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Välkomna till: 

Intern kommunikation 
– med fokus på metoder för 
värdeskapande 
internkommunikation och dialog

1

26-27 april 2017

Jenny Axäll

www.gullers.se

Dagens	program

09.00 Effektiv	kommunikation
kommunikativt	ledarskap

09.45 Kaffepaus
10.15 Hur	kommunicerar	jag	i	min	chefsroll?

Kommunikativa	förmågor	hos	ledare	och	 medarbetare
11.30 Lunch
12.30	 Kommunikationsplanering	–

Ett	verktyg	för	att	nå	önskade	effekter	
14.30 Kaffepaus
15.00	 Kommunikationsplanering	forts.
16.30	 Avslutning

Agenda dag 1

9:00 – 10:20 Inledning

Strategisk och värdeskapande intern kommunikation

10:20– 10:40 Kaffe

10:40 – 12:00 Kommunikationssystem – människorna, kanalerna 

och budskapen i samspel

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:20 Kommunikationsplanering – stöd till chefer

14:20 – 14:40 Kaffe

14:40 – 16:30 Kommunikationsplanering forts. – stöd till chefer

Att tänka på i förändringskommunikation

Din egen handlingsplan

16:30 Avrundning



2017-04-27

2

Dagens	program

09.00 Effektiv	kommunikation
kommunikativt	ledarskap

09.45 Kaffepaus
10.15 Hur	kommunicerar	jag	i	min	chefsroll?

Kommunikativa	förmågor	hos	ledare	och	 medarbetare
11.30 Lunch
12.30	 Kommunikationsplanering	–

Ett	verktyg	för	att	nå	önskade	effekter	
14.30 Kaffepaus
15.00	 Kommunikationsplanering	forts.
16.30	 Avslutning

Agenda dag 2

9:00 – 10:20 Att mäta och utvärdera

10:20 – 10:40 Kaffe

10:40 – 12:00 fors Att mäta och utvärdera

”Undersökningsverkstad”

12:00 – 13.00 Lunch 

13:00 – 14:20 Hur kan du stödja cheferna? 

- Kommunikativt ledarskap 

- Från producent till strateg

14:20 – 14:40 Kaffe

14:40– 16:30 forts. Hur kan du stödja cheferna? 

- Den coachande kommunikatören

Din egen handlingsplan

16.30 Avrundning

Presentation,	laget	runt	och dina förväntningar
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Varför strategisk och 

värdeskapande 

internkommunikation? 

5

Nya tider, nya organisationer

Mindre av: Mer av:

Förutsägbar omvärld Komplex omvärld

Regelstyrning Mål- och värdestyrning

Hierarki Nätverk och projektgrupper

Stabilitet Ständiga förändringar

Chefen som expert och 

kontrollant

Chefen som visionär och coach

Chefen som initierar och 

bestämmer

Medarbetarna är ansvarstagande, 

delaktiga och självständiga, 

kunniga
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Tänk relation i stället för 
information – mycket oftare!

www.vinco.se

• Väcker uppmärksamhet, går att ta på, syns och hörs

• Värderas som en toppnyhet utifrån ett journalistiskt perspektiv

• Stödjer frågor högst upp på ledningens eller en annan aktörs agenda

• Möter behov som framförs ihärdigt eller högljutt

• Det finns goda möjligheter att göra med de resurser och den 

kompetens avdelningen har idag

• Går på rutin och som alltid har gjorts

• Är kul att göra och som avdelningen får beröm för

Vad styr agendan - egentligen?
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Övning: inventera läget i din organisation

Hur ser det ut hos er idag?

Vi arbetar med kommunikation på ett systematiskt sätt

Jag vet varför vi kommunicerar och vad det ska leda till 

Vi mäter effekten av kommunikation

Jag/vi styr kommunikationsverksamheten (eller blir vi styrda)

Hur gör de som lyckas bäst?

– Intern kommunikation på ledningens agenda

– kommunikativa aspekter vägs in vid beslut

– Stödjande kanaler för chefers och medarbetares kommunikation

– Utvecklar kommunikationskulturen

– Ett nära samarbete mellan kommunikation och HR

– Medarbetare som kan beskriva verksamhetens syfte och sin egen roll

– Genomför regelbundna mätningar

– Satsar på chefernas och ledningens kommunikationsförmåga

Nordisk Kommunikation, 

Intern kommunikation, BM 2013

- vinnande kommunikation (2009, 2011)
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Modern syn på kommunikation i organisationer

- från informationsspridning till meningsskapande

• Fokus på att information och kommunikation ska ge önskade effekter

• Mötet mellan medarbetare och chefer präglas av samtal och dialog 

kring verksamhetens mål och utveckling

• Kommunikation ska bidra till engagemang i organisationens 

gemensamma mål – och förståelse för sin del i helheten. 

• Betoning på meningsskapande kommunikation för att 

gemensam förståelse, röd tråd och helhetsperspektiv

• Chefen är den viktigaste kommunikationskanalen - ledningens roll är att 

stödja cheferna i deras kommunikationsuppdrag

© Nordisk Kommunikation
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Fördelning av budget och 
tidsanvändning 
på intern kommunikation

Budget %

Tid %
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Personaltidning
och nyhetsbrev

Intranät

Stöd till funktions-
och linjechefer Rådgivning för 

ledningsgruppen

Organisationsövergripande 
förändrings- och utvecklingsprojekt

Nätverk

Roadshow och
informationsmöten

Jämförelse - viktigaste kanalen kontra det som 

kommunikationsavdelningen lägger mest 

tid och pengar på. 

Gör vi rätt prioriteringar? Vi kan konstatera en mismatch.
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Grundstenar i 
värdeskapande kommunikation

– Fokus på att skapa värde och ge önskade effekter

– Bidrar till verksamhetsnytta, att organisationens mål och 

behov nås och tillgodoses 

– Göra rätt saker, låta bli att göra sådant som inte bidrar till 

verksamhetsmålen. 

– Bidra till att resurserna i termer av tid, pengar, 

kommunikationssