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Medveten kommunikation

Vi som människor har alltid levt i flock. Evolutionen har präglat oss till samarbete. Kommu-
nikation och relationer är det centrala för oss som art. 

Våra beteenden, attityder och känslor signalerar något till andra, de kommunicerar något. 

Våra signaler upplevs på olika sätt och leder till konsekvenser. Konsekvenser kan komma i 
form av högt eller lågt inflytande och tolkningsföreträde. Konsekvenser kan komma i form 
av effektiva samarbeten, djupa relationer eller ytliga relationer, konflikter och drama. 

En båt lämnar svallvågor efter sig. På samma sätt är det för oss. Vi genererar kommunikati-
va svallvågor. Dessa svallvågor påverkar andra och indirekt även oss själva. 

Men. Stora delar av vår kommunikation sker omedvetet. Det innebär att våra svallvågor 
och dess effekt är okänt. 

I kursen kommer du att få betrakta dig själv genom perspektiv som: Återkommande 
beteenden. Kommunikationsstil. Personlighet. Konfliktmönster. Attityder. Rollspel. Försvar. 
Känslor. Relationer.  

Efter kursen kommer du att förstå dig själv och andra bättre. Du kommer veta hur du kan 
uppfattas av andra och varför samt veta hur du kan påverka den bilden. Du kommer att 
kunna ta kontrollen över din kommunikation och medvetet styra din båt i livets relation-
shav.

Välkommen
Magnus Lewrén
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1. Introduktion

Välkommen till kursen Medveten kommunikation. Den här kursen kommer att lära dig hur 
dina kommunikativa svallvågor ser ut när du navigerar på livets hav och vad dessa vågor 
kan får för konsekvenser.

I kursen kommer du att få göra olika “test” vilka hjälper till att ge dig en bild av dina 
beteenden, kommunikationsstil, personlighet, konfliktmönster med mera. Test är ett snabbt 
sätt att få en få en bild av olika perspektiv av sig själv. 

Men. Alla testen du ombeds att göra är självskattningstest. Detta innebär att du kan påver-
ka resultatet av testen genom hur du svarar. Det är m.a.o. möjligt att svara på ett sätt vilket 
du tror är det “rätta” eller att svara hur du hoppas du uppfattas av andra. Försök att svara 
så transparent och ärligt som möjligt. Självskattningstest är inga prov. Du kommer inte att 
bli bedömd. Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

Test och avsnitten i kursen innebär att du kommer att se dig sig själv från olika perspektiv. 
Självinsikt och ökad medvetenhet kan i vissa fall innebära en obehaglig seglats. Därför är 
det viktigt att du har två aspekter med dig från start.

För det första. Du är inte dina beteenden. Vem du är som person och vilka beteende du 
har är olika saker. Om du inte förstår detta kan det vara lätt hänt att komma till slutsatsen 
att du är bra eller dålig på grund av vissa beteende eller genom att du får ett visst resul-
tat i ett test. I olika samhällen, kulturer eller sammanhang finns det uttalade och outta-
lade överenskommelser om vad som anses vara bra,  dåligt, rätt eller fel. Passar man in 
eller inte in i mallen (oavsett hur den ser ut) är det lätt hänt att tänka att det måste vara 
kopplat till en själv. Dina beteenden kan fungera eller inte fungera i vissa sammanhang. 
Men det säger inget om dig som person. Sålänge du inte gör något olagligt kan du i 
princip bete dig hur du vill. Men det kan vara bra att förstå att dina beteenden, attityder 
och känslor signalerar något vilket innebär att de medför en social konsekvens. 

För det andra. Vi som människor, våra beteenden och egenskaper är alltför mångfac-
etterat för att rättvist kunna beskrivas i test. Testresultat är inget facit och inget du ska 
inrätta ditt liv efter. Däremot använder vi test som hjälpmedel. Det är ett underlag till 
reflektion och samtal för att skapa förståelse.  

Videoavsnitt och respektive kapitel i arbetsboken kompletterar varandra. För att få ut max-
imalt av kursen rekommenderas att du följer med i arbetsboken för varje avsnitt, gör övnin-
gar och reflektionsfrågor.  

