematiska analysen som vi utgår ifrån möjliggör att redovisa erfarenheter, 

betydelser och verkligheten hos intervjudeltagarna, något som vi anser nyttigt i 

anslutning till vår studie. Skillnader och likheter i datainsamlingen har genom 

mönster skapats ur citat och sekvenser som sedan kodats från intervjuerna, och vidare 

kategoriserats i olika teman.  

 

Enligt Braun & Clarke (2006) kan den tematiska analysen göras på ett deduktivt eller 

induktivt sätt, vårt val hamnar på det förstnämnda. Inledningsvis har vi kodat och 

tematiserat på ett teoretiskt sätt. Vi har även använt oss av den tematiska analysens 

flexibilitet (Braun & Clarke, 2006) vilket innebär att vi kunnat bibehålla öppenheten 

och inte varit frånvarande i att koda och tematisera då det uppstått nya mönster i 
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datainsamlingen. Studiens syfte har varit att få en djupare förståelse i chefers aktiva 

lyssnande vilket motiverar vårt val av att göra ett latent tema som innebär att få en 

djupare analys i det aktiva lyssnandet och datainsamlingen.  

 

Våra följande teman; kommunikationskompetens, aktivt lyssnande och forma har 

skapats genom att vi först skapat underkategorier och sedan kopplats samman dessa 

med intervjusvar. Vidare har den datainsamling som genomförts analyserats i 

respektive tema och underkategori för att kunna uppmärksamma likheter och 

olikheter. Temat kommunikationskompetens är uppdelat i lämplighet och effektivitet 

samt chefers utveckling och utvecklingsmöjligheter. Temat aktivt lyssnade består av 

Hoppes sex färdigheter som underkategorier. Det tredje temat, forma, innehåller tre 

underkategorier som berör chefers aktiva lyssnande och dess formgivning. Dessa tre 

teman innehållande underkategorier presenteras som rubriker i anslutning till resultat 

och analys i kapitel fyra.  

 

Figuren nedan redogör vårt tillvägagångssätt i analysmomentet. Bekanta sig med data 

gjorde vi genom att lyssna igenom allt material, och skriva ner allt som deltagarna sa. 

Sedan skapade vi initiala koder och därefter sökte vi teman. De teman vi hittat testade 

vi sedan och utvärderade om de var lämpliga. Detta gjorde vi genom att se om de 

teman och underkategorier vi skapat hjälpt oss att svara på studiens syfte, vilket vi 

kunde bekräfta. Dessa teman och dess underkategorier blev sedan namngivna som 

tidigare nämnts. Vidare lyfte vi fram dessa teman och lyssnade om på intervjuerna för 

att kunna fastställa våra teman ytterligare, ingen nödvändig förändring behövde 

genomföras efter detta.  

 

 
Figur 3. Tematisk dataanalys (Braun & Clarke, 2006).   

1.	Bekanta	sig	med	data	

2.	Skapa	initiala	koder	

3.	Söka	efter	teman	

4.	Se	över	de	teman	som	skapats	

5.	DeYiniera	och	namnge	teman	

6.	Framställa	det	om	iaktagits	
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3.6 Etiska aspekter   
Bryman & Bell (2013) menar att det finns ett antal etiska krav som en forskare bör ta 

ställning till, här följer ett antal krav som vi har förhållit oss till i denna studie: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Vi har enligt dessa krav och föreskrifter 

informerat de medverkande om syftet med studien och undersökningen samt de 

moment som ingår i undersökningen.  

 

De medverkande har även fått information om att deras deltagande är frivilligt samt 

att de efter eget behag får själva bestämma om de vill avbryta intervjun eller avstå 

från en eller flera frågor. Vi har även medvetet avstått från att ha medverkande vars 

ålder understiger 18 år för att kunna exkludera eventuella godkännanden från 

vårdnadshavare. Vidare har uppgifter om alla de medverkande personerna i 

undersökningen behandlats med störta möjliga konfidentialitet. Vi har även medvetet 

avstått från att ta personuppgifter från de medverkande för att öka konfidentialiteten. 

Intervjumaterialet i form av inspelade intervjuer har även de behandlats med störta 

möjliga konfidentialitet och kommer inte användas till något annat ändamål än denna 

studie. Den information om undersökningen som getts till de medverkande har 

framförallt varit i syfte att ge så klar och tydlig bild av vad studien handlar om, just 

för att inte ge de medverkande vilseledande information om undersökningens 

egentliga innehåll eller syfte. Informationen som tilldelats de medverkande har 

framförallt varit i syfte att ge en så klar och tydlig bild som möjligt om vad studien 

handlar om. Samtliga val anser vi är i linje med Bryman & Bell (2013) tidigare 

nämnda förhållningsätt.          

   

Universalistisk ståndpunkt menar Bryman & Bell (2013) bygger på att forskaren 

aldrig får bryta mot en etisk regel. Bryman & Bell (2013) påstår att överträdelser av 

dessa etiska principer är moraliskt förkastliga och skadliga för samhällsforskningen. 

Vårt arbete med denna studie har därför till det yttersta haft målsättningen att arbeta 

med en nolltolerans mot att bryta mot dessa principer.     
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3.7 Operationalisering    
Johannessen, Tufte & Johansson (2003) beskriver operationalisering som en process 

från det generella till det konkreta. Alltså att empiri och problemdiskussion 

konkretiseras vilket möjliggör att syftets beståndsdelar kan besvaras, med hjälp av 

denna operationalisering. Studiens forskningsdesign innehåller kvalitativa intervjuer 

vilket innebär att vi ska dekomponera syftet till separata frågor som intervjudeltagarna 

förstår och begriper sig på för att kunna dela med sig erfarenheter och upplevelser.  

 

För att visualisera denna operationaliseringsprocess så har nedanstående tabell 

skapats. Utöver dessa frågor, finns även i intervjuguiden ett antal frågor av mer 

inledande, allmän- och avslutande karaktär för att knyta ihop frågorna till ett flytande 

samtal. Enligt förgående mening resonerar Kvale (2009) för att få en dynamisk 

intervju som bidrar med en positiv interaktion där samtalet hålls levande, samtidigt 

som intervjusdeltagaren får plats att tala om sina känslor och upplevelser. 

 

Kommunikationskompetens förkortas KK. 

Kommunikationstillfredsställelse förkortas KT. 

Aktivt lyssnande förkortas AL. 

 

Fråga Teoretisk 

anknytning 

Vad syftar 

frågan till? 

 

Referenser 

Kan du berätta om en dag på 

jobbet. 

KK & KT Hitta dolda 

åsikter 

– 

Berätta om senaste gången 

du pratade med din chef? 

KK Syn på chefens 

KK  

Cooley & Roach 

(1984), Spitzberg & 

Cupach (1984) 

 

Berätta om hur det kändes. KT Syn på den 

anställdes KT 

Shaw (2005), Downs 

& Hazen (1977) 

Om du ser till de två senaste 

mötena med två olika 

chefer, vad upplever du för 

KK De anställdas 

syn på skillnader 

i chefers KK 

Cooley & Roach 

(1984), Spitzberg & 

Cupach (1984), 
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skillnad? Barbour (1978) 

Om du ser till ett samtal 

med din chef för 1 år sedan 

och ett samtal med din chef 

idag, vad är skillnaden hos 

din chef? 

 

KK Tror du att din 

chef har 

förbättrat sin 

KK 

 

Plenty & Steele 

(2015), 

Hackman & Johnson 

(2004), Adler & 

Rodman (2010), 

Levitt (2001), 

Davidson & Versluys 

(1999), Mineyama et 

al. (2007)  

Hur kände du efter dessa 

samtal? 

KT Hur formar olika 

nivåer av KK 

dig 

 

 

Shaw (2005) 

 

Kan du berätta om ett 

samtal med din chef där du 

upplevde att ni hade bra 

kommunikation. 

 

KK & AL Vilka delar av 

AL har din chef 

samt vad 

värdesätter du i 

ett samtal 

Hackman & Johnson 

(2004), Adler & 

Rodman (2010) 

 

Kan du berätta om senaste 

gången du gav din chef ett 

förslag på förändring? 

KK & AL Är din chef KK 

och tillämpar ett 

AL när du vill 

framföra ett 

förslag? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Shaw (2005) 

 

Hur uppfattar du din chef 

när du vill inleda ett samtal? 

AL Vilka delar av 

det AL ser du 

hos din chef? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012) 

 

Känner du att din chef är 

villig att lyssna när du ger 

ett förslag? 

AL Vilka delar av 

det AL ser du 

hos din chef? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Shaw (2005), 

Weger et al. (2010), 

Cushman & Craig 

(1976) 
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Uppfattar du att dina chefer 

värdesätter dina förslag? 

AL Vilka delar av 

det AL ser du 

hos din chef? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Shaw (2005), 

Weger et al. (2010), 

Cushman & Craig 

(1976) 

Hur reagerar din chef när du 

framför din åsikt? 

AL Hur anpassar din 

chef sig efter 

olika situationer 

i sitt AL.  Även 

vilka delar av 

AL du ser hos 

din chef? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Shaw (2005), 

Weger et al. (2010), 

Cushman & Craig 

(1976) 

 

 

 

Här framfördes studiens sketch 

(skådespel)   – 

 

 

 

– 

Vilka moment i denna 

sketch vill du se mer av hos 

dina chefer? 

AL & KT Vilka delar av 

AL ser du hos 

din chef? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Weger et al. 

(2010) 

 

Hur upplevde du dessa två 

karaktärer? 

AL & KT Vilka delar av 

AL formar dig? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Weger et al. 

(2010) 

 

Hur formar dessa olika 

situationer din tillvaro? 

KT Hur formar AL 

din KT? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Weger et al. 

(2010) 

 

I vilka tillfällen skulle du 

uppskatta de olika 

exemplen? 

KT Vilka delar av 

AL passar i 

olika 

situationer? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Weger et al. 

(2010) 

 

Om du ser till de senaste AL & KT Vilka delar av Hoppe (2007), Imhof 
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mötena med din chef vad 

var bra i dessa samtal? 

AL värdesätter 

du? 

(2012), Weger et al. 

(2010) 

 

Hur tror du din chefs AL 

formar din tillvaro på 

jobbet? 

AL & KT Formar din 

chefs AL din 

KT? 

Hoppe (2007), Imhof 

(2012), Weger et al. 

(2010) 

 

Känner du att din chefs AL 

har förändrats det senaste 

året? 

KK & AL Jobbar din chef 

med att förbättra 

sin KK och mer 

specifikt AL 

Hopper (2007), 

Hackman & Johnson 

(2004), Adler & 

Rodman (2010) 

 

Anser du att din chef är 

duktig på aktivt lyssnande, i 

så fall varför? 

KK & AL Vilka delar av 

AL ser du i din 

vardag? Vilka 

av dessa är 

viktiga för dig? 

Hopper (2007), 

Imhof (2012) 

 

Känner du att graden av din 

chefs aktiva lyssnande 

formar din tillfredsställelse 

av kommunikationen?  

AL & KT Vilka delar av 

Hoppes 

färdigheter 

formar dig? 

Hopper (2007)  

Om du tänker dig att du har 

en chef som är väldigt dålig 

på att lyssna aktivt vad tror 

du det skulle kunna resultera 

i hos dig? 

KT Skulle du likt 

teorin kunna 

säga upp dig vid 

dålig kommu-

nikation som är 

långvarig?  

Hopper (2007), 

Mikkelson et al. 

(2015) 

 

Tror du att chefer tänker på 

att deras nivå av 

kommunikationskompetens 

formar din tillvaro? 

 

KK Är dina chefer 

självkritiska och 

prioriterar 

relationer på 

arbetet? 

Hackman & Johnson 

(2004), Adler & 

Rodman (2010) 

 

Tror du att din chef jobbar KK Värdesätter din Hoppe (2007), Levitt 
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på att förbättra sin KK? chef sina 

relationer? 

(2001), Davidson & 

Versluys (1999), 

Mineyama et al. 

(2007)  

 

Varför tror du inte att din 

chef inte prioriterar detta?  

KK Vad prioriteras 

istället? 

Hoppe (2007) 

Hur skulle en utbildning i 

AL förändra din chef? 

KK & AL Skulle en 

utbildning i AL 

kunna förbättra 

din chefs KK 

och AL? 

Hackman & Johnson 

(2004), Adler & 

Rodman (2010), 

Levitt (2001), 

Davidson & Versluys 

(1999), Mineyama et 

al. (2007)  

 

Hur skulle denna förändring 

forma dig? 

KT Formas du av 

olika av olika 

nivåer av AL? 

Hackman & Johnson 

(2004), Adler & 

Rodman (2010), 

Levitt (2001), 

Davidson & Versluys 

(1999), Mineyama et 

al. (2007)  

 

Tabell 3. Karta över begrepp, intervjuguide och tidigare forskning (Egen).  

 

3.8 Metoddiskussion  
Det aktiva lyssnandet kan tillämpas i olika situationer, relationsrelaterade såväl i 

arbetsrelaterade situationer. För att kunna ge en tydlig bild av det aktiva lyssnandet 

och dess beståndsdelar är det först viktigt att begripa sig på 

kommunikationskompetensen. Vi vill ge ett tydligt utgångsläge i förståelsen av det 

aktiva lyssnandet och därför väljer vi att presentera ett omfattande teorikapitel där vi 

leds ner från kommunikationskompetensen och bottnar i det aktiva lyssnandet. På så 

sätt hoppas vi ge läsaren god insikt i dessa begrepp och bidra med en djupare 
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förståelse. Slutligen motiverar vi teorikapitlets storlek av den anledningen att vi vill 

bidra med en rik teorianknytning i anslutning till det aktiva lyssnandet. Vi tillämpar 

Downs & Hazen (1977) studie som stöttepelare i kapitel 2.3 och den teoretiska figur 

vi skapat, då deras forskning har tillämpats i omfattande utsträckning bland andra 

forskare i ämnesområdet (Clampitt & Girard, 1993). Vi vill även tillägga att 

begreppet kommunikation i denna studie syftar på samtal som sker på arbetsplatsen i 

arbetsrelaterade kontexter såväl som relationsrelaterade. Med andra ord betraktar vi 

begreppet kommunikation i ett mer vardagligt sammanhang. 

 

För att säkerställa att studiens intervjufrågor fungerade som vi tänkt oss genomförde 

vi i enighet med Bryman & Bell (2013) en pilotstudie. Det vi kom fram till efter 

pilotstudien var att deltagarna enbart talade om relationer och hur deltagarna 

kommunicerar med sina chefer och hur personen i fråga ser på den kommunikationen. 

Med andra ord tappade vi fokus från det aktiva lyssnandet och studiens helhet. 

Bryman & Bell (2013) menar att synen på helheten och om intervjuguiden fungerar är 

en del av pilotstudiens syften.  

  

Vårt nästa steg blev då att försöka komma på ett sett att förtydliga vad det aktiva 

lyssnandet egentligen är. Inledningsvis gick tankarna enbart ut på att presentera en 

enklare genomgång av det aktiva lyssnandet. Men vi kände att vi ville närma oss 

deltagarna så att de verkligen kunde relatera till en dålig respektive bra aktiv lyssnare. 

Så vi tränade in ett skådespel (sketch) där vi spelade en chef och en anställd. Den 

anställde skulle ge ett förslag på förändring och chefen skulle vid det första exemplet 

inte lyssna aktivt och vid exempel två agera en bra aktiv lyssnare. För att säkerställa 

att vi verkligen illustrerade ett bra aktivt lyssnade såg vi till att ”chefen” fick med 

samtliga av Hoppes (2007) sex färdigheter i skådespelet. I rollen som dålig aktiv 

lyssnare visar chefen ingen av dessa sex egenskaper. Detta skådespel presenterades i 

mitten av intervjun, för att först få en allmän bild av deltagarna och för att låta dem 

prata fritt för att sedan efter skådespelet styra in dem mot det aktiva lyssnandet. I 

övrigt gjorde vi inga större förändringar i frågorna efter pilotstudien utan den enda 

förändringen var just detta skådespel som infördes.   

 

För att testa detta skådespel så utfördes ytligare en pilotstudie med en annan person, 

där vi såg en tydlig förändring då deltagaren fokuserade mycket mer på det aktiva 
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lyssnandet. Vi anser verkligen att detta skådespel gav oss ett extra djup i vår studie. 

Samtliga deltagare uttryckte efter intervjuerna att detta skådespel gav dem ett tydligt 

exempel och samtliga deltagare kunde mer eller mindre relatera till någon av dessa 

två olika chefsroller. 

 

3.8.1 Kvalitetskriterier 

För att kunna förhålla oss till de kriterier som finns beträffande studiens kvalitet har vi 

valt att se till Bryman & Bell (2013) som menar att vanliga kriterier är reliabilitet och 

validitet. Lincoln & Guba (1985) har skapat ett alternativ till reliabilitet och validitet, 

nämligen trovärdighet och äkthet. Under trovärdighet kommer sedan fyra 

underkriterier att förhålla sig till och dessa är tillförlitlighet, pålitlighet, överförbart 

och konfirmering. Lincoln & Guba (1985) alternativa kriterier är de kriterier vi följt i 

denna studie då vi ser kriterierna som mer lämpade för vår typ av forskningsdesign. 

Vi kommer diskutera trovärdighet efter dess fyra underkategorier och äkthet efter dess 

sex olika delar, dock kommer vi enbart genomföra en samlad genomgång av äkthet. 

 

Tillförlitlighet 

Ser vi till studiens tillförlitlighet så menar Bryman & Bell (2013) att tillförlitlighet 

bygger på att forskarna har säkerställt att studien genomförts efter de regler som finns, 

samt att observationerna är i linje med de teoretiska idéerna som forskaren 

framställer. Med andra ord efterfrågas tydliga likheter med det empiriska resultatet 

och studiens teoretiska referensram. Med ovan nämnda resonemang i åtanke anser vi 

att denna studie har god tillförlitlighet då stora likheter mellan det empiriska resultatet 

och studiens teoretiska referensram upptäckts. 

  

Pålitlighet 

Vi anser att pålitligheten i denna studie är god då vi aktivt jobbat för att redogöra för 

studiens val och utföranden. Detta är i likhet med Bryman & Bell (2013) förklaring av 

pålitlighet, då de menar att författare tydligt bör redogöra för hur studiens alla delar 

har kommit till. Vi menar på att vi uppfyllt detta då vi gett en klar och tydlig bild på 

majoriteten av de val som genomförts. Det inledande kapitlet ligger även som grund 

för det tomrum vi funnit i tidigare forskning vilket även motiverar varför studien 
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genomförts. Argumentationen försätter sedan i metodavsnittet där vi redogör för de 

samtliga steg som genomförts i denna studie. 

 

Överförbart 

Enligt vår mening är studiens överförbarhet till en större skala bristfällig då den likt 

Bryman & Bell (2013) menar att kvalitativ forskning primärt undersöker en liten 

grupp för att skapa ett djup och inte bredd. Vilket är i likhet med denna studie då vi 

enbart försöker gå på djupet med hjälp av en mindre grupp om tio deltagare. Med 

andra ord var det aldrig vår avsikt att denna studie skulle vara överförbar till en större 

skala. Vi finner dock möjlighet till överförbarhet vid ett fall i liknande storlek som vår 

studie. Vi anser att med hjälp av den enklare redogörelse som tidigare gjorts kring 

studiens urval kan hjälpa andra att avväga om det finns möjlighet att överföra denna 

studie. Lincoln & Guba (1985) hävdar att en tydlig och omfattande redogörelse förser 

andra personer med något som forskarna utrycker som databas. Med hjälp av denna 

databas kan sedan personerna i fråga bedöma hur pass överförbara resultaten är till en 

annan miljö. Ser vi till förhållningsättet i överförbarhet anser vi att vår studie har en 

viss överförbarhet på grund av att studien i viss mån ger ett bidrag till det kumulativa 

inom studiens ämnesområde. Vi anser även att viss överförbarhet är möjlig i likhet 

med bransch och studiens skala.  

 

Konfirmering 

Detta kriterium menar Bryman & Bell (2013) grundas i att författaren agerar i god tro, 

med andra ord skall författaren inte medvetet blanda in personliga värderingar då 

dessa kan påverka utförandet av slutsatserna. Då denna studie innehåller egna 

tolkningar går det inte att uppnå detta krav. Vi har dock aktivt verkat för att inte själva 

påverka studien i någon specifik riktning och i likhet med Bryman & Bell (2013) 

verkat i god tro. I analyskapitlet brister dock våra ambitioner i att vara transparanta då 

analysen ej innehåller alla deltagares svar. Vi valde medvetet att göra detta, för att 

dessa svar inte bidrar till syftet och i vissa fall framkom svaren som likartade.  

 

Äkthet 

För att bedöma studies äkthet har vi valt att se till Bryman & Bell (2013) sex olika 

delar av äkthet. Första delen är rättvis bild. Vi anser att vi inte kommer kunna ge en 

rättvis bild av hela den bransch vi har valt undersöka. Vi menar även på att det till och 
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med inte går att ge en rättvis bild av det enskilda företaget vi genomfört våra studier 

på. Detta då vi enbart fokuserat på att ge ett perspektiv, med andra ord menar vi att 

det aldrig varit vår åsikt att ge en rättvis bild då vi enbart ser till 

medarbetarperspektivet. 

 

Ser vi till nästa del av Bryman & Bell (2013) äkthet, ontologisk autenticitet så anser 

vi att vi påvisar en högre äkthet. Då vi hjälpte deltagarna att skapa sig en ny bild av 

deras sociala miljö. Vi säger det med säkerhet då majoriteten av deltagarna hävdade 

att de fått ett annat perspektiv på sin kommunikation med sina chefer efter avslutad 

intervju. Vi kan även ana att deltagarna fått en bättre bild av hur andra personer i 

deras miljö ser på kommunikation, då deltagarna fick reflektera kring varför de tror 

att chefer prioriterar eller inte prioriterar att förbättra sin kommunikationskompetens. 

Bryman & Bell (2013) menar att deltagarnas syn på andra är en del av äkthetens 

pedagogiska autenticitet, därför anser vi att vi uppnår även denna del av äktheten. 

Gällande Bryman & Bell (2013) två sista delar av äkthet katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet anser vi att studien har svårare att nå upp till dessa krav. Då 

deltagarna kan ha svårigheter med att faktiskt förändra sin rådande situation samt att 

vidta eventuella åtgärder.   
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4. Resultat & Analys 
I detta kapitel har studiens resultat från datainsamlingen behandlats och analyserats. 

Intervjudeltagarna har benämnts som D01 till D10 för att bevara deltagarnas 

anonymitet samt för att respektera kraven på konfidalitet. Kapitlet är uppbyggt så att 

vi inledningsvis presenterar den bild vi fått från deltagarna under respektive tema, 

som vi fått fram under studiens tematisering. Dessa teman är som tidigare nämnts; 

kommunikationskompetens, aktivt lyssnande och slutligen forma innehållande dess 

underkategorier.  

 

Därefter följer deltagarnas citat som vi presenterar från olika delar ur intervjuerna. 

Avslutningsvis har vi bearbetat empirin med studiens teoretiska referensram för att 

kunna jämföra samt lokalisera likheter och olikheter. Deltagarnas svar är hämtade 

från hela intervjun då vi har tillämpat semistrukturerade intervjuer. Med andra ord 

är svaren inte bundna till en specifik fråga om inget annat är angivet. Detta kapitel 

avslutas med en egenkonstruerad figur, vid namn figur 4. Denna figur är en vidare 

utveckling av studiens teoretiska figur, vid namn figur 2.  

 

4.1 Kommunikationskompetens 

Under det första temat har vi inledningsvis sett till deltagarnas syn på chefernas 

kommunikationskompetens. Sedan ser vi till deltagarnas syn på chefers aktiva 

lyssnade som är ett verktyg inom kommunikationskompetens. Detta i linje med syftet 

för att få en djupare förståelse i chefers aktiva lyssnande. Tema är uppdelat i två 

underrubriker som togs fram under tematiseringen.  

 

4.1.1 Lämplighet och effektivitet – Situationsanpassning 

Framstående genom datainsamlingen var att samtliga deltagare ansåg att 

kommunikationskompetens bör innehålla en situationsanpassning. Denna 

situationsanpassning innebär att chefer bör veta vilket eller vilka kommunikations-

verktyg de ska använda sig av i en given situation. Just användningen av det aktiva 

lyssnandet kopplat till olika situationer är något som enhälligt lyfts fram som 

betydande för intervjudeltagarna. Chefer skall genom sin kommunikationskompetens 
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kunna bedöma i vilken utsträckning det aktiva lyssnandet ska tillämpas i en specifik 

situation, både arbetsrelaterade som relationsrelaterade. 

