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 08.30   Förväntningar och introduktion 

 09.00   Inledning, presentation, förväntningar 

   Kommunikativa organisationer   

 10.15   KAFFEPAUS 

 10.45   Kommunikativa ledarskap 

   Chefens roller och kommunikativa förmågor 

 12.00   LUNCH  

 13.00    Att implementera kommunikativt ledarskap 

 14.40   KAFFEPAUS 

 15.10   Dialogen som framgångsfaktor 

   Din egen handlingsplan 
 16.15   Avslutande reflektion 

 16:30   Avrundning 

Agenda dag 1, kl. 09.00-16.30 



Förväntningar på dagen? 

•  Vad har du för förväntningar på dagen? 

•  Vad vill du ha med dig hem? 

 



Kommunikativa organisationer 



Reflektion: Vad kännetecknar en kommunikativ 
organisation? 
 

Fundera på vad som kännetecknar en kommunikativ 
organisation. Ge gärna konkreta exempel. 

1.  Fundera först enskilt i någon minut. 

2.  Prata två och två i bikupor.  

3.  Delge gruppen vad ni pratat om 

4.  Försök skatta din egen organisations kommunikativa  
förmåga på en skala 1-10. 

5.  Vi pratar om det i gruppen, laget runt. 



Några kännetecken på en kommunikativ organisation 

•  Samtal och dialog kring verksamhetens mål och utveckling 

•  Kommunikation med fokus på effekt 

•  Engagemang i organisationens gemensamma mål  

•  Meningsskapande kommunikation i syfte att påverka attityder och 
agerande 

•  Cheferna har och får stöd i ett tydligt kommunikationsuppdrag  

•  Kommunikativ förmåga tränas och följs  
upp bland alla nyckelaktörer 
i organisationen 



Aktörer i organisationens kommunikation 

Ledning Chefer 

Medarbetare Kommunikatör HR 



Vad vinner en chef  på att utveckla sin kommunikation? 
 
•  Tid 

•  Bidrar till att nå mål och resultat 

•  Engagemang och nöjda medarbetare 

•  Medarbetare som är med ”på tåget” och kan bidra i högra 
grad till att utveckla verksamheten. 

•  Tydlighet 

•  Trygghet i att veta vad det man gör leder till – orsak och 
verkan 

•  Ordning och reda 

 



Möta människor där de är 

Roger D’Apix (1982): Communicating for Productivity 



Effekter av gott engagemang på jobbet 

•  27 % lägre sjukfrånvaro än oengagerade 

•  51 % högre vinst 

•  12 % högre kundvärden 

•  12-18 % högre produktivitet 

 

(27 % av medarbetarna är engagerade, 73 % inte) 

Källa: Gallup Management Journal 
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Jämförelse - viktigaste kanalen kontra det som 
kommunikationsavdelningen lägger mest tid och pengar på.  
 
Gör vi rätt prioriteringar? Vi kan konstatera en mismatch. 
 



KAFFEPAUS… 
 



Kommunikativt ledarskap – 
chefens roller och kommunikativa 
förmågor 



Chefen – avgörande för framgångsrik intern 
kommunikation 

•  Medarbetarna vill först och främst ha information från sin närmaste chef.  

Varför då? 

•  Den närmaste chefen ses ofta som pålitlig/trovärdig. 

•  Chefen är ”en av oss”.  

•  Chefen fungerar som opinionsledare. 

•  Chefen kan svara på: ”Vad betyder detta för oss?” 



En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i 
dialog, ger och söker återkoppling, involverar 
medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som 
öppen och närvarande. 

 

(Mittuniversitetet, forskargruppen CORE:s definition av kommunikativt ledarskap) 



Sälja in 
behovet av 
förändring 

Förankra ramar för, och 
målet med, förändring 

Skapa förändrings-
vilja och trygghet 

Föra dialog om 
”vad innebär 
det för mig?” 