Målet med kursen är ökad självinsikt och genom det ökad förmåga till flexibilitet,  
anpassning och acceptans inför dig själv och andra.  
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2. DISC

DISC-testet ger dig ett resultat inom fyra områden, sk faktorer: Dominans. Inflytande. Stab-
ilitet och Analys (anpassning). 

Viktigt att betona. DISC är inte ett personlighetstest. DISC fångar in dina beteenden och 
utifrån dessa beteenden går det att resonera kring olika kommunikationsstilar samt dess 
konsekvenser. 

Du hittar gratis DISC-test på hemsidan under rubriken “blogg” och du hittar det fördju-
pade DISC-testet på 80 frågor under “logga in” på hemsidan. När du gjort ditt test får du 
ditt resultat samt rapport i pdf-form skickat till din e-post. 

Ditt resultat kommer i form av ett procentuellt värde per faktor. Höga värden indikerar på 
tydliga beteenden och lägre värden indikerar på stöttande beteenden. Tydliga beteenden 
är beteenden du vanligtvis använder dig av. Stöttande beteenden är beteenden du kan 
använda men inte gör i lika stor utsträckning som dina tydliga beteenden.

Alla beteenden får någon form av konsekvens. Konsekvenser kan vara positivt såväl som 
negativt. Hur ett beteende uppfattas samt vilken konsekvens det får beror på situation och 
mottagande person. 

Dominans
Högt värde inom dominans
Har du ett högt värde inom dominans kan du uppfattas av andra som en handlingskraftig, 
initiativrik person som driver framåt. Men du kan även uppfattas som en person som är 
påstridig, tävlingslysten, någon som inte lyssnar och som kör över andra. 

Lågt värde inom dominans
Har du lågt värde inom dominans kan du upplevas som någon som är en lagspelare. 
Någon som är medgörlig och inte är så svår eller krånglig att ha med att göra. Men du kan 
även upplevas som någon som inte tar initiativ, som inte visar framfötterna och någon som 
duckar ansvar.
 

Inflytande
Högt värde inom inflytande
Har du ett högt värde inom inflytande kan du upplevas som en inkluderande, positiv och 
välvillig person. Någon som ger ett gott intryck och utstrålar optimism och visar engage-
mang. Men du kan även upplevas som någon som bara pratar, mycket snack och lite hock-
ey, ingen djupare analys, inkonsekvent och ytlig.

Lågt värde inom inflytande
Har du lågt värde på inflytande kan du upplevas som lugn, sansad och saklig. Men du kan 
även upplevas som avståndstagande, kantig och osocial.
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Stabil
Högt värde inom stabilitet
Har du ett högt värde inom stabilitet kan dina beteenden upplevas som stabila och 
förutsägbara. Du upplevs som en person som har tålamod och som visar lojalitet och 
ansvar. En nackdel med ett högt värde inom stabilitet är att du kan även upplevas vilja ha 
saker som de alltid har varit dvs en person som inte är förändringsbenägen. Du kan upple-
vas som långsam, upplevas ha svårt för att komma igång, någon som agerar passivt och är 
avvaktande.  

Lågt värde inom stabilitet
Har du ett lågt värde inom stabilitet kan du upplevas lättrörlig, kreativ, flexibel och förän-
dringsbenägen. Men du kan även upplevas som är instabil och flyktig, någon som ändrar 
sig i tid och otid, någon som ger en känsla av att man inte vet om jobbet blir gjort.

Analytisk (anpassning)
Högt värde inom analytisk (anpassning)
Har du ett högt värde inom analytisk (anpassning) kan du upplevas av andra som en per-
son som både följer och behöver regler. En person vilket fokuserar på detaljer och struktur. 
Det kan innebära att du upplevs som en person vilket granskar och bidrar med kvalité.  
Men ett högt värde inom analytisk (anpassning) kan även upplevas av andra som någon 
som har svårt för att läsa mellan raderna, är regelstyrd och därför kan upplevas som fyrkan-
tig och svår att ha att göra med.
  
Lågt värde inom analytisk (anpassning)
Har du lågt resultat inom analytisk (anpassning) kan du upplevas som någon som har 
lätt för att anpassa sig och ta saker på volley. Men du kan även upplevas som slarvig och 
någon som bryter mot regler och gör lite som du själv vill.