  
Jag föredrar en chef som kan kommunicera i alla olika situationer inte bara 
arbetsrelaterade samtal D02. 
 
Jag eftersträvar någon form av situationsanpassning i kommunikationen då 
det är viktigt att inte slösa tid på små saker D04. 
 
(...) men jag tror det beror på tillfället. Ibland när jag ska lösa något snabbt 
så behöver jag inte min chefs fulla uppmärksamhet. Är det något viktigt så 
vill jag ha full uppmärksamhet och öppenhet (...). Desto större åsikt eller 
problem jag har desto större uppmärksamhet vill jag ha D06. 
 
Jag känner att mina chefer ibland inte ger mig den uppmärksamhet som 
behövs i förhållande till situationen, jag får inte tillräcklig uppmärksamhet 
när jag väl behöver den D07. 
 
Chefen bör kunna göra en situationsanpassning för aktivt lyssnande. Det 
beror på hur jag lägger fram samtalet, när jag visar att det är viktig så 
lyssnar både gamla och nya chefen D08. 
 
Jag tror att det är viktigt att chefen kan anpassa sig, är jag på ett viktigt 
möte vill jag veta att chefen fattar vad jag menar och de får gärna bolla 
tillbaka lite frågor. Men ska jag bara flytta på en kartong känns det väldigt 
onödigt D09.  

 

Enligt ovanstående citat menar intervjudeltagarna att chefer bör en ha en tillräcklig 

hög kommunikationskompetens för att anpassa kommunikationen efter situationen 

som uppstår på arbetsplatsen. Dessa svar har en tydlig koppling till vår teoretiska 

referensram då tidigare forskning av Cooley & Roach (1984) konstaterat att chefer 

med hög kommunikationskompetens ska använda sig av lämpliga 

kommunikationsverktyg i den rådande situationen. Att chefer ska anpassa 

kommunikationen efter situationen är något som Larson et al. (1978) lyfter fram då de 

menar att chefer som är skickliga kommunikatörer bör kunna använda sig av den 

lämpligaste kommunikationen i en given situation.  

 

Intervjudeltagarna menar att chefer effektivt bör kunna anpassa kommunikationen 

efter samtalets innehåll, något som är i enighet med Weger et al. (2014) och 

McCroskeys (1982) forskning. Vid en ytterligare genomgång av vår datainsamling 

och teoretiska referensram kan vi konstatera att det finns en tydlig avsaknad av 

motstånd och invändning mot situationsanpassning och kommunikation. Detta ser vi 

som ett gott tecken av de facto att situationsanpassning är ett betydelsefullt samt 

nödvändigt begrepp i anslutning till chefers kommunikationskompetens. Cooley & 
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Roach (1984) och Spitzberg & Cupach (1984) förtydligar detta och menar att chefer 

ska kunna anpassa sin kommunikation till sin omgivning på ett effektivt sätt.  

 

Att intervjudeltagarna värdesätter kommunikationskompetens tillika situations-

anpassning, vilket kan översättas till lämplighet och effektivitet av kommunikation, är 

framstående enligt intervjuerna. Att döma av datainsamlingen bör kommunikations-

kompetensen innehålla ett aktivt lyssnande när anställda framför förslag eller åsikter 

på förändring i arbetsplatsen.  

 
Om cheferna inte använder sig av aktivt lyssnande i form av att ge mig 
uppmärksamhet och tid när jag vill lyfta fram ett förslag hade jag blivit 
irriterad och sur D04. 
 
När jag vill framföra något viktigt vill jag att min chef är en aktiv lyssnare 
om situationen kräver det D05. 
 
(...) jag tror det beror på tillfället, ibland när man ska lösa något snabbt så 
behöver jag inte min chefs fulla uppmärksamhet. Men är det något viktigt 
så vill jag ha full uppmärksamhet och öppenhet. Ju större åsikt, förslag 
eller problem jag har desto större uppmärksamhet vill jag att min chef ska 
uppvisa D06. 
 
När jag framför ett förslag på förändring vill jag verkligen att min chef är 
en aktiv lyssnare D10. 

 

Citaten ovan belyser de anställdas benägenhet av aktivt lyssnande hos cheferna vid 

framförande av problem, åsikter eller förslag. Vi kan konstatera att när anställda vill 

framföra något som anses vara av större betydelse, exempelvis förändring på 

arbetsplatsen, så menar intervjudeltagarna att cheferna bör tillämpa ett aktivt 

lyssnande gentemot den anställde. Detta är i anslutning till chefernas 

kommunikationskompetens och situationsanpassning som fortfarande bör vara 

aktuellt i kommunikationen. Resultaten redovisar betydelsen av det aktiva lyssnandet 

på arbetsplatsen. Men vi tar även hänsyn till att det är i anslutning till mer krävande 

samtal som förslag, åsikter eller problem. Shaw (2005) menar att chefer aktivt bör 

lyssna på andras åsikter för att kunna visa en hög kommunikationskompetens vilket 

påvisar att vår teoretiska referensram överensstämmer med datainsamlingen. Shaws 

(2005) resonemang delas även med Weger et al. (2014) som menar att ett aktivt 

lyssnande är betydelsefullt i situationer där anställda anser ämnet som personligt och 

högprioriterat, exempelvis vid förslag eller åsikter.  
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I ovanstående textstycke belyser vi chefens behov av att använda sig av ett aktivt 

lyssnande vid förslag, åsikter eller problem på arbetsplatsen. I anslutning till detta ska 

chefer även inneha tillräcklig kompetens för att förstå när aktivt lyssnade inte behöver 

tillämpas. Utmärkande hos intervjudeltagarna var att cheferna bör vara tillräckligt 

kompetenta i sin kommunikation för att förstå “allvaret” i situationen när de anställda 

vill inleda ett samtal. Alltså chefen ska tidigt uppfatta om den anställde vill prata om 

något oväsentligt eller väsentligt, och då ska chefen visa sin fulla uppmärksamhet som 

krävs i den situationen. Med andra ord vill deltagarna att chefer ska kunna prioritera 

om kommunikationen är viktigt eller inte för talaren. Enligt nedanstående citat kan vi 

ta del av intervjudeltagarnas behov rörande aktivt lyssnande. 

 
Det känns onödigt att vara en aktiv lyssnare om jag ska säga att jag ska på 
toa D01. 
 
Jag tycker att chefer måste kunna dra en linje mellan vad som är viktigt, 
förslag på eventuella förändringar är ett exempel där jag vill se aktivt 
lyssnade, men vid mindre viktiga saker känns det bara onödigt D02. 
 
 (…) menar att ett överdrivet aktivt lyssnande inte är nödvändigt vid 
mindre viktiga situationer, alltså i vissa situationer räcker det endast med 
chefens medgivande D03. 
 
Jag skulle inte uppskatta ett överdrivet aktivt lyssnande när jag har en liten 
fråga och vill bara ha ett snabbt svar D04. 
 
Jag tycker att aktivt lyssnande kan vara onödigt om jag ska framföra något 
som inte är så viktigt, då skulle det bara bli jobbigt. Men när jag vill 
framför något viktigt vill jag att min chef är en aktiv lyssnare D05. 
 
Jag skulle inte uppskatta om min chef var en aktiv lyssnare när jag ska 
berätta att jag ska på toa eller gå på lunch D06. 
 
Jag tror att det är viktigt att chefen kan anpassa sig, är jag på ett viktigt 
möte vill jag veta att chefen fattar vad jag menar. Min chef får gärna bolla 
tillbaka lite frågor. Men ska jag bara flytta på en kartong känns det väldigt 
onödigt med massa följdfrågor D09. 
 
Jag skulle säga att det handlar om hur viktigt det jag vill säga är för mig. 
Är det bara någon skitsak jag ska säga till min chef så spelar det inte så 
stor roll om han inte ger mig all sin uppmärksamhet och lyssnar. Men är 
det något som är viktigt för mig så absolut då vill jag att min chef lyssnar 
D10. 

 

Citaten ovan visar att de anställda värderar chefer med tillräcklig 

kommunikationskompetens för att avväga betydelsen och vikten i ett samtal. Enligt 

Imhof (2012) kan ett aktivt lyssnade vara effektivt i en situation och misslyckas i ett 

annat, därför menar forskaren att det är extra viktigt för en chef att veta när ett aktivt 
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lyssnande ska tillämpas eller ej. Att ett aktivt lyssnande kan misslyckas i en situation 

är något som är i linje med tidigare forskning (Cooley & Roach, 1984; Spitzberg & 

Cupach, 1984; Imhof, 2012) som menar att chefer med hög kommunikations-

kompetens ska kunna tillämpa lämplig samt effektiv kommunikation i olika 

situationer. Citaten ovan är i tydlig enighet med forskningen då de anställda 

värdesätter en lämplig användning av aktivt lyssnande på arbetsplatsen.  

 

4.1.2 Chefers utveckling samt utbildningsmöjligheter i aktivt lyssnande 

Vi ser att en större del av intervjudeltagarna inte upplever någon direkt förändring i 

chefernas kommunikationskompetens eller aktiva lyssnande. De anställda upplever att 

chefernas utveckling mer eller mindre har stagnerat. I enstaka fall har till och med 

utvecklingen av aktivt lyssnande gått åt fel håll då en deltagare upplever att sin chef 

blivit en sämre aktiv lyssnare. Sammantaget så ser största delen av deltagarna ingen 

direkt förbättring i deras chefers aktiva lyssnande för ett år sedan till idag.  

 
Jag ser ingen förändring i min chefs aktiva lyssnade D01. 
 
Jag ser ingen direkt förändring i kommunikationen (...). Jag känner dock 
att fåtalet chefer har förbättrat sitt aktiva lyssnande men inte många D02. 
 
Jag tycker inte att det aktiva lyssnandet direkt har förbättrats D05. 
 
Jag ser ingen jättestor skillnad i kommunikationskompetensen eller det 
aktiva lyssnandet från förr och idag D06. 
 
Min chefs aktiva lyssnande har snarare försämrats D08. 
 
Jag ser ingen skillnad på mina chefer från tidigare och nu. De lyssnar på 
samma sätt idag som för några år sedan D09. 
 
Mina chefer har kommunicerat på samma sätt under de tre år jag jobbat 
här. Så nej jag ser ingen direkt utveckling i deras aktiva lyssnade D10. 

 

Intervjudeltagarnas citat är i enighet med den forskning som vi presenterat. Enligt 

ovan kan vi utläsa att chefernas kommunikationskompetens har förbättrats, försämrats 

men framförallt stagnerat vilket är i enighet med tidigare studier (Hackman & 

Johnson, 2004; Adler & Rodman, 2010). Hoppe (2007) och Levitt (2001) menar att 

chefer kan förbättra sitt aktiva lyssnande. Ökade kunskaper i ämnet ses som en viktig 

del för att utveckla det aktiva lyssnandet. Med andra ord bör en chef få en utbildning i 

aktivt lyssnande för att öka förståelsen samt för att kunna bedöma när det aktiva 

lyssnandet bör tillämpas i olika situationer.  
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Samtliga deltagare menar på att en utbildning inom aktivt lyssnande skulle hjälpa 

deras chefer att utveckla deras kommunikationskompetens och framförallt chefernas 

aktiva lyssnade. Ett fåtal deltagare uttrycker att det finns stort utrymme för 

förbättring. Några av deltagarna tror att en utbildning inom aktivt lyssnande skulle 

fungera som en ögonöppnare för cheferna då deltagarna tror att aktivt lyssnande inte 

är något som cheferna har reflekterat kring. Större delen av deltagarna menar att 

omfattningen av denna utbildning enbart behöver vara av mindre storlek, en mindre 

skara uttrycker dock att denna utbildning måste ske kontinuerligt.   

 
Tror att det skulle hjälpa om de vill ta till sig det! En snabb utbildning 
skulle nog räcka då jag efter detta möte har lärt mig en hel del D01. 
 
Jag tror att en utbildning skulle förbättra mina chefer om de tar till sig det. 
Tror det kan ta tid att lära sig. Men det skulle verkligen behövas. Tror dock 
att en snabbare utbildning skulle kunna fungera som en ögonöppnare D02. 
 