Förändrings
-arbete 

Visioner,  
mål och 

strategier 

Coachning 
och team-
utveckling 

Lösa 
problem 
och 
utveckla 
processer 

Lyssna och  
visa intresse 

Vara synlig och 
tillgänglig 

Ge individuell och 
kollektiv feedback 

Föra dialog om hur 
medarbetaren kan 
utvecklas 

Teckna attraktiva 
framtidsbilder 

Skapa 
gemensamma 
historier och retorik 

Föra dialog om 
visioner och mål 

Tydliggöra hur 
medarbetare 
kan bidra 

Sätta klara mål 
och följa upp 

Synliggöra 
utmaningar 

Svara på frågor och 
visa var information 
finns 

Skapa nätverk 
för lärande och 
utveckling 

Chefens  
kommunikations- 
roller 
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En av chefens viktigaste uppgift är att översätta 
övergripande budskap 

1.  Prioritera det som är särskilt viktigt för din verksamhet och 
dina medarbetare för att skapa relevans 

2.  Översätt språkligt och vad det innebär så att det blir 
begripligt och meningsfullt 

3.  Tydliggör den ”röda tråden” mellan övergripande budskap 
och hur det påverkar för att visa hur det hänger ihop och 
skapar sammanhang 

4.  Använda dialog för att involvera och skapa engagemang 

Källa: Simonsson, 2002. Den kommunikativa utmaningen 



Från transmission till dialog 
Förr:

Tryck ut information till medarbetarna

Förr:
Medarbetarna ska själv söka och ta till sig information

Nu:
Som medskapare är medarbetarna

aktiva i dialogen kring organisationens
vision, mål och värderingar

Sändare Mottagare

MottagareSändare

Aktör
Chef

Aktör
Medarbetare



Övning: Chefernas kommunikativa förmågor 

Presentera för 
övriga 

1 

Diskutera med varandra i 
gruppen och dela 

erfarenheter 
 

(Gruppen 10 min) 2 

3 

Skriv ner de fyra 
förmågor som du 
tycker är viktigast  

(5 min) 
 



LUNCH 



Att implementera  
kommunikativt ledarskap  



Kommunikativt ledarskap –   
ett utvecklingsarbete i flera steg 

Beskriva 
uppdrag 

Definiera 
kommunikativ 

förmåga 

Kartlägga 
styrkor och 
svagheter 

Fastställa 
handlingsplan 

Utbildning/
träning 

Verktyg 

Stöd: 
Rådgivning/ 

coaching 

Belöning 

Följa upp 

Chefens  
kommunikationsindex 



Chefens kommunikativa förmågor 



Kartlägg nuläget hos ledare - exempel 

•  Interna undersökningar  

•  Fokusgrupper med medarbetarna + chefer (ej blandat) 

•  360-gradersutvärdering eller liknade  

•  Fånga in nuläge samt framtida förväntningar på ledning, chefer, 
medarbetare. 

 



Ringa in utvecklingsområden   

•  Inom vilka områden finns de största glappen? 

•  Prioritera kopplat till verksamhetens utmaningar  

•  Vilka insatser ger snabbast och störst effekt (kort och lång 
sikt)? 



Uppföljning 

•  360 graders check av chefer (självskattning + medarbetare 
+ chefskollegor + närmaste chef) 

•  Uppföljning i årlig medarbetarundersökning. 



Övning: Vad har cheferna för stöd idag? 

•  Fundera enskilt vad ni erbjuder för stöd till era chefer idag för att 
utveckla deras kommunikativa förmågor. (5 min) 

•  Runt borden: Dela med er till varandra av tips och idéer. (10 min) 

•  Berätta i storgrupp. 



Hur gör andra? 
Utmaningar och erfarenheter 



Reflektion: Utmaningar 

•  Utmaningar i vardagen? 

•  Kartlägga nuläget? 

•  Hur få förankring för det kommunikativa ledarskapet? 

•  Hur gör andra?/ Hur gör du? 