Kapacitet och andras upplevelse
Något som är viktigt att bära med sig är att förmåga och upplevelse är olika saker. Skriv-
er du med höger hand kommer andra att beskriva dig som högerhänt. Men om du måst 
skulle du med viss ansträngning kunna skriva med vänster hand. Du kan ha förmåga och 
kapacitet att agera i enlighet med alla faktorernas höga och låga aspekter men detta är 
troligen inte den bilden du kommunicerar till andra. 

Modellens faktorer hänger ihop. Högt på dominans hänger ihop med lågt på stabil och 
vice versa. Är du framåtdrivande, tävlingsinriktad och initiativtagande är det inte vanligt att 
du samtidigt kommer att upplevas som en lugn, trygg och stabil person som bevarar status 
quo. Beteenden kopplade till dominans och stabilitet går till viss del tvärs mot varandra. 

På samma sätt hänger högt på inflytande ihop med lågt på analytiskt och vise versa. Det är 
inte helt vanligt att du upplevs som visionär och optimistisk person vilket målar med bre-
da penseldrag och kan läsa mellan raderna samtidigt som du upplevs behöva regler och 
fokuserar på detaljer.  

Ligger ditt resultat inom DISC högt eller lågt inom tre eller samtliga faktorer kan det vara 
rätt men men det kan även röra sig om att du har svarat utifrån förmåga och kapacitet istäl-
let för upplevelse. Om du misstänker att så är fallet gör testet igenom och svara i enlighet 
med ditt mest förekommande beteende. 
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Reflektioner och insikter.   

Enligt ditt DISC-resultat hur skulle du sammanfatta och beskriva dina tydligaste 
beteendemönster vilket du återkommande visar upp för andra?

Vilka positiva och negativa konsekvenser skulle enligt DISC-modellen kunna med-
föra för en person med ditt resultat? 
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3. Femfaktorsmodellen
Du hittar femfaktorstestet under “logga in” på hemsidan. När du gjort ditt test får du au-
tomatiskt en rapport i pdf-form med ditt resultat. Rapporten skickas till din e-post. 

Enligt ditt resultat från femfaktorsmodellen och dess underliggande facetter. Hur 
skulle du sammanfatta och beskriva dina generell beteenden vilket du återkom-
mande visar upp för andra?

Enligt din ovanstående beskrivning. Vilka positiva och negativa svallvågor (konse-
kvenser) får detta för personer i din omgivning?
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Reflektioner och insikter.   
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4. Konfliktmönster
Du hittar testet för konfliktmönster under “logga in” på hemsidan. När du gjort ditt test får 
du automatiskt en rapport i pdf-form med ditt resultat. Rapporten skickas till din e-post. 

Enligt ditt resultat från testet. Hur skulle du sammanfatta och beskriva dina tydli-
gaste beteendemönster vilket du återkommande visar upp för andra i situationer 
där ni vill olika saker?

Reflektioner och insikter.
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5. Transaktionsanalys

Transaktionsanalys (TA) är framtagen av Eric Berne, psykiatriker, och introducerades på 
1950-talet. Du hittar testet för transaktionsanalys under “logga in” på hemsidan. När du 
gjort ditt test får du automatiskt en rapport i pdf-form med ditt resultat. Rapporten skickas 
till din e-post. 

Berne byggde systemet med utgångspunkt inom psykoanalys, socialpsykologi och ad-
derade en rad studier från sin egen kliniska verksamhet. TA är ett systemet vilket beskriver 
såväl personer som beteende. 

Transaktion handlar om överföring och utbyte av något. I affären får vi matvaror i utbyte 
mot pengar. När vi kommunicerar säger en part en sak och möts av en kommentar tillbaka 
från en annan part. Utbyte och överföring av information från en part till en annan kan ses 
som transaktioner. 

TA som modell kan användas för att analysera vad det är som händer i ett samtal. Hur  
transaktionerna ser ut och vad de får för konsekvenser. TA-modellen bygger på något som 
kallas för jagtillstånd. Berne menade att när vi kommunicerar och interagerar så gör vi det 
utifrån något av tre jagtillstånden: Föräldrarjag. Vuxenjag. Barnjag.  

Vad är ett sk jagtillstånd för något? Det är en samling av tankar, känslor, normer, 
beteenden, värderingar, attityder och reaktioner på omvärlden. Den här samlingen eller 
uppsättningen kallas jagtillstånd och dessa tillstånd har vissa egenskaper vilket man kan 
notera hos sig själv och andra. 