Jag tror absolut att en utbildning i aktivt lyssnande skulle förbättra mina 
chefers aktiva lyssnande, alla behöver det på en arbetsplats D03. 
 
Jag tror helt klart en utbildning kan förbättra chefers aktiva lyssnade. 
Framförallt krävs det drivkraft från chefen inifrån. Det hade naturligtvis 
gett ett bättre klimat på arbetet D04. 
 
Jag känner att det finns mycket utrymme för förbättring. Jag tror inte 
många chefer tänker på att de faktiskt påverkar mig och en liten utbildning 
i aktivt lyssnande skulle nog hjälpa mycket D05. 
 
Jag tror det är viktigt att bli påmind om det, det skulle absolut påverka min 
kommunikationstillfredställelse till det bättre D06. 
 
Jag tror att en utbildning inom aktivt lyssnande absolut hade förbättras 
mina chefers aktiva lyssnade, det skulle öppna upp ögonen och veta hur 
viktigt det är D07. 
 
Jag tror absolut att en utbildning i aktivt lyssnade hade förbättrat mina 
chefers kommunikationskompetens och det hade fått oss att känna sig mer 
viktig och uppskattad D08. 
 
Alla arbetsplatser skulle behöva en utbildning i aktivt lyssnade då alla kan 
bli bättre (...) tror det skulle räcka med bara en kortare utbildning D09. 
 
Jag tror att alla chefer skulle behöva en utbildning i aktivt lyssnande då det 
verkligen finns stort utrymme för förbättring. Det skulle nog till och med 
räcka med en kortare påminnelse för jag tror verkligen alla kan relatera till 
detta problem D10. 

 

Att en utbildning är något som deltagarna tror skulle förbättra chefernas aktiva 

lyssnande råder det inga tvivel om då samtliga deltagare delar den meningen. Detta är 

i linje med Hoppes (2007) resonemang om att chefer kan bli bättre ledare och mer 

effektiva genom att utveckla sina färdigheter i det aktiva lyssnandet. Vad gäller 
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utbildningens omfattning ser vi vissa meningsskiljaktigheter. Jämför vi majoritetens 

svar, att enbart en snabb utbildning skulle räcka i förhållande till tidigare forskning så 

understryker Levitts (2001) studie på att till och med en snabb träning i ämnet kan ge 

tillräckliga resultat och förbättringar. Enstaka deltagare är dock osäkra på om 

cheferna verkligen skulle ta till sig denna sorts utbildning.  Med andra ord delar 

majoriteten av deltagarna uppfattning med Levitts (2001) forskning.  

 

Större delen av intervjudeltagarna anser att deras chefer inte tänker på att förbättra sin 

kommunikationskompetens. Majoriteten av de anställda menar att utveckling i 

kommunikationskompetens och det aktiva lyssnandet är något chefer inte tänker på 

eller prioriterar. Ord som självinsikt och kunskap är något som ett fåtal deltagare 

nämnt. De anställda syftar på att chefer behöver förbättra sin kunskap och självinsikt 

av den anledningen att cheferna tror att de är bra på att lyssna aktivt, och lägger 

istället fokus på omsättning och resultat. 

 
Mina chefer har inte självinsikten att vilja förbättra sin kommunikations-
kompetens D01. 
 
Jag tror inte de vet om att de är dåliga på att kommunicera. De prioriterar 
andra saker. Jag tror cheferna tror att aktivt lyssnade inte har någon 
betydelse och att de inte påverkar oss anställda D02. 
 
Jag tror inte att de tänker på eller prioriterar deras kommunikations-
kompetens D03. 
 
Jag tror inte att chefer tänker på att förbättra sin kommunikations-
kompetens och aktiva lyssnade. Jag tror inte att det är så vanligt att tänka 
på det och ha förståelse för det D04. 
 
Jag hoppas att min chef skulle vilja bli bättre på att kommunicera men jag 
tror att de inte prioriterar det för att de har mycket annat att göra D05. 
 
Jag tror inte att det är många som jobbar med det. Jag tror att de inte gör 
det för att chefer anser att pengar är det viktigaste D06. 
 
Jag tror inte att chefer generellt tänker på deras kommunikations-
kompetens, det kan ju bero på att de inte förstår att det behövs D07. 
 
Jag tror inte att chefer lägger någon energi på sin kommunikations-
kompetens D08. 
 
Nej, jag tror verkligen inte chefer jobbar för att förbättra sin 
kommunikationskompetens eller sitt aktiva lyssnade. Det har ju inte hänt 
något på den tiden jag varit här. Men jag skulle vilja att de gör det (…). Jag 
tror inte cheferna prioriterar det för att andra saker är viktigare för dem 
eller att de inte har någon självinsikt D09. 
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Jag tror verkligen inte att mina chefer tänker på att deras kommunikation 
kan vara dålig. Jag tror inte de har den självinsikten. Jag tror att deras 
fokus enbart ligger på resultatet D10. 

 

Det framträdande och entydiga svaret vi kunde utläsa enligt ovan är bristen på tron att 

chefer jobbar för att förbättra sin kommunikationskompetens och aktiva lyssnande. En 

del av deltagarna tror detta beror på att chefer prioriterar resultat före utveckling och 

förbättring i kommunikation. I likhet med vår teoretiska referensram anser Hoppe 

(2007) att ett vanligt förekommande problem, är att chefer har den uppfattningen att 

de lyssnar lika mycket som de talar. Detta kopplas till bristen av självinsikt samt det 

låga fokus som riktas mot kommunikationsutveckling. Forskning visar att chefer 

utgör 80 % av talet i samspel med anställda, vilket visar en väldigt avvikande bild av 

chefers egna perspektiv på 50 % (Hoppe, 2007). Med andra ord tolkar vi att vårt 

empiriska material stämmer beträffande uppfattning, kunskap och självinsikt med 

tidigare nämnda forskning.  

 

4.1.3 Sammanfattning 

Vår teoretiska referensram redogjorde för betydelsen av kommunikationskompetens 

och situationsanpassning hos cheferna. Vi har genom tidigare forskning efterlyst att 

en chef med hög kommunikationskompetens bör effektivt kunna kommunicera i olika 

miljöer och situationer på ett lämpligt sätt. Det resonemanget delas av 

intervjudeltagarna då de menar att en chef bör tillämpa ett aktivt lyssnande vid viktiga 

samtal där till exempel ett förslag skall presenteras. Vidare bör chefen även veta när 

ett aktivt lyssnande inte behöver tillämpas i full utsträckning, till exempel vid mindre 

viktiga samtal. Majoriteten av deltagarna anser att en utbildning, dock i varierande 

omfattning, bör tillämpas i chefers ledarskap för att förbättra kommunikationen 

mellan chef och anställd på arbetsplatsen. En del av deltagarna menar att cheferna 

brister i självinsikt i frågan och saknar fokus på kommunikation och dess betydelse på 

arbetsplatsen. 
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4.2 Aktivt lyssnade  
I denna del har vi samlat svar från deltagarna om hur de upplever deras chefers aktiva 

lyssnade i förhållande till Hoppes sex färdigheter, för att kunna svara på syftet. De sex 

olika färdigheterna presenteras enligt vad vi ser som kronologisk ordning för att 

enklast skapa en överskådlig bild. Färdigheterna ses också som temats underrubriker 

som vi tidigare presenterat. 

 

4.2.1 Uppmärksamhet 

Större delen av intervjudeltagarna anser att cheferna ger den uppmärksamhet som de 

anställda vill ha vid kommunikation på arbetsplatsen. Enstaka deltagare upplever viss 

skillnad mellan chefers aktiva lyssnande då enstaka chefer inte ger den 

uppmärksamhet som de anställda önskar. I dessa fall upplever de anställda att chefen 

brister i vardaglig artighet.  

 
Jag föredrar samtal med öppenhet och intressant kroppsspråk. (…) min 
chef ger mig tid att tala och sin fulla uppmärksamhet D01. 
 
Jag värdesätter att min chef ger mig tid att prata samt att chefen ger mig 
uppmärksamhet D02. 
 
Skulle gärna vilja se att chefer släpper det de sysslar med när man talar till 
dem och visar uppmärksamhet genom ögonkontakt och intresse D03. 
 
Jag känner att de flesta cheferna ger mig utrymme att tala och jag får även 
uppmärksamheten D04. 
 
Jag upplever att det är stor skillnad mellan chefers nivå av aktivt lyssnande 
då vissa chefer knappt ger mig deras uppmärksamhet, vilket jag tycker är 
vädligt konstigt då jag ser det som vanlig artighet. Men det gäller ju att jag 
visar på att jag vill ha uppmärksamheten också D06. 
 
Ibland kan jag känna att jag får dålig uppmärksamhet eller respons när jag 
vill säga något. Just lyssnandet tror jag är ganska viktigt, och att man 
släpper allt man gör och har ett öppet kroppsspråk D07. 
 
Jag tycker att det skiljer sig vädligt mycket mellan chef och chef, vissa 
chefer visar på att de vill lyssna på mig och ger mig uppmärksamhet, men 
så finns det några enstaka som inte ger mig det och det känns skit D10. 

 

Citaten ovan tyder på att tillämpningen av Hoppes första färdighet är av varierande 

grad. Vi kan utläsa att uppmärksamheten är en viktig aspekt för de anställda när de 

vill inleda ett samtal med sina chefer, något inte alla chefer uppfyller. Hoppe (2007) 

lyfter fram uppmärksamheten som en viktig aspekt inom det aktiva lyssnandet, då 

uppmärksamheten bygger på att ge tid och möjlighet för talaren att tänka och tala. 
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Weger et al. (2010) menar att icke-verbala uttryck som nicka, leende, ögonkontakt 

och kroppsspråk är något som ger ovillkorlig uppmärksamhet, vilket är frånvarande i 

vissa chefers kommunikation. 

 

4.2.2 Reserverad 

Nedan finner vi olika nivåer av kommunikationskompetens och aktivt lyssnande hos 

cheferna. De anställda uppfattar olika nivåer av aktivt lyssnande då de menar att 

chefer i vissa fall inte låter de anställda framföra det de vill säga. Citaten från 

intervjudeltagarna visar att vissa chefer avbryter den anställde under ett samtal och 

inte låter denne få sin åsikt hörd. I kontrast finns det även chefer som tillämpar ett bra 

aktivt lyssnande genom att låta den anställde prata till punkt.  

 
Min chef är öppen för nya ideer och han låter mig prata till punkt även om 
han inte håller med om min åsikt vilket jag värdesätter D01. 
 
Det skiljer sig mellan cheferna, vissa är mer mottagliga för samtal och 
förändringar jämfört med andra chefer. (...) chefer med dåligt aktivt 
lyssnade möter mig med motargument direkt, till skillnad med dem med 
bra aktivt lyssnade som lyssnar på mig och låter mig prata till punkt D02. 
 
Jag känner att cheferna är villiga att lyssna när jag lyfter fram ett förslag. 
Jag anser att det är lätt för mig personligen att lyfta fram åsiker och 
cheferna använder sig av ett aktivt lyssnande. När jag ger förslag så lyssnar 
de utan avbryta D04. 
 
Vissa chefer avbryter mig när jag ska berätta ett förslag innan jag kommit 
till slutet vilket jag inte gillar D05. 
 
När man inte får gehör känns det inte bra. Så jag anser att det skiljer sig 
stort om en chef är öppen för nya förslag eller inte. Jag har några olika 
chefer men med samma befogenheter så väljer jag den som jag vet lyssnar 
på mig. Jag känner att min chef med dåligt aktivt lyssnande inte är öppen 
för mina förslag utan då chefen redan tror sig ha all info och avbryter mig 
D06. 
 
Jag känner att nästan alla chefer är öppna och vill lyssna på det jag har att 
säga. Jag tycker att större delen av mina chefer låter mig prata, finns dock 
någon enstaka som inte gör det utan han avbryter mig ganska ofta och 
nästan alla förslag bemöts vädligt snabbt av eller motargument D09. 
 
Vissa har empati och är öppna och vissa inte D10. 

 

Detta delkapitel innebär en ytterligare dykning i Hoppes färdigheter och det aktiva 

lyssnandet. I anslutning till det uppstår kommunikationssvårigheter mellan de 

anställda och cheferna.   De problem vi kan utläsa är att chefen avbryter den anställde 

innan han eller hon har talat till punkt. Detta avviker från Hoppes (2007) beskrivning 
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av det aktiva lyssnandet. Forskaren förklarar att lyssnaren måste vara öppen för nya 

ideer, perspektiv och möjligheter samt att talaren och inte lyssnaren ska sättas i fokus. 