KAFFEPAUS… 
 



Dialog som framgångsfaktor 



 
Ambitionstrappan som stöd för att skapa effekt –  
Olika kanaler har olika förutsättningar att nå effekt 

Effekt: 
Engagemang, 
ägarskap, handling 

Effekt:  
Kännedom, förståelse och kunskap

Ingen          
effekt, 
rykten, 
spekulation

Ingen  
information 

intranät,  
e-post 

Muntlig  
information 

Muntlig  
information 

med  
möjlighet 
att ställa 

frågor 

Dialog:
hur och 
varför? 

  Dialog:
hur, varför
och sätta

mål

Tryckt info,

(Gissa) Veta 
(Kunskap) 

Känna 
(Attityd) 

Göra 
(Beteende) 

Nordisk Kommunikation ambitionstrappa 



Dialog, diskussion eller debatt 

VAL

Dialog

Diskussion

Debatt

Kännetecken Fokus Resultat

Lyssna
Fråga

Reflektera

Undersök
okända

möjligheter

Ny 
förståelse
och insikt

1+1=3

Resonera
Respektera

olikheter

Sammanfatta
motsatser

Nå
kompromiss

1 - 1

Argumentera
för och emot

Försvara
särintressen

Någon/
något vinner

1 - 0



Varför är dialog så viktig? 

•  Dialog är konsten att tänka tillsammans – flera 
tänker bättre än en! 

•  Det är lättare att ta ansvar för något som jag/vi har 
samtalat om i en dialog.  

•  Dialogen är ett sätt att skapa mening. 

•  Dialogen inspirerar till nya perspektiv. 

•  Dialogen underlättar delaktighet och samsyn.  



Tydliggör ”medskaparansvaret”  
 

Ledarna ansvar är 
att klargöra 

VAD  
som ska göras 
och VARFÖR 

Medarbetarna är 
delaktiga i 

HUR 
uppgifterna ska 

lösas 



Vad har vi dialog om? 

•  Hur ska ett beslut genomföras på min avdelning 

•  Hur ska vi bidra till att målen nås? 

•  Hur påverkar den nya strategin oss på vår enhet? 

•  Hur förhåller vi oss till omvärldsförändringar? 

•  Hur säkerställer vi att värderingarna efterlevs i vårt dagliga 
samarbete? 

•  Hur agerar vi i enlighet med varumärket i ”sanningens 
ögonblick”? 



Dialogmetoder 

•  Bikupa 

•  Tre-stegs-metoden 

•  Laget runt 

•  Talpinne 

•  Dialogcafé 



Övning: Lyssnarövning 

I par: Vilka kommunikativa utmaningar står du inför? 

•  Lyssna aktivt  

•  Ställ bara öppna frågor 

•  Värdera inte 

•  Ge inga råd 

•  Tid: 2x5 min (byte av roller efter halva tiden) 



Dialogmötet 

•  Kan vara en punkt på agendan eller hela mötet 

•  Behöver planeras 

•  Rätt personer bjudas in - förberedelser 

•  Skapa rätt förväntningar   

•  Tydligt syfte och mötestyp (dialogmöte och ej beslut) 

•  Informera om agendan i förväg 



Spelregler under dialogen kring utmaningar och 
lösningar 

•  Lyssna och ställ frågor 

•  Stöd samtalet, inte enskilda åsikter 

•  Opponera vänligt och respektfullt 

•  Undvik motstridiga budskap i ord och kroppsspråk 

•  Avbryt inte varandra 



Övning: Handlingsplan 

Börja med din handlingsplan: 

•  Gå igenom materialet och dina anteckningar från dagen och 
arbeta individuellt med att formulera förslag på aktiviteter du 
kan göra hemma – för att utveckla ett kommunikativt 
ledarskap. (10 min) 

•  Coacha varandra i trios kring idéer på utvecklingsaktiviteter 
(15 min) 



Avslutande reflektion 

•  Bläddra igenom materialet. 

•  Vad tar du med dig från den här dagen? 

•  Har du fått någon aha-upplevelse? 



Att stödja chefer, mäta och utveckla 

Kommunikativt ledarskap 

Dag 2 

www.nordisk-kommunikation.se 



 09.00   Inledning, reflektion från gårdagen  
   Ett verktyg för chefer: Att formulera budskap 
 10.15   KAFFEPAUS 

 
 10.45   Från producent till strateg 
 12.00   LUNCH   

 
 13.00   Den coachande kommunikatören 
 14.30   Hur skapar du förtroende  
 15.00   KAFFEPAUS 

 
 15.30   Hur skapar du förtroende forts…   
   Egen handlingsplan 
 16:15   Avslutande reflektion 

 
 16:30   Avrundning 

 

Agenda dag 2, kl. 09.00-16.30 



Reflektion från gårdagen 



Verktyg för chefer –  
att formulera budskap 



Ledning 

Medarbetare Kommunikatör 
 The Power of Words 



Budskap som når fram 

•  Är relevant, viktigt eller avgörande för mottagaren 

•  Står sig i konkurrens med andra frågor i organisationen och 
stämmer med andra saker som sägs 

•  Går att knyta till en aktuell fråga eller ett större sammanhang 

•  Innehåller en tydlig lösning som visar på handlingskraft 

•  Är väl formulerat och begripligt 

•  Kommer rätt i tiden 

•  Har en trovärdig avsändare 



Den ”röda tråden” 

Centralt 
Avdelning 

Enhet 

Grupp- och individ 



Ledningen 

Med- 
arbetare 

Avdelning Enhet 

Översättning/ 
dialog 

Översättning/ 
dialog 

Med- 
arbetare 

Översättning/ 
dialog 

Översatta budskap ger större effekt! 
 
 





Budskapsmodell: 
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KAFFEPAUS… 
 



Förflyttning producent - strateg 



Paketerar 
Distribuerar, Koordinerar 

Skriver texter och artiklar 
Formulerar budskap 
Tar fram mallar och guidelines 

Hanterar kanaler 
Är expert och ger råd om kanaler 
 

Arbetar med kommunikation som 
stödjer företagsmål 
Planerar kommunikationen strategiskt 

Ger råd & coachar, leder processer  
Utbildar och tränar ledare att bli  
kommunikativa o att ta ansvar för sin  
kommunikation 

Kommunikatörens roll – över tid 
ad hoc – strategiskt? 



Detta vill ledningar ofta ha 

•  Stöd i planering av övergripande frågor 

•  Ett fungerande kommunikationssystem 

•  Ett stöd som förstår verksamhetens situation 

•  Konkreta verktyg i till exempel mål- och 
förändringskommunikation 

•  Annat? 
 



Detta vill cheferna ofta ha 

•  Utbildning i kommunikation 

•  Tid! De flesta inser vitsen med kommunikativt ledarskap, 
men tiden upplevs inte räcka  

•  Erfarenhetsutbyte med andra chefer 

•  Stöd utifrån deras situation 

•  Förberett material kring de frågor de förväntas 
kommunicera om 

•  Konkreta verktyg 

 



Detta tycker många chefer är svårt 

•  Sålla bland en stor flod budskap, ofta från icke koordinerade avsändare 

•  Stå för vissa budskap gentemot medarbetarna 

•  Veta hur mycket som ska sägas och när 

•  Berätta en sammanhängande historia över tid 

•  Berätta om övergripande frågor – det lokala enklare 

•  Få igång dialog på möten 

•  Hinna vara synlig och tillgänglig  

•  Ge systematiserad feedback 



Exempel på ingångar 
 
•  Ta fasta på spontana förfrågningar – bygg långsiktiga 

relationer till kommunikationsintresserade chefer. 

•  Identifiera och fokusera på aktiviteter som ger snabb, tydlig 
effekt för chefen. 

•  Haka på redan planerade aktiviteter (t ex chefsutbildning, 
ledardag etc). 

•  Formulera erbjudanden i samband med förändringar eller 
andra situationer när chefer har ett konkret uppdrag. 

•  Presentera erbjudanden för att förbättra svaga resultat i 
samband med mätningar. 



Några utmaningar att anta för att erhålla en coachande roll 

•  Förändra bilden av vad kommunikation kan bidra till 

•  Öka samarbetet mellan HR/Personal och Information 

•  Förstå verksamhetens utmaningar för chefer/PL 

•  Få upp frågan på agendan hos ledningen 

•  Ha metodkunskaper som stöd  

•  Att erhålla förtroende 

•  Att bli efterfrågad 

•  Att våga! 

 



LUNCH 



Den coachande kommunikatören 
Hur du stöttar cheferna i deras kommunikationsuppdrag 



Kommunikativt ledarskap –   
ett utvecklingsarbete i flera steg 

Beskriva 
uppdrag 

Definiera 
kommunikativ 

förmåga 

Kartlägga 
styrkor och 
svagheter 

Fastställa 
handlingsplan 

Utbildning/
träning 

Verktyg 

Stöd: 
Rådgivning/ 

coaching 

Belöning 

Följa upp 

Chefens  
kommunikationsindex 



Terapeut 

Samtalsformer 

Coach Mentor 



Vad är coaching? 

•  Förhållningssätt 

•  Målstyrt, lösningsorienterat  

•  Medvetenhet 

•  Ansvar 

•  Skapar insikt, reflektion, lärande 

•  Hjälper den coachade att se en annan  
verklighet 

•  Det finns ingen agenda 

•  Svaren finns hos den coachade 

•  Den coachade står för innehållet, coachen för processen 



Vad krävs av en bra coach 

•  Lyssna – även bortom orden 

•  Skapa närvaro och förtroende 

•  Känna sig själv 

•  Inta birollen – kräver självdisciplin 

•  Empati 

•  Mod, nyfkenhet 



När lyckas coaching - några nycklar till 
framgång 
 
•  Frivilligt deltagande 

•  Förtroende för coachen – i varje möte 

•  Respekt, empati, viss konfidentialitet, ärlighet 

•  Öppenhet 

•  Gemensamma förväntningar 

•  Kärnkompetenserna på plats 

•  Villighet att avsätta tid 

•  Uthållighet hos den coachade vid hinder 



3 huvudteser inom coaching 

•  Svaren finns inom oss 

•  Fokus på lösningar och möjligheter 

•  Livet påverkas av självuppfyllande profetior 



Övning: arbeta i grupper om två och två eller tre 

•  Välj en fråga som du vill bli coachad på som du berättar om 

•  Den andra ställer öppna och klargörande frågor utan att 
komma med lösningar 

•  5 minuter var – by sedan roller 

•  Reflektera i grupp 



Hur skapar du förtroende 
 



Hur når man fram med kommunikation? 

www.vinco.se 



KAFFEPAUS… 
 



Vilka är era viktigaste intressenter? 

 

•  Som kan tala väl om/stödja 

•  Som är ansvariga för att driva ett 
initiativ framåt 

•  Som berörs av initiativet  

•  Och sådana som det kan vara 
bra att hålla underrättade 

•  Hur intresserade vill ni att de ska 
vara om 1 år, 1 kvartal, 1 månad? 

•  Hur stort inflytande har varje 
intressent på det ni vill göra?  

•  Vad vill ni då att de ska VETA – 
KÄNNA – GÖRA? 



Övning: Sälj in/presentera kommunikativt ledarskap i 
din organisation 

1.  Enskilt arbete – ta fram underlag för att sälja in/presentera 
kommunikativt ledarskap i din organisation. Tänk på en 
målgrupp/situation.  

2.  Två och två – gör din presentation om kommunikativt 
ledarskap för den andre, inkl. coachning av varandra  

3.  Reflektioner i storgrupp 



Handlingsplan för mitt fortsatta arbete 

Vad? För att… När? 
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Slutreflektion 

Har dina förväntningar på utbildningen infriats? 

•  Någon aha-upplevelse? 
 

•  Några idéer om hur du kan förbättra din 
kommunikation? 

Tips!  
Skriv ner ytterligare några punkter i din 
”handlingsplan”. Minst tre saker du ska 
börja göra, sluta göra, förändra och /eller 
göra mer av. 



 

 

Tack för idag! 
jenny@nordiskkommunikation.com
tina@nordiskkommunikation.com 