Alla har samtliga tre jagtillstånden förälder, vuxen och barn i sig. Men vi använder dessa 
mer eller mindre vid olika tillfällen och med olika personer. Med vissa personer blir vi mer 
av en förälder, med andra agerar vi mer vuxet eller mer som barn.

Föräldrarjag
På vilka sätt agerar en förälder? En förälder vet hur saker ska 
vara och vet också vad som är bäst för en själv och andra. En 
förälder är någon som förmanar, styr upp saker, fördömer och 
begränsar. Men en förälder är också någon som tar omhand 
om någon. Det finns ett vårdande, ett uppmuntrande och ett 
skapande. En förälder kan komma i formen av en kontrolle-
rande förälder eller i formen av en vårande förälder.

Vuxenjag
Den vuxna identiteten hanterar saker på ett mer avvägt sätt. 
Den vuxne dömer inte utan är klok och försöker att förstå gen-
om att agera objektivt och rationellt. Om föräldern säger “Vän-
ta, gör inte så, det där är INTE bra” säger istället den vuxna “Vänta, låt oss tänka igenom 
situationen innan vi bestämmer oss”. Den vuxne kan bli tråkig men är bra att ha i samman-
hang där exempelvis en förälder eller barn försöker att ta makten. Ett stabilt vuxenjag kan 
då hantera den situationen.
  

Föräldrarjag

Vuxenjag

Barnjag

F

V

B
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Barnjag
Barn är nyfikna och utforskande men förstår inte långsiktiga konsekvenser vilket innebär att 
de agerar mer riskfyllt. Barnjaget i oss är den som är äventyrlig och tar risker. Det finns ett 
ifrågasättande, rebellisk, själviskt, argt, surande, självömkande och anpassat barnjag. Det 
finns även en fritt, glatt, snällt, tillmötestående, kreativ och spontant barnjag.

Parallella transaktioner
Den vanligaste formen av transaktion dvs utbyte av kommunikation är en parallell transak-
tion. Det innebär att den andra personen svarar utifrån det jagtillstånd vilket det kommu-
nicerats till. Frågar person ett: Hur mycket är klockan? Svarar person två från sitt vuxenjag: 
Klockan är ett. 

Det som definierar en parallell transaktion är att personerna möts, får kontakt samt att 
kommunikationen kan fortsätta. Ett annat exempel på parallell transaktion är om person ett 
säger något utifrån föräldrajaget riktat till barnjaget: Ska det vara så svårt? Vilket möts av 
person två vilket svarar utifrån sitt barnjag: Förlåt. Det är mitt fel.  

- Hur mycket är klockan?              - Klockan är ett.

- Ska det vara så svårt?       

 
                 - Förlåt. Det är mitt fel.

F

V

B

F

V

B

F

V

B

F

V

B
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Korsande transaktioner
Korsande transaktioner innebär att svaret från person två inte kommer från det förväntade 
jaget utan istället något av de andra jagen. Exempelvis,  person ett frågar: Vad är klockan? 
Vilket bemöts av att person två svarar utifrån sitt barnjag: En uppfinning. 

- Hur mycket är klockan?              

                - En uppfinning.

Vid korsande transaktioner fortsätter inte kommunikation utan bryts. Person ett som startat 
samtalet kan välja att svara från ett nytt jagtillstånd för att transaktionerna ska bli parallella 
igen. 

Egogram
Ditt resultat från testet i TA indikerar en övergripande bild av vilka jagtillstånd du kommu-
nicerar ifrån. Vad testet inte gör är att dela in kommunikationen i de fem olika formerna: 
Kritisk förälder (KF). Vårdande förälder VF). Vuxen (V). Anpassat barnjag (AB). Fritt barnjag 
(FB). 

I diagrammet nedan. Gör en egen uppskattning av ditt vanliga sätt att kommunicera gen-
om att fördela 100 % på modellens fem positioner. 
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Beroende på vilket jagtillstånd du kommunicerar från triggar du vanligtvis en parallell 
respons från det jagtillstånd du kommunicerar till. Vilka positiva och negativa mönster 
observerar du i ditt sätt att kommunicera?