Enligt ovan kan vi utläsa att enstaka chefer inte uppfyller dessa 

kommunikationsbehov vilket påvisar en låg kommunikationskompetens (Hoppe, 

2007; Spitzberg & Cupach, 1984). 

 

4.2.3 Reflekterande  

Större del av deltagarna menar att de skulle uppskatta att få ett kvitto på att chefen har 

förstått vad de menar genom exempelvis en kortare återberättelse. Den större massan 

menar även att de inte, eller väldigt sällan upplever att sina chefer ger dem ett kvitto 

på att chefen har lyssnat. Behovet av ett kvitto ökar när medarbearna vill säga något 

viktigt, med andra ord beror det på situationen.  

 
 (…) kan vara svårt att få ett kvitto, jag skulle uppskatta att få ett kvitto av 
min chef då det skulle få mig att känna att chefen verkligen lyssnar fullt ut. 
På så sätt tror jag att min chef kan förbättra sitt aktiva lyssnande D01. 
 
Jag tycker det kan vara svårt att få ett kvitto på att mina chefer har lyssnat, 
framförallt av chefer med dåligt aktivt lyssnande D02. 
 
Jag skulle uppskatta om min chef ger mig ett kvitto att den har lyssnat men 
det är inget som jag upplevt D03. 
 
Någon form av feedback i slutet skulle uppskattas och ses som ett kvitto på 
att min chef har förstått vad jag sagt, men det är inget jag varit med om 
D04. 
 
Jag sätter inget krav i att de återbrättar, utan det skulle jag mer se som en 
fördel för chefen själv D05. 
 
Väldigt sällan någon ger mig något direkt kvitto men jag skulle värdesätta 
om de gjorde det när det gäller något viktigt D06. 
 
Ibland kan man få lite korta svar och inte så bra reflekterande från chefens 
sida, och man uppfattas som ointressant D07. 
 
Jag skulle verkligen uppskatta om mina chefer skulle ge mig en 
bekräfftelse via en snabbare återberättelse när jag ger ett förslag som jag 
tycker är viktigt D09. 
 
Jag tror aldrig att min chef har upprepat det jag sagt eller gett mig något 
slags kvitto men jag skulle nog vilja få det. Det beror nog på situationen 
D10. 

 

Reflekterande är Hoppes (2007) tredje färdighetsnivå i det aktiva lyssnandet. I detta 

moment utmärker vi behovet av att höra och förstå vad den anställde säger för att 
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chefen ska kunna agera som en spegel och reflektera informationen. Enligt ovan kan 

vi utläsa att ett kvitto i form av feedback skulle uppskattas av de anställda när de talar 

till sina chefer. Weger et al. (2010) syftar på den verbala upprepningen som central då 

lyssnaren tar till sig talarens budskap gällande innehåll och känslor vilket kan uppnås 

via ett kvitto eller feedback. Detta kvitto visar att chefen har hört samt förstått vad 

samtalet innebär, något som tillämpas relativt sällan enligt datainsamlingen. Att 

kunna ge en återberättelse i form av ett kvitto kan uppnås genom vad Hoppe (2007) 

poängterar, att anamma talarens tonfall och kroppsspråk. Detta visar att lyssnaren 

reflekterar över talarens känslor i samtalet samt ger talaren den fulla 

uppmärksamheten som krävs. Dessa färdigheter är något mer frånvarande hos 

cheferna, men ses fortfarande som en central del i det aktiva lyssnandet enligt Hoppe 

(2007).  

 

4.2.4 Klargöra 

Att ställa öppna frågor för att utesluta tvivel eller missförstånd är något som få 

deltagare upplevt. Några deltagare upplever dock att deras chefer i vissa fall gör detta, 

men det sker allt för sällan. De chefer som ställer klargörande frågor anses vara bra 

aktiva lyssnare enligt de anställda. Några deltagare anser att om de vill säga något 

viktigt skulle de värdesätta om deras chefer verkade för att minimera eventuella 

missförstånd, det vill säga använda sig av aktivt lyssnande.  

 
Jag upplever inte att min chef jobbar för att undvika missförstrånd, jag 
skulle dock uppskatta om min chef gjorde det D01. 
 
De chefer jag har med dåligt aktivt lyssnande ställer aldrig öppna frågor 
för att bekräfta något utan går direkt till svaret D02. 
 
Vissa chefer är mer mottagliga till mina förslag och ställer följdfrågor 
vilket jag uppskattar D03. 
 
Jag upplever att mina chefer har ett bra aktivt lyssnande på grund av de 
ibland ställer öppna frågor för att minimera missförstånd men det är inget 
som sker hela tiden D05. 
 
Jag kan få några öppna frågor ibland men väldigt väldigt sällan.  Jag tror 
att det är viktigt att chefen kan anpassa sig, är jag på ett viktigt möte vill 
jag veta att chefen förstår vad jag menar och de får gärna bolla tillbaka lite 
frågor D09.  
 
Skulle nog inte säga att mina chefer tänker på att säkerställa att de har 
fattat vad jag menar, är det något viktigt jag har att säga skulle jag 
verkligen vilja att de gör det D10. 
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De anställda menar att det är sällan cheferna försöker klargöra vad som gäller efter ett 

samtal. Weger et al. (2010) och Imhof (2012) menar att verbal kommunikationen 

innehåller följdfrågor, upprepning samt återspegling av talarens budskap för att 

undvika missförstånd. Enstaka intervjudeltagare menar att det ibland ställs öppna 

frågor för att undvika tveksamheter och missförstånd, så sker det för sällan. De öppna 

frågorna bidrar med att skapa information samt uppmuntrar talaren att expandera sina 

ideer samtidigt som utforskande frågor bidrar med att skapa tankeväckande svar enligt 

Hoppe (2007). Därför anser vi att klargöra är en färdighet som bör tillämpas och 

användas mer frekvent på arbetsplatsen vilket även är uppfattningen hos de anställda.  

 

4.2.5 Sammanfatta 

Ingen av intervjudeltagarna kan återge ett tydligt exempel där chefen har 

sammanfattat det viktigaste i ett samtal. Större delen av deltagarna skulle dock 

uppskatta om deras chefer skulle använda sig av en sammanfattning av samtalet. 

Framförallt menar en del av deltagarna att vikten av denna egenskap ökar i samband 

med att allvaret och betydelsen för samtalet ökar.  

 
Jag skulle verkligen värdesätta om en chef summerar det jag säger, 
framförallt om jag säger något som är viktigt för mig D02. 
 
Jag har inte upplevt en chef som sammanfattat det jag sagt D03. 
 
Återupprepning tycker jag är viktigt för mig om jag säger något allvarligt, 
kan dock inte komma ihåg något exempel så tror inte det har hänt D07. 
 
Det har aldrig hänt att min chef sammanfattar det jag sagt D09. 
 
Jag kan inte komma på något exempel när min chef sammanfattat mig. 
Tror dock att jag skulle uppskatta att min chef sammanfattar om jag vill 
säga något väldigt viktigt D10. 

 

Sammanfatta är Hoppes (2007) femte nivå av aktivt lyssnande och är tydligt 

frånvarande på den arbetsplats vi har genomfört vår datainsamling på. Vi kan tolka att 

de anställda efterlyser en upprepning av kärnteman, särskilt under viktiga samtal. 

Hoppe (2007) menar att en sammanfattning av ett samtal bidrar till att talaren ser sina 

centrala teman som bekräftade, forskaren konstaterar att så kan ske utan att talare och 

lyssnare behöver ha en gemensam åsikt. Här kan vi fastslå ett upprepande mönster, 

det aktiva lyssnandet blir allt mer frånvarande desto högre upp vi befinner oss i 

Hoppes (2007) färdigheter av det aktiva lyssnandet.  
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4.2.6 Dela 

Chefer med bra aktivt lyssnade tenderar att vara duktiga på att sträva efter att samla in 

så mycket information som krävs för att ge ett bra svar. De chefer som har ett dåligt 

aktivt lyssnade tenderar att avbryta samtalen ganska snabbt vilket minimerar 

möjligheten att faktiskt få den information som de anställda vill ha.  

 
Min chef med bra aktivt lyssnade låter mig tala så jag tror att han samlar in 
så mycket info som möjligt för att kunna svara på mina problem D01. 
 
Min chef med dåligt aktivt lyssnade brukar inte låta mig prata till punkt 
utan avbryter mig mitt i, så jag tror verkligen inte min chef försöker samla 
in någon info för att skapa en så bra bild av mitt problem som möjligt D02. 
 
Jag har upplevt chefer som låter mig prata, jag tror det handlar om att de 
vill samla in så mycket info som möjligt men jag är inte säker D03. 
 
Jag känner att min chef med dåligt aktivt lyssnade inte är öppen för mina 
förslag utan då chefen redan tror sig ha all info och avbryter mig D06. 
 
Jag tycker vissa chefer är bra på att samla in all information som behövs 
men jag är osäker, det finns dock chefer som avbryter mig väldigt snabbt 
så då kan de ju aldrig lyckas samla in tillräckligt med information D10. 

 

Den slutliga nivån av Hoppes (2007) aktiva lyssnande omfattar informationsinsamling 

i syfte att skapa förståelse för talarens perspektiv och sedan presentera sina egna 

ideer, känslor och förslag till talaren. Här kan vi konstatera att chefer med dåligt 

aktivt lyssnande inte tillämpar detta i sin kommunikation. Vissa intervjudeltagare 

menar att chefer med bra aktivt lyssnande tillämpar dela vilket i Hoppes (2007) 

mening bidrar med att lösa eventuella problem.  

 

4.2.7 Sammanfattning 

De utmärkande svaren vi utläser enligt intervjudeltagarna i anslutning till Hoppes 

färdigheter av aktivt lyssnande, är att uppmärksamhet, reserverad och reflekterande 

ses som grundläggande inom det aktiva lyssnandet. Klargöra, sammanfatta och dela 

fyller naturligtvis även de en viktig del i det aktiva lyssnandet. Dock i mindre 

utsträckning då de bör tillämpas enbart vid viktigare samtal enligt de anställda. 

Uppmärksamhet och reserverad anses vara nödvändigt mer eller mindre i alla samtal, 

även de som inte anses vara lika viktiga. Reflekterande behövs enligt de anställda vid 

mer betydande samtal och klargöra, sammanfatta samt dela anses lämpligt vid viktiga 

samtal och i det fallet ska chefen tillämpa ett fullt aktivt lyssnande. Naturligtvis bör en 



 53 

chef kunna tillämpa samtliga moment av Hoppes aktivt lyssnande för att uppfattas 

som kommunikationskompetent. Dock anses de chefer utan uppmärksamhet och 

reserverad som dåliga aktiva lyssnare. Vi tolkar detta som att en chef inte enbart bör 

kunna hantera samtliga sex färdigheter, utan chefen måste även veta i vilket tillfälle 

de olika färdigheterna ska tillämpas.  

 

4.3 Forma  

Slutligen har vi samlat deltagarnas uppfattningar kring hur chefers aktiva lyssnande 

formar de anställda. Vi ser till hur en chef med bra aktivt lyssnande respektive dåligt 

aktivt lyssnande är, samt hur det formar de anställdas kommunikations-

tillfredsställelse. Nedan presenterar vi deltagarnas syn på aktivt lyssnande. Sedan 

presenterar vi vår analys kring formgivning och tillfredsställelse. Som vi tidigare 

nämnt agerar underrubrikerna som temakategorier.  

 

4.3.1 Hur är en chef med bra eller dåligt aktiv lyssnande?  

Följande textsekvenser visar de anställdas definition av en bra och dålig aktiv 

lyssnare. Vi kan utläsa att samtliga anställda formas av den grad aktivt lyssnande som 

chefer tillämpar, något som vi förklarar mer utförligt i nästa delkapitel. Citaten nedan 

visar egenskaper i anslutning till aktivt lyssnande som chefer bör eftersträva för att 

förbättra sin kommunikationskompetens. 

 

Vi kan avläsa att deltagarna anser att färdigheterna uppmärksamhet och reserverad 

ses som ett krav för att en chef ska vara en aktiv lyssnare. För att ta steget till att bli en 

bra aktivt lyssnare bör chefer använda sig av dessa färdigheter: uppmärksamhet, 

reserverad och reflekterande. Färdigheterna klargöra, sammanfatta och dela 

uppskattas av de anställda, men ses inte som ett krav. Möjligtvis vid mer betydande 

samtal där förslag lyfts fram och chefen bör anteckna eller summera.  

 
Ett bra aktivt lyssnade är när min chef ger mig sin uppmärksamhet och 
verkligen lyssnar på mig D01. 
 
Förslag ska tas emot (...). Jag värdesätter verkligen att en chef summerar 
och antecknar (...). Chefer med dåligt aktivt lyssnande har svårt att visa 
empati D02. 
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En chef med ett bra aktivt lyssnade ger mig sin uppmärksamhet, de är 
öppna och jag skulle uppskatta ett de kan ge mig ett kvitto. En dålig aktiv 
lyssnare har inte dessa egenskaper, jag ser väl inget krav på att de 
sammanfattar men det skulle ju inte vara dåligt D03. 
 
Jag skulle säga att det är ett krav att min chef ger mig sin uppmärksamhet 
och är öppen för nya förslag för att vara en bra aktiv lyssnare. Ser vi till de 
andra delarna av aktivt lyssnade så ser jag det inte som ett krav men det 
skulle ju verkligen vara bra D04. 
 
En bra aktiv lyssnare har alla de sex olika stegen, men det viktigaste är att 
min chef ger min sin uppmärksamhet D05. 
 
Det är tillfredställande om min chef är uppmärksam, undviker att 
avbryta och återspeglar mig. Om en chef har dessa egenskaper så är den en 
bra aktiv lyssnare. (...) om en chef inte har dessa så är de dåliga aktiva 
lyssnare D06. 
 
Jag skulle verkligen vilja se att min chef ger mig sin uppmärksamhet och 
är öppen för att lyssna på det jag har att säga för att vara en bra aktiv 
lyssnare. Kan en chef även upprepa mig och verkligen se till att den har 
försått så är de ju ännu bättre(...) en chef med dåligt aktivt lyssnade saknar 
väl dessa egenskaper D07. 
 
Jag tror att en bra aktiv lyssnare ger mig uppmärksamhet och att min chef 
lyssnar och återupprepar det jag sagt. (...) men det viktigaste är att de 
lägger undan sina saker och lyssnar på mig. En dålig aktiv lyssnare är väl 
motsatsen D08. 
 
En chef borde ha alla egenskaper inom det aktiva lyssnande för vara en bra 
aktiv lyssnare. Det skulle nog vara okej för mig om min chef “bara” visar 
att han lyssnar och ger ett kvitto på att den har lyssnat D09. 
 
En bra aktiv lyssnare är åtminstone uppmärksam och öppen för förslag och 
avbryter inte, men kan även återberätta och säkerställa att chefen har fattat. 
En dålig har inget av dessa D10. 

 

Imhof (2012) menar att icke-verbala element av aktivt lyssnande skapar större känsla 

av omsorg än andra verbala beteeden. Detta är benämnt i citaten ovan som menar att 

chefer åtminstone bör använda sig av uppmärksamhet och reserverad som är icke-

verbal kommunikation enligt Hoppe (2007). Vidare menar intervjudeltagarna, för att 

uppfattas som en bra aktiv lyssnare bör chefer även tillämpa Hoppes reflekterande 

som innebär att återberätta i form av ett kvitto till den anställde. Citaten visar att om 

chefer inte tillämpar Hoppes två första färdigheter så anses de som dåliga aktiva 

lyssnare och uppfyller inte de icke-verbala kraven för ett aktivt lyssnande. Imhof 

(2012) förtydligar detta då hon menar att icke-verbala beteenden kan vara att låta 

talaren tala till punkt för att ge en positiv inställning till lyssnaren. Chefen bör även ha 

tålamod för att inte ställa frågor för tidigt. Framstående är att deltagarna kräver icke-

verbala inslag i det aktiva lyssnandet. Skall chefen anses som en bra aktiv lyssnare 

bör även reflekterande tillämpas. Vissa deltagare hade uppskattat Hoppes samtliga 
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sex steg, som bland annat innebär att summera och anteckna, vilket Nilsson et al. 

(2007) menar är viktigt av den anledningen att säkerställa att mottagaren har förstått 

sändarens budskap. Men de anställda ser inte det som ett specifikt krav i det aktiva 

lyssnandet. 

 

4.3.2 Hur formas medarbetarna? 

Den teoretiska referensramen visar att chefers kommunikationskompetens formar de 

anställdas kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. Vår analys 

grundar sig på det aktiva lyssnandet som är ett verktyg i kommunikationskompetens. 

Mer konkret kommer vi i denna del se tillämpningsgraden av Hoppes sex egenskaper. 

Nedan presenteras textsekvenser som visar att de anställdas tillfredsställelse formas 

via chefers kommunikationskompetens och aktiva lyssnande. Att döma av 

datainsamlingen formas de anställdas kommunikationstillfredsstälelse genom 

chefernas tillämpning av aktivt lyssnande. De anställda uppfattar sina chefers nivå av 

kommunikationskompetens i form av bra eller dåligt aktivt lyssnande.  

 

Vi ser att större delen av deltagarna undviker chefer med dåligt aktivt lyssnande, då 

anställda inte känner att de blir lyssnade på samt får den respekt de förtjänar. Vid 

förslag på eventuella förändringar ser vi att deltagarna gör ett aktivt val i att 

kommunicera med den chef de upplever vara den främsta aktiva lyssnaren. I de 

tillfällen det bara finns en chef som är en dålig aktivt lyssnare så avstår deltagarna i 

att presentera förslaget. De olika känslor som förknippas med dåligt aktivt lyssnande 

är ilska, irritation, omotivation, missnöje. Vid bra aktivt lyssnade är respekt, empati, 

kommunikationstillfredställelse, trivsel och välmående framträdande hos deltagarna.   

 
Chefer med lågt aktivt lyssnande får mig att undvika dem. Jag undviker 
även att ge förslag på förändring till dessa chefer i största möjliga mån. (...) 
jag kan lämna tidigare från lunchen för att slippa chefer med dåligt aktivt 
lyssnande då jag får i klump i magen av deras närvaro. Sen om det beror 
uteslutande på att han är en dålig aktiv lyssnare det vet jag inte men jag 
tycker det spelar stor roll. (...) jag tycker att en chef med ett bra aktivt 
lyssnande visar mycket mer empati än en chef med dåligt aktivt lyssnande. 
(...) jag har aldrig tänkt på att aktivt lyssnande har så stor roll i vad jag 
egentligen tycker om en person. Aktivt lyssnande har ju alltid funnits där 
men jag har aldrig tänkt på att det faktisk kan vara det som spelar roll D02. 
 
Chefer med dåligt aktivt lyssnande får mig att känna mig ouppskattad på 
jobbet. Jag tycker att en chef med ett bra aktivt lyssnande får att känna mig 
bra och kommunikationstillfredställd D03. 
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Jag känner att man får ett bra förtroende när chefen är en aktiv lyssnare 
när jag vill lyfta fram ett förslag, vilket naturligtvis påverkar min 
kommunikationstillfredställelse. (...) jag tror att kommunikationen 
påverkar tillvaron väldigt mycket på jobbet och det aktiva lyssnandet är en 
viktig del av det tycker jag D04. 
 
Jag möter ibland chefer som är bra aktiva lyssnare och det får mig att må 
bra på jobbet, vilket definitivt formar min kommunikationstillfredställelse. 
(...) om min chef inte har ett aktivt lyssnade skulle jag inte känna mig 
behövd och att de inte tar emot mina förslag. Detta skulle verkligen forma 
min tillvaro negativt. Chef med bra aktivt lyssnande skulle göra att jag 
trivs mycket bättre D05.  
 
Jag trivs mycket bättre när jag pratar med chefer som aktivt lyssnar på mig. 
Jag hade tidigare en chef med väldigt dålig aktivt lyssnade och det fick 
mig att verkligen inte trivas, det kändes som att jag inte blev uppskattad. 
Jag tycker verkligen att min kommunikationstillfredställe förändras 
beroende på om min chef är en aktiv lyssnare eller inte.  (...) jag vill inte 
prata med chefer med dåligt aktivt lyssnande sen om det bara beror på just 
ett aktivt lyssnade det är jag osäker på med det spelar verkligen en stor roll 
D06. 
 
När min chef aktivt lyssnar när jag talar eller lyfter fram något förslag eller 
liknande så känner jag mig mer nöjd och får en bättre relation, känns även 
tryggare och mer pålitligt. (...) jag känner mig lite nedtryckt och osäker när 
chefen inte tillämpar ett aktivt lyssnande då jag vill lyfta fram något. Jag 
känner att man tas mycket mer på allvar när chefen tillämpar ett aktivt 
lyssnade. Jag tror att ett aktivt lyssnade till stor del formar min 
kommunikationstillfredställelse på jobbet då man känner sig uppskattad 
och bemött på ett korrekt sätt D07. 
 
Min kommunikationstillfredställelse beror verkligen på vilken chef jag 
pratar med, de chefer med bra aktivt lyssnande dras jag till då de får mig 
att känna mig bra, och de chefer jag har med dåligt aktivt lyssnande 
undviker jag helt då jag bara blir arg och irriterad. (...) jag skulle nog vara 
betydlig mer kreativ om jag har chefer som är aktiva lyssnare, jag skulle 
nog prata mer då D09. 
 
Den största skillnaden mellan cheferna med bra och dåligt aktivt lyssnade 
är väl att jag mer eller mindre undviker att prata med de med dåligt aktivt 
lyssnade. Skulle jag enbart haft chefer med dåligt aktivt lyssnade då skulle 
jag verkligen må dåligt och vantrivas. Jag tror att jag skulle sluta ge förslag 
på förändringar och sluta att säga mina åsikter. Min 
kommunikationstillfredställelse skulle vara i botten. En chef med bra aktivt 
lyssnade får jag respekt för och känner mig respekterad D10. 

 

Ett framstående mönster är att anställda söker sig till chefer med bra aktivt lyssnande 

vilket motiveras av den anledningen att kommunikationen blir bättre och mer effektiv. 

Detta tolkar vi som att chefer med hög kommunikationskompetens får de anställda att 

känna sig mer tillfredsställda av samtalen, med andra ord kommunikations-

tillfredsställd (Ainspan & Dell, 2000). Vilket vi tolkar som positivt för organisationer 

i likhet med vår teoretiska referensram (Baskin et al., 1996).  Dessa åsiker anser vi 

stärker vår teoretiska referensram då forskning (Christensen & Menzel, 1998; Byrne, 

1997; Weger et al., 2010) visat att mottagaren av aktivt lyssnade upplever en känsla 
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av närhet samt en förbättrad relation till sin chef. Mottagaren vågar även tala mer 

samt öppna sig själv för sina chefer. Weger et al. (2010) menar att aktivt lyssnade får 

mottagaren att känna sig förstådd, vilket bidrar till en ökad kommunikations-

tillfredsställelse hos de anställda, även här ser vi tydliga likheter med studiens 

resultat.  

 

Ser vi sedan till de känslor som de anställda upplever så stämmer dessa bra in på 

tidigare forskning. Mikkelson et al. (2015) poängterar att låg arbetstillfredsställelse 

kan skapa känslor som missnöje, brist på motivation och brist på bekräftelse vilket är i 

linje med de anställdas känslor. Alla dessa känslor var mer eller mindre omnämnda 

antingen direkt eller genom liknande synonymer under intervjuerna. Därför finner vi 

stora likheter mellan teorin och studiens datainsamling. I kontrast till Mikkelson et al. 

(2015) menar Herzberg (2003) att motsatsen till arbetstillfredsställelse inte är 

missnöje utan snarare bristen på arbetstillfredsställelse. Här kan vi koppla deltagarnas 

svar med vår teoretiska referensram då de menar att bristen på aktivt lyssnande är 

något som inte har uppmärksammats från deras sida men tomrummet har ändå varit 

närvarande. Vi tolkar detta som att de anställda eftersträvar ett bra aktivt lyssnande 

medvetet såväl som omedvetet. De anställda har inte reflekterat kring aktivt lyssnande 

och dess innebörd men kan trots det känna frånvaron av det aktiva lyssnandet.  

