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mötet

hallå där, Eva-Lotta Sigurdh som är NackaboN 

som är aktuell med föreläsNiNgeN ”kommuNicera med kär-

lek på jobbet”. för Nacka paper berättar hoN om hur vi kaN 

äNdra på dålig kommuNikatioN, koNflikter och iNfekterad 

stämNiNg till att få ett mer kärleksfullt arbetsklimat. 

text: Frida LenhoLm | Foto: Peter oLoFsson

Varför behöVs den här föreläsningen?

- För att det är alltför vanligt med olösta konflikter, bristande 
respekt och infekterad stämning på många av våra arbets-
platser och det leder till psykisk ohälsa. Men bara vi är 
observanta på vårt eget och andras beteende och signaler 
om att det inte står rätt till så kan vi göra mycket för att 
vända trenden. 

Varför är Vi dåliga på att kommunicera med 

kärlek på jobbet? 

- När tydliga hierarkier monteras ner för att ”alla ska få be-
stämma lika mycket” uppstår osäkerhet om vad som egent-
ligen förväntas av just mig. Otydligheten, i kombination med 
ökad stress och arbetsbelastning, gör att många börjar 
markera revir och i stället för att samarbeta och kämpa 
tillsammans avskärmar sig ifrån varandra. Konkurrens och 
rädslor uppstår, vilket i sin tur gör att vi inte vågar säga vad 
vi tycker och tänker av rädsla för konsekvenserna. 

så, hur ska Vi göra?

- En bra grund är att börja se sin egen roll, vare sig man 
tillhör de ”tysta” eller de mer frispråkiga. Alla är vi gemen-
samt ansvariga för ett gott och kärleksfullt arbetsklimat. Om 
du tänker på det sättet, så blir det också lättare att se och 
förstå andra som har andra åsikter eller beter sig annorlun-
da mot dig själv. Då blir du också mer nyfiken och beredd 
att lyssna på andras argument och perspektiv och därmed 
uppstår en kärleksfull kommunikation i stället för en fientlig. 

har du egna erfarenheter?

- Nej, inte för egen del. Däremot ser jag en enorm ökning av 
de här problemen runtomkring mig. Men det positiva är att 
allt fler företag börjar få upp ögonen för kommunikationens 
betydelse för arbetsklimatet – och därmed för produktivite-
ten. De har upptäckt det egentligen så självklara, men ack 
så svåra, att mycket går att lösa bara vi pratar med varandra 
på rätt sätt. 

 Vad är ditt ”kärleksbudskap”?

- Döm inte, utan acceptera. Och uttryck dig med omtanke 
och respekt, så möts du också av detsamma. Då skapas ett 
kärleksfullt arbetsklimat med högt i tak, där du lär dig se på 
andras olikheter med förståelse, ömhet och nyfikenhet. I ett 
sådant klimat vågar du både ge och ta konstruktiv kritik på 
ett ärligt och öppet sätt face-to-face, i stället för att problem 
sopas under mattan och det blir grupperingar och obehag-
ligt snack bakom ryggen på varandra. Kärlek i stället för 
rädsla leder till framgång och gemenskap, en härlig anda av 
att det är ”vi mot världen” och att ”allt är möjligt”!

Vill du Veta mer om föreläsningen? 

Det hittar du på: www.l-publishing.se

Kärlek på jobbet!

EftEr-
LySning!