Beskriv kommunikation (utifrån TA) du har med personer du tycker kommunikation går 
lätt med respektive personer det inte går lätt med.
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Reflektioner och insikter.   
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6 - 7. Känslor och försvar

Motiv och motivationspsykologi är ett stort ämne vilket utan problem går att bryta ner i oli-
ka subdiscipliner. Men i den här kursen behöver vi hålla oss på en övergripande nivå med 
ett förenklat angreppssätt.

Det som driver oss människor är känslor. Alla våra beteenden kan förstås utifrån perspek-
tivet att de genererar någon form av vinst på ett känslomässigt plan. Drivkrafter genereras 
utifrån positiva känslor och negativa känslor. Det som resulterar i positiva känslor är ge-
nerellt något vi vill ha mer av. Det som  genererar negativa känslor försöker vi generellt att 
undvika. 

Försvar och oroshantering 
När vi befinner oss i en situation vi försöker att undvika är det inte situationen i sig vi 
försöker att undvika utan den negativa känslan inom oss. Undvikande av känslor handlar 
om olika former av oroshantering (ångesthantering). Försvar och försvarsmekanismer är 
exempel på en form av oroshantering. 

Vanliga försvarsmekanismer är: 

• Offret.   Stackars mig. Du tycker inte om mig. 
• Kritiken.   Dumskalle. Jag tycker inte om dig. 
• Självhataren.  Jag är trasig. Jag tycker inte om mig. 
• Förnekaren.  Nej då. Inga problem här inte.
• Krävaren.   Kan du säga till mig att jag är okey. Kan du säga det igen? Mer, mer.
• Hjälparen.  Du tycker inte om dig själv. Låt mig hjälpa. Såja såja.

Smutsig lins
När försvaren är påslagna ser vi inte världen för vad den egentligen är. På samma sätt som 
en smutsig kameralins påverkar bildkvalité innebär försvar att vi inte tolkar världen för vad 
den är. Symptom på försvar kan vara: Lättkränkt. Överdrivet vänlig. Vill ha rätt i allt. Baga-
tellisera osv. När försvaren är påslagna minskar vår möjlighet att agera på ett flexibelt och 
effektivt sätt. 

Omedveten mekanism
Försvar är en omedveten mekanism. När försvaren görs medvetna kan de inte längre 
komma i vägen. När du ökar medvetenheten om försvar i allmänhet och dina egna försvar i 
synnerhet kommer du även ha lättare att känna igen försvar hos andra. 

Svår kommunikation
Är försvaren påkopplade blir kommunikationen svår. Det blir lättare missförstånd, kommu-
nikation kör fast, relationer och samarbeten försvåras och övergår i vissa fall i konflikt. Det 
du ska göra med kunskap om känslor, försvar och medveten kommunikation är att agera på 
ett sätt där du undviker att trigga andras försvar i onödan. Försvar triggas vanligen gen-
om kritik, dömande, ifrågasättande,  fördömande eller genom avståndstagande och kyligt 
agerande. Det bästa sättet att inte trigga andras försvar i onödan är att acceptera andra för 
vilka dom är med målet att interaktion och samvaro ska kännas lugnt och tryggt.
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Ringa in beteenden du känner igen från dig själv. 

Ingen humor. Excentrisk.

Lättkränkt. Överdrivet vänlig.

Högt påslag av energi i kroppen. Selektiv dövhet. Hör det man vill höra.

Plötsligt tapp av IQ. Attack är bästa försvar.

Vill ha rätt. Långsint.

Ska ha sista ordet. Gärna med eftertryck. Bagatelliserar genom humor.

Överdriver med information för att visa en 
poäng.

Skrattar eller fnissar vid olämpliga tillfällen.

Eviga förklaringar och rationaliseringar. Beroende av alkohol, droger, sex, shopping, 
spel eller arbete mm.

Tar offerrollen. Jag är medveten. Lämna mig ifred!

Undervisar och predikar. Besatt tänkande. 

Rigiditet. Tar allt personligt.

Förnekar. Allt eller inget - mentalitet.

Cynisk - spelar oskyldig. Överdriver potentiell katastrof.

Sarkastisk. Andas snabbt. Snabb puls.

Gör sig rolig på andras bekostnad. Kritise-
rar andra. 

Kall, fryser lätt.

Är unik. Min situation är unik. Vår situation 
är unik.

Intellektualiserar.

Vägrar att förhandla. Det är bara min personlighet. Det är sådan 
jag är.

Skyller på något. Överdriver. 

Plötsligt illamående eller plötslig olycka. Förminskar.

Förvirrad. Emotionellt rigid ”eftersom jag känner som 
jag känner måste det vara sant”.

Plötsligt trött och sömnig. Spänd i magen.
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Reflektioner och insikter. Vilka försvar, försvarsmekanismer och symptom känner 
du igen för din egen del? Vilken konsekvens får de för andra? Hur påverkar detta i 
sin tur dig själv?    
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8. Ordlös kommunikation

Vi kommunicerar i allt vi gör och inte gör. Vi kan helt enkelt inte inte kommunicera. Vi kom-
municerar även ordlöst genom mimik, kroppsspråk och genom sinnesstämning.

Kommunikation genom sinnesstämning sker genom att vi omedvetet härmar varandras kro-
ppshållning och mimik. Genom denna omedvetna och automatiska föreställningsförmåga 
upplever vi liknande känslor som personen vi “härmar”. 

Ett sätt att förstå vad du själv kommunicerar är att bli medveten om vilken övergripande 
sinnesstämning du befinner dig i. Är ditt glas mer halvfullt (positiv affekt) eller halvtomt 
(negativ affekt)?

Läs varje påstående och indikera till vilken grad du under senaste veckan känt på det sätt 
som påståendet anger. Markera ditt svar i utrymmet bredvid påståendet. Använd följande 
skala när du anger dina svar:  

1  Väldigt lite eller inte alls 
2  Lite 
3  Varken för lite eller för mycket 
4  Ganska mycket 
5  Extremt mycket 

1  Intresserad ____   11 Irriterad  ____
 
2  Stressad  ____   12 Alert  ____ 

3  Exalterad  ____   13 Skamsen  ____ 

4  Upprörd  ____   14 Inspirerad  ____ 

5  Stark  ____   15 Nervös  ____ 

6  Skyldig  ____   16 Bestämd  ____ 

7  Skrämd  ____   17 Uppmärksam ____ 

8  Fientlig  ____   18 Skakis  ____ 

9  Entusiastisk ____   19 Aktiv  ____ 

10 Stolt  ____   20 Rädd  ____ 
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Summering
Positiv affekt: Addera resultaten från 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 19
Summering kan variera från 10 - 50. Högre resultat representerar högre nivå av positiv 
affekt. Medelvärde: 33.3 (SD + 7.2)

Negativ affekt: Addera resultaten från 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20
Summeringen kan variera från 10 -50. Låga resultat representerar låga nivåer av negativ 
affekt. Medelvärde: 17.4 (SD + 6.2)

Utifrån testet om positiv respektive negativ affekt vad kan din sinnesstämning 
omedvetet kommunicera till din omgivning? Vad får detta för potentiell konse-
kvens för andra och indirekt dig själv? Reflektioner och insikter.   
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9. Röd och grön kommunikation

Hur känner sig andra personer när dom är tillsammans med dig? Som påminnelse. Den här 
övningen, likt tidigare i kursen, säger inget om dig som person. Övningarna handlar om att 
ökad medvetenhet kring sina kommunikativa signaler. Är dina kommunikativa svallvågor 
gröna eller röda? 

Ringa in 5-10 påståenden vilket du upplever är en rättvis bild av dina gröna och röda 
beteenden. Summera och reflektera på nästa sida hur du tror att andra upplever dig och 
vad detta i sin tur får för konsekvenser för dig. Är din kommunikation röd eller grön?