 

4.3.3 Sista utvägen 

Slutligen har vi samlat alla åsikter beträffande hur deltagarnas tillvaro skulle formas 

om deras chef inte tillämpar aktivt lyssnande. Deltagarna är nästintill enhälliga om att 

de skulle söka sig till en annan arbetsplats. Några enstaka deltagare uttrycker dock att 

de skulle hålla ut ett tag då de talar om långvarigt missnöje. Dessa svar är enbart 

hämtade från denna fråga: Om du tänker dig att du har en chef som är en dålig aktivt 

lyssnare vad tror du det skulle kunna resultera i hos dig? 

 
Jag skulle säga upp mig om mina chefer under lång tid inte lyssnar aktivt 
på mig D01. 
 
Jag skulle kunna tänka mig att söka nytt jobb om mina chefer inte hade 
något aktivt lyssnande, för att vissa delar av det aktiva lyssnade är ju bara 
vanlig artighet D02. 
 
Om kommunikation på arbetsplatsen var riktigt dålig skulle jag nog sökt 
nytt jobb D03.  
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Är det väldigt dålig aktivt lyssnade så kan det leda till att man får ångest 
och i slutändan kan det leda till att jag söker sig bort från jobbet D04. 
 
Jag tror jag inte skulle trivas om min chef inte var en aktiv lyssnare och i 
slutända kanske skulle söka ett annat jobb D05. 
 
Jag skulle vilja byta jobb D06. 
 
Om min chef inte hade något aktivt lyssnande tror jag att det hade lett till 
väldigt mycket frustation och man skulle känna sig ganska dålig på 
jobbet.  Jag skulle nog inte kunna ha en sådan chef under en längre tid så i 
slutändan hade jag letat nytt jobb D07. 
 
Ett dåligt aktivt lyssnande, det hade resulterat i att jag lämnat arbetsplatsen 
D08. 
 
Jag hade bara jobbat sämre och sämre sedan hade jag sagt hejdå och slutat 
D09. 
 
Om min chef vore en dålig aktivt lyssnande under en längre tid skulle jag 
säga upp mig. Det handlar ju om ren vett och etikett att man lyssnar på 
varandra och inte avbryter D10. 

 

Vi kan tydligt utläsa att de antällda hade valt att lämna sin arbetsplats vilket är i linje 

med tidigare forskning (Mikkelson et al., 2015; Harter et al., 2002; Mathieu & Zajac, 

1990) då de menar att dålig kommunikation kan forma de anställdas 

arbetstillfredsställelse. Vilket kan resultera i att anställda väljer att lämna sin 

arbetsplats. Korte & Wynne (1996) styrker resonemanget och menar att chefers 

kommunikationskompetens agerar som stöttepelare för de anställdas tillfredsställelse 

på arbetsplatsen. Naturligtvis formar detta organisationen och ett möjligt utfall är att 

kommunikationstillfredsställelsen och arbetstillfredsställelsen sjunker på grund av 

chefers brist på kommunikations-kompetens. Vilket i sin tur kan resultera i en högre 

personalomsättning. Detta ser vi som en tydlig likhet i vår studie.    

 

Några deltagare menar på att delar av aktivt lyssnade är en del av vanlig artighet, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning. Hoppe (2007) menar att många 

människor skulle se några av dessa färdigheter och beteenden som är förknippade 

med aktivt lyssnande som grundläggande artighet, exempelvis att inte avbryta någon 

som talar. Dock menar Hoppe att det flesta människor skulle anse detta, vi upplevde 

dock enbart två deltagare som bekräftade detta. Vi tror att det beror på att de andra 

deltagarna inte reflekterade över detta. Skulle de dock fått frågan “Anser ni att delar 

av det aktiva lyssnandet kan ses som grundläggande artighet?” så tror vi majoriteten 

skulle bekräfta detta.   
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4.3.4 Sammanfattning 

I kapitel 4.3 kan vi utläsa att de anställda värderar chefer som behärskar Hoppes 

uppmärksamhet, reserverad och reflekterande högt. Uppfylls endast de två första 

anses chefen som en mindre bra aktiv lyssnare enligt vår datainsamling. Om chefen 

tillämpar samtliga av Hoppes färdigheter uppfattas den chefen som en väldigt bra 

aktiv lyssnare. Klargöra, sammanfatta och dela är önskvärt vid mer betydande samtal 

mellan anställd och chef, till exempel vid framförande av förslag. Vår datainsamling 

har varit i enighet med tidigare forskning. De anställda formas positivt och får en 

ökad kommuikationstillfredsställelse då chefer tillämpar ett bra aktivt lyssnande, de 

anställda får en bättre relation med cheferna och de tar fler iniativ för att inleda samtal 

på arbetsplatsen. Ett dåligt aktivt lyssnande har visat sig forma de anställda negativt, 

ibland väldigt drastiskt. Chefer med ett dåligt aktivt lyssnande har format de anställda 

på så vis att de drabbas av mindre motivation samt känner sig missnöjda på 

arbetsplatsen. Intervjudeltagarna menar att chefer med dåligt aktivt lyssnande får 

relativt stora konsekvenser i längden. Enligt de anställda kan chefer med dåligt aktivt 

lyssnande resultera i att personalen lämnar arbetsplatsen helt och hållet på grund av 

bristande kommunikationskompetens och aktivt lyssnande. 

 

4.4 Samspel mellan aktivt lyssnande & tillfredsställelse 
Efter avslutad datainsamling samt analys har vi tolkat analysen för att sedan jämföra 

med vår tidigare egenkonstruerade figur 2, därefter har vi skapat en förnyad version 

av figur 2, vid namn figur 4. Det aktiva lyssnandet med dess färdigheter har lyfts fram 

som ett centralt verktyg i kommunikationskompetensen enligt de anställda. Chefer 

som kan använda sig av dessa färdigheter i en given situation ses som skickliga och 

kompetenta kommunikatörer på arbetsplatsen, vilket är i likhet med studiens 

teoretiska referensram (Imhof, 2012; Larsson et al., 1978). Det vi lokaliserat är att 

intervjudeltagarna eftersträvar chefer som är kompetenta i sin kommunikation och 

kan avväga vilket verktyg som bör användas i en given situation.   
 

Vanliga arbetssituationer som omnämndes under datainsamlingen var informering om 

toalettbesök, vardagligt samtal och förslag på förändring. Situationerna är hämtade 

från intervjuerna då dessa situationer kontinuerligt kom på tal från deltagarna och 

användes som referenser när deltagarna relaterade till deras egen arbetssituation. 
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Dessa avser alltså olika typer av samtalssituationer som uppstår på arbetsplatsen. Vid 

dessa situationer kräver de anställda olika tillämpningar av det aktiva lyssnandet och 

dess färdigheter. Dessa situationer har vi adderat i figur 4 i anslutning till Hoppes 

(2007) sex färdigheter. Enligt intervjudeltagarna bör chefer använda sig av Hoppes 

första färdighet uppmärksamhet vid exempelvis informering om toalettbesök eller 

liknande situationer, där ingen större uppmärksamhet krävs från chefens sida. Därför 

har vi placerat toalettbesök enbart under färdigheten uppmärksamhet i figur 4.  

 

Vid vardagligt samtal eftersträvar de anställda Hoppes två första färdigheter från 

chefens sida, uppmärksamhet och reserverad. Hoppes tredje färdighet, reflekterande 

kan också användas i vardagligt samtal enligt de anställda och anses gynnsamt men 

anses inte som ett krav. Att det inte ses som ett krav är indikerat med streckade rosa 

linjer i figuren.  

 

Då anställda vill framföra ett förslag till chefen anser intervjudeltagarna att Hoppes 

tre första färdigheter är ett krav på tillämpning från chefens sida. Hoppes tre sista 

färdigheter, klargöra, sammanfatta och dela anses vara gynnsamt men är inte heller 

något krav, vilket är i linje med våra tidigare analyser. De anställdas krav och 

önskemål på chefers användning av kommunikationsverktyg och färdigheter anser vi 

är i linje med tidigare forskning. Då Spitzberg & Cupach (1984) & Cooley & Roach 

(1984) förklarar att chefer med hög kommunikationskompetens tillämpar lämpliga 

och effektiva verktyg i rätt situation vilket är i linje med de anställdas krav på 

cheferna.  

 

Nästa del vi har lagt till i vår nya figur 4 är forma, chefernas tillämpning av det aktiva 

lyssnandets färdigheter för att forma de anställdas arbets- och 

kommunikationstillfredsställelse. Denna formgivning kan vara av positiv eller negativ 

bemärkelse beroende på chefernas kommunikationskompetens. Det vill säga 

tillämpning av kommunikationsverktyg i olika situationer. Intervjudeltagarnas 

uttalanden tyder på att om chefer med låg kommunikationskompetens använder sig av 

felaktiga kommunikationsverktyg, så kan det forma de anställdas tillfredställelse 

negativt. Detta är i enighet med tidigare forskning (Madlock, 2008; Weger et al., 

2010) som hävdar att chefers kommunikationskompetens formar de anställdas arbets- 

och kommunikationstillfredsställelse. Vår tolkning blir därför att chefer med hög 
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kommunikationskompetens tillsammans med förmågan att anpassa kommunikationen 

efter rådande situation, anses nyttiga för anställda och organisationer. 

 

Den sista delen som vi adderat, kvitto, syftar inte till Hoppes egenskap reflekterande 

där chefen ska ge ett kvitto på att denne har förstått talaren. Kvittot i detta fall syftar 

på en avspegling av den anställdes kommunikationstillfredsställelse, vilket även blir 

ett kvitto på chefens kommunikationskompetens.    
 

För att sammanfatta dessa resonemang så tolkar vi denna förändring av figur 2 som 

att den anställdes behov och nivå av aktivt lyssnade beror på hur den anställde 

värderar samtalet. Med andra ord bör chefer kunna avläsa om samtalet är viktigt för 

talaren för att sedan kunna tillämpa lämpliga färdigheter av det aktiva lyssnandet. 

Varför det är så viktigt att kunna göra denna avläsning anser vi beror på Imhofs 

(2012) resonemang som menar att tillämpningen av aktivt lyssnade kan vara 

gynnande en i situation och missgynnande i en annan. Figuren redovisas på 

nästkommande sida. 
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Figur 4. Vidareutveckling av teoretisk figur 2 (Egen). 
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5. Slutsats 
I detta kapitel redogör och summerar vi studiens resultat samt presenterar slutsatser. 

Avslutningsvis presenterar vi studiens teoretiska och praktiska bidrag samt vårt 

förslag till vidare forskning.  

 

I samband med insamlingen av studiens teoretiska referensram skapade vi en figur för 

att tydliggöra studiens olika begrepp samt deras samspel. Figuren använder Spitzberg 

& Cupach (1984) och Cooley & Roach (1984) forskning i kommunikationskompetens 

som grund och synliggör upphovet till aktivt lyssnande samt kommunikations-

tillfredsställelse. Figur 2 som vi skapat har använts i syfte att på ett överskådligt och 

enkelt sätt förklara och ge en djupare förståelse för det aktiva lyssnandet samt hur det 

formar de anställdas kommunikationstillfredställelse. Genom att fokusera på chefers 

aktiva lyssnande har vi skapat tre teman där vi lokaliserat kommunikationskompetens, 

aktivt lyssnande och slutligen formgivning. I anslutning till dessa tre teman, har vi 

även inkluderat det tomrum i forskningen som vi lokaliserat i det aktiva lyssnandets 

formgivning av kommunikationstillfredsställelse. De tre teman samt dess 

underkategorier som skapats har varit centrala i vår analys. Vidare har vår 

datainsamling analyserats och ställt mot tidigare forskning i respektive begrepp. Detta 

för att särskilja olikheter och likheter i respektive tema.  

 

I analysmomentet av studien kunde vi tydligt utläsa att de anställda efterstävar chefer 

med hög kommunikationskompetens vilket är i likhet med studiens teoretiska 

referensram (Plenty & Steele, 2015; Varona, 1996). Vår datainsamling pekar på att 

chefer ska inneha tillräcklig hög kommunikationskompetens för att kunna 

kommunicera på olika nivåer och situationer som uppstår på en arbetsplats, även detta 

överensstämmer med studiens teoretiska referensram (Spitzberg & Cupach, 1984; 

Cooley & Roach, 1984). Olika situationer som uppstår på en arbetsplats kommer 

kräva olika kommunikationssätt. Chefer med hög kommunikationskompetens bör 

kunna avväga vilket kommunikationsverktyg som ska användas i en given situation. 

Något som påvisar hög kompetes är chefer som kan tillämpa ett korrekt aktivt 

lyssnande i rätt situation enligt intervjudeltagarna och Imhof (2012) samt Weger et al. 

(2014). Situationer som kräver ett aktivt lyssnande mellan chef och anställd uppstår 

flitigt på arbetsplatser, därför anses kommunikationskompetensen som vital för att 
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kunna avgöra vilket färdigheter av aktivt lyssnade som ska användas i ett givet 

samtal. 

 

Vi kan tolka efter genomförd analys att chefer kan använda sig av Hoppes sex olika 

färdigheter. Behovet av dessa färdigheter varierar beroende på arbetssituationer. Av 

analysen kunde vi i likhet med teorin (Hoppe, 2007) komma fram till att 

uppmärksamhet och reserverad ses som vardaglig artighet och kan krävas i nästan 

alla situationer. En färdighet som skulle uppskattas i de flesta situationerna är 

reflekterande enligt Hoppe (2007) och intervjudeltagarna. Klargöra, sammanfatta och 

dela är egenskaper som mer riktar sig åt samtal som är av viktigare grad enligt 

intervjudeltagarna. Med underlag av empirin anser vi därför, att betydande samtal för 

talaren bör inkludera fler steg av det aktiva lyssnandet i kommunikationen. 

 

Med hjälp av empirin hittade vi undantagsfall där uppmärksamhet och reserverad inte 

ses som lika viktiga vilket skiljer sig från den teoretiska referensramen, då Hoppe 

(2007) menar att det är vardaglig artighet. Dessa undantagsfall är i korta och mer 

informativa samtal som exempelvis när en medarbetare ska meddela om ett 

toalettbesök. Vi anser dock att en chef som kontinuerligt undviker att använda 

uppmärksamhet och reserverad under en lägre period kan bidra till en negativ 

formgivning av kommunikationstillfredsställelsen för de anställda. Detta var något 

som vi enbart kunde lokalisera i studiens empiri. Med andra ord är det inget vi kunde 

finna i studiens teoretiska referensram.  

 

För att kunna se hur det aktiva lyssnandet formar de anställdas kommunikations-

tillfredställelse målade vi upp en bild av hur en bra respektive dålig aktiv lyssnare är. 

Med utgångspunkt i teorin (Imhof, 2012) såväl empirin, konstaterar vi att en bra aktiv 

lyssnare kan använda sig av lämpliga och korrekta delar av begreppet och dess 

färdigheter. Dessutom är det talarens behov som avgör omfattningen av aktivt 

lyssnande som behöver tillämpas från chefens sida. En dålig aktiv lyssnare kan vara 

en chef som inte kan tillämpa färdigheterna inom aktivt lyssnande vid rätt tillfälle. Vi 

har även lokaliserat en lägre grad av aktivt lyssnande, i dessa fall undviker chefer helt 

att lyssna aktivt. Inget aktivt lyssnade är den grad av aktivt lyssnande som formar de 

anställda starkast negativt. Vi anser att detta beror på att chefer kan sakna vardaglig 

artighet i dessa fall.  
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Vidare är det aktuellt att fastsälla förståelse för formgivningen av kommunikations- 

tillfredsställelsen. Vår tolkning är att anställda primärt väljer att kommunicera med 

chefer i vad de upplever har ett bra aktivt lyssnande. Vilket även innebär att anställda 

undviker att kommunicera med chefer som upplevs ha ett dåligt aktivt lyssnande. Här 

ser vi ingen tydlig koppling till tidigare forskning, vilket påvisar en viss skillnad i 

teori och empiri. En tydlig slutsats är att konsekvenserna av ett dåligt aktivt lyssnande 

är mycket mer omfattande än fördelarna av ett bra aktivt lyssnande. Ser vi till hur de 

anställda skulle reagera om de under en längre tid blev ledda av en chef med dåligt 

aktivt lyssnande, så skulle samtliga deltagare söka sig till en ny arbetsplats. Vilket är i 

linje med studiens teoretiska referensram (Korte & Wynne, 1996). 

 

Det övergripande resultatet vi kommit fram till är att medarbetarna anser att chefer 

inom den verksamhet vi besökt, tror att de innehar en hög kommunikations-

kompetens. Chefernas syn är dock felaktig enligt de anställda på arbetsplatsen vilket 

inte är ovanligt enligt forskning (Hoppe, 2007). Vi menar att det beror på att chefer 

inte ser det aktiva lyssnandets och dess betydelse som en central del och därmed 

förbiser kommunikationen med de anställda. Detta missförstånd formar 

medarbetarnas kommunikationstillfredsställelse, något som kan förklaras enligt 

medarbetarnas åsikter som menar att chefer primärt jobbar med resultat och 

kortsiktiga säljmål. Det som kan uppstå är att de anställdas 

kommunikationstillfredsställelse, men även arbetstillfredsställelse får en negativ 

formgivning då de kan uppleva missnöje.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att vår empiri är lik studiens teoretiska referensram. Vi 

menar på att de skillnader vi kunnat lokalisera är väldigt få, men den skillnad vi vill 

lyfta fram är den del vi har adderat i figur 4. Denna del syftar till i vilka situationer 

och i vilken utsträckning Hoppes sex färdigheter bör tillämpas. Vilket inte har 

redogjorts i studiens teoretiska referensram. Vi anser att det aktiva lyssnandet är en 

viktigare aspekt än vad vi tidigare trott vad gäller formgivning av 

kommunikationstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. Ett frånvarande eller 

dåligt aktivt lyssnande har en större formgivning än ett närvarande aktivt lyssnande, 

vilket kan skapa ett allmänt missnöje på arbetsplatsen. Skulle chefer få en bättre insyn 

och förståelse i det aktiva lyssnandet och dess samspel skulle de anställdas 
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kommunikationstillfredsställelse kunna öka, vilket i sin tur skulle kunna minska 

personalomsättningen. 

 

5.1 Eget bidrag 
Ser vi sedan till denna studies bidrag till den företagsekonomiska forskningen så anser 

vi att denna studie har skapat en ytterligare insikt i ämnet kommunikation och 

kommunikationskompetens. Detta då vi genomfört en djupdykning i chefers aktiva 

lyssnade ur ett medarbetarperspektiv. Denna djupdykning anser vi är användbar för 

studiens målgrupp då studien med hjälp av figur 2 skapar en överskådlig bild av 

ämnet. Denna modell gör det enklare att närma sig detta omfattande samspel mellan 

chefers aktiva lyssnande och de anställdas kommunikationstillfredsställelse. 

Framförallt anser vi att denna studie bidrar till att fylla det tomrum vi kunde lokalisera 

i studiens tidigare forskning. Då vi skapat en bild av hur chefers aktiva lyssnade kan 

forma de anställdas kommunikationstillfredsställelse vid olika situationer, vilket vi 

redogjort i figur 4. Därmed har vi aktiverat situationsanpassningen i figur 4 genom att 

synliggöra olika arbetssituationer. Med andra ord har vi kontextualiserat Hoppes 

(2007) sex färdigheter. 

 

Denna studies bidrag till praktiken riktar sig primärt till chefer, då kunskap inom 

aktivt lyssnade kan öka chefers förmåga att kommunicera med sina medarbetare. Som 

vi tidigare nämnt kan även organisationers personalomsättning minska, vilket vi ser 

som en stor fördel för organisationer. En minskning i personalomsättning skulle 

kunna minska kostnaderna kring nyrekrytering. Vi ser även att kunskapen om aktivt 

lyssnade kan vara till nytta för alla anställda inom en organisation då alla personer 

förtjänar att bli lyssnade på och respektfullt samt empatiskt bemötta. 

 

5.2 Vidare forskning 
Som grund till vår studies förslag till vidare forskning ligger den kvalitativa 

undersökning som genomförts, då flertalet av deltagarna efterfrågat en ytterligare 

djupdykning inom chefers uppföljning. Med uppföljning menar deltagarna att 

uppfattningen om en chef är en bra aktiv lyssnare, avgörs även på lång sikt. Vi citerar: 

”Skulle min chef lyssna aktivt på mig men ändå inte följa upp det han eller hon lovat 
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så känns det inte som de verkligen har lyssnat” D10. Ser vi till studiens djupdykning 

inom teorin så är detta inget som tidigare genomförts. Därför anser vi att ett 

ytterligare steg inom detta ämnesområde kan vara att ta just denna väg och skapa en 

fördjupad bild i samspelet mellan aktivt lyssnade och uppföljning.   

 

En annan väg som vi lokaliserat är det aktiva lyssnandets avspegling på resultatet. 

Med andra ord, har det aktiva lyssnandet en påverkan på det faktiska resultatet? Här 

ser vi en tydlig koppling till teorin då de menar att det saknas en tydlig undersökning 

mellan kommunikationstillfredsställelse och resultat. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Intervjuguide detaljhandel 

Etiska aspekter 

Informera de medverkande och få samtycke till:  
Informationskravet, beskriver syftet med studien samt de olika momenten i den. 

Samtyckeskravet, deltagandet är frivilligt och det är bara att ”passa” på frågor som 
känns obekväma.  

Konfidentialitets- och anonymitetskravet, de medverkandes uppgifter kommer att 
behandlas med största konfidentialitet och inte utlämna några spår av deltagande.  

Nyttjandetkravet, intervjumaterialet kommer enbart användas för 
forskningsändamålet. 

Nämn inte din chef vid namn utan referera till min chef, en chef eller en annan chef.  

Fas 1 
• Hur längre har du arbetat i företaget?  
• Vad har du för tjänst?  
• Hur länge har du haft din chef?  
• Har du flera närstående chefer?  
• Kan du berätta om en dag på jobbet? 
 
Fas 2 Kommunikation Aktivt lyssnande 

• Berätta om senaste gången du pratade med din chef? 
o Följdfråga – berätta om hur det kändes? 

 
• Om du ser till de två senaste mötena med två olika chefer, vad upplever du för 

skillnad? 
 

• Om du ser till ett samtal med din chef för 1 år sedan och ett samtal med din 
chef idag, vad är skillnader hos din chef? 

o Följdfråga – Hur kände du efter dessa samtal? 
 

• Kan du berätta om ett samtal med din chef där du upplevde att ni hade bra 
kommunikation? 

 
• Kan du berätta om senaste gången du gav din chef ett förslag på förändring? 

 
• Hur uppfattar du din chef när du vill inleda ett samtal? 

 
• Känner du att din chef är villig att lyssna när du ger ett förslag? 

o Följdfråga – uppfattar du att dina chefer värdesätter dina förslag? 
 

• Hur reagerar din chef när du framför din åsikt? 
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Sketch  
 

• Vilka moment i denna sketch vill du se mer av hos dina chefer? 
 

• Har du upplevt dess två karaktärer? 
o Hur formar dessa olika situationer din tillvaro? 

 
• I vilka tillfällen skulle du uppskatta de olika exemplen? 

 
FAS 3 – Kommunikationstillfredsställelse 

• Om du ser till de senaste mötena med din chef vad var bra i dessa samtal? 
 
FAS 4 – Arbetstillfredsställelse 

• Hur tror du din chefs aktiva lyssnande formar din tillvaro på jobbet? 
 
FAS 5 – Kommunikationskompetens 

• Känner du att din chefs aktiva lyssnande har förändrats det senaste året?  
 
FAS 6  

• Anser du att din chef är duktig på aktivt lyssnande, iså fall varför? 
 
• Känner du att graden av din chefs aktiva lyssnande formar din tillfredsställelse 

av kommunikationen?  
 

• Om du tänker dig att du har en chef som är väldigt dålig på att lyssna aktivt 
vad tror du det skulle kunna resultera i hos dig? 

 
• Tror du att chefer tänker på att deras nivå av kommunikationskompetens 

formar din tillvaro? 
 

• Tror du att din chef jobbar på att förbättra sin kommunikationskompetens? 
o Varför tror du att din chef inte prioritera detta?  

 
• Hur skulle en utbildning i aktivt lyssnande förändra din chef? 

o Hur skulle denna förändring forma dig? 
 
Övrigt   

Hur upplevde du vårt skådespel? 

Har du något du skulle vilja tillägga eller fråga?  

Går det bra om vi återkommer om det visar sig att vi behöver komplettera med något?  

 

Tack för er tid och ert engagemang!   