Rättvis Inga försvar Vänlig Lättstött

Samarbetsvillig Kan bli hotfull Överdrivet tävlings-
inriktad

Trygg att prata med

Söker efter win-win Bestämd men inte 
rigid kring egna 
intressen

Rättfärdigad Känner sig hotad

Bra lyssnare Öppen På sin vakt Hjälper andra

Uppskattande Söker lösningar istäl-
let för anklagande

Försöker förstå Värderingsdriven

Respektfull Vill ha rätt Skam, skuld och 
anklagar

Dömande

Undviker konflikt Låg medvetenhet 
om ”blind spots”

Vill inte ha feedback Lyssnar inte bra till 
andra

Ser konflikt som en 
tävling

Vill vinna till varje 
pris

Svår att tolka Tänker långsamt

Orolig Lugn och direkt när 
det gäller känsliga 
ämnen

Tänker kortsiktigt Reagerar med myck-
et försvar

Svart/vitt Rätt/fel Hård mot andra Välkomnar feedback
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Reflektioner och insikter.   
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10. Relationer

Relationer är förutsägbara då tre konkreta beteenden, behov och känslor kommer upp till 
ytan. Som personer orienterar vi oss gentemot andra utifrån våra preferenser inom: Inklus-
ion. Kontroll. Öppenhet.

Våra preferenser inom inklusion, kontroll och öppenhet påverkar: Hur personer vill känna 
i relationer till andra. Underliggande rädslor som påverkar våra beteenden i relationer till 
andra. Hur personer agerar på grund av dessa känslor och rädslor.

Vi kan öka vår kommunikativa medvetenhet genom att öka våra insikter kring våra pref-
erenser. Framgång i relationer däremot beror på hur flexibla vi kan vara i situationer som 
kräver att vi beter oss på andra sätt än enligt våra preferenser. 

Inklusion
Inklusion är hur mycket kontakt du vill ha med andra? Vissa personer föredrar ensamhet, 
andra föredrar att ha personer omkring sig mestadels av sin tid. Personer som föredrar låg 
inklusion kanske föredrar att på ledig tid läsa en bok eller ta en promenad för sig själv. Per-
soner med hög inklusion kanske hellre föredrar att gå på fest eller bjuder med flera vänner 
på promenaden. Oavsett vilken preferens säger detta inget om förmågan att prestera i 
olika situationer dock kan låg-inklusion personer behöva “kliva upp i skalan” för att prest-
era bra i situationer vilket kräver hög-inklusion. Personer som föredrar hög-inklusion kan på 
samma sätt behöva “kliva ner i skalan” för att prestera bra i situationer vilket kräver låg-ink-
lusion.

(Du kan titta på dina svar från femfaktorstestet för att få ingångsvärden till frågeställningen om 
inklusion. Fundera på dina resultat inom faktorerna Extrovert och Vänlighet/Sympati).

På en skala från 0-9:

Jag inkluderar andra     _____

Jag vill inkludera andra     _____

Andra inkluderar mig     _____

Jag vill att andra inkluderar mig    _____

Kontroll
Kontroll handlar om hur mycket personer vill påverka och influera andra och hur mycket 
de vill att andra influerar dem själva. Vissa personer tycker om att ta på sig mycket ansvar, 
tycker om att vara i ledning, ha högt inflytande på vad som görs och hur det ska göras. An-
dra personer föredrar att ha mindre ansvar och arbetar bättre när de får klara besked. Det 
finns inget rätt eller fel och nyckeln är inte vilken preferens du har utan snarare om du kan 
bete dig i enlighet med vad situationen kräver beroende på omständighet. Exempel; Om 
en person med hög-kontroll bjuds med på en segeltur men kan inget om båtar eller seg-
ling blir det troligen en trevligare dag för alla inblandade om den personen flexar ner sina 
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behov av kontroll vid detta tillfälle. 

(Du kan titta på dina svar från konflikttestet för att få ingångsvärden till frågeställningen om kon-
troll. Funder apå dina resultat inom tävling/undvikande och resultat inom tillmötesgå/kompromiss/
integrativa samarbeten).

På en skala från 0-9:

Jag kontrollerar andra     _____

Jag vill kontrollera andra     _____

Andra kontrollerar mig     _____

Jag vill att andra kontrollerar mig   _____ 

Öppenhet
Öppenhet handlar om hur mycket vi vill öppna upp om oss själva och hur mycket vi vill 
att andra öppnar upp och berättar för oss. Där inklusion behandlar bredden av relationer 
handlar öppenhet om djupet. Det är möjligt att tycka om att ha mycket personer omkring 
sig (hög-inklusion) men föredra att hålla öppenheten på en ytlig nivå (låg öppenhet). Vissa 
föredrar att endast dela sina tankar och känslor med en begränsad skara av människor som 
står dem nära, om ens det. Andra känner sig bekväma med att vara som en öppen bok. 

(Du kan titta på dina svar och funderingar från avsnittet känslor och försvar för att få in-
gångsvärden till frågeställningen om öppenhet. Försvar utvecklas för att skydda oss från obehag. 
En effekt av försvar kan komma i form av avståndstagande, inte släppa in andra personer och 
berätta om sig själv). 

På en skala från 0-9:

Jag är öppen inför andra     _____

Jag vill vara öppen inför andra    _____

Andra är öppna inför mig     _____

Jag vill att andra ska vara öppna inför mig  _____
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Reflektioner och insikter.   
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11. Summering

Det här har varit en kurs med fokus på att fånga in vad vi gör och förstå hur det kan tolkas 
ur ett kommunikativt perspektiv. 

Vi som människor har alltid levt i flock. Evolutionen har präglat oss till samarbete. Kom-
munikation och relationer är det centrala för oss som art. Våra beteenden, attityder och 
känslor signalerar något till andra, de kommunicerar något likt svallvågor bakom en båt.

Syftet med den här kursen var att göra dig medveten om din kommunikation. Att skapa 
förståelse för hur vågorna ser ut bakom din båt. Det vi har gått igenom i kursen är.

• Ökad medvetenhet kring egna beteenden och dess potentiella konsekvenser genom 
DISC-test och Femfaktorstest. 

• Ökad medvetenhet kring attityder och preferenser inom områden som tävling, un-
dvikande, tillmötesgå, kompromissa eller integrativa samarbeten genom test i konflikt-
mönster.

• Ökad medvetenhet och förståelse av jagtillstånd och kommunikativa konsekvenser av 
rollspel genom test och reflektion inom transaktionsanalys.

• Ökad medvetenhet om vad som driver oss som människor i form av positiva känslor 
eller negativa känslor i form av oroshantering och försvar.

• Ökad medvetenhet kring ordlös kommunikation och hur vår egen sinnesstämning och 
affektnivå kommunicerar.

• Ökad medvetenhet om vem vi kan vara i andras ögon genom en övergripande 
förståelse av våra kommunikativa svallvågor i form av röd eller grön kommunikation.

• Ökad medvetenhet om våra preferenser kopplade till beteeenden och behov gällande 
inklusion, kontroll och öppenhet vilket får betydelse i relationer och samarbete.  

Kurs i Coachning och kurs i Förhandlingsteknik
Kursen i medveten kommunikation ger insikt men vill du ta nästa steg och öva på din kom-
munikation rekommenderas härefter kursen i Coachning samt kursen i Förhandlingsteknik. 

Coachning är mer än en kommunikationsteknik men ur ett kommunikativt perspektiv lär det 
dig tekniken för att medvetet vara i ditt vuxenjag (se transaktionsanalys) samtidigt som du 
övar på förståelse och acceptans.  

Kursen i förhandlingsteknik är indelad i två delar. Den första delen av kursen handlar om 
hur du gör för att uppnå integrativa samarbeten med andra (se integrativa samarbeten i ka-
pitel 4). Den andra delen av kursen lär dig tekniker för att tävla effektivt men med en grön 
kommunikationsstil. 

Kurs i Stress och hälsa och kurs i Personlig utveckling
Vill du veta mer om varför vi gör som vi gör och vad det är som påverkar att vi har blivit 
dom vi har blivit då rekommenderas kursen Stress och hälsa samt kursen i personlig utveck-
ling. 
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Dags att runda av
För dig som vill ha mer av Medveten kommunikation exempelvis i form av föreläsning eller 
anpassad utbildning för arbetsplatser ta kontakt. Du hittar kontaktuppgifter i slutet av ar-
betsboken eller på hemsidan.

• Är det någon del kursen du tycker saknas eller är överflödig? 

• Vad tar du med dig från den här utbildning? Vad har du lärt dig om dig själv och vilka 
aspekter kommer att påverka ditt sätt att kommunicera redan idag?

Lämna dina svar i utvärderingen av kursen. 

Ta hand om dig.

/Magnus
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Vad har varit det viktigaste i kursen för din del? Vad har du lärt dig om dig själv?
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För skräddarsydda F2F utbildningar, 
föreläsningar eller konsultation skicka mail till: 

Magnus@Lewren.se
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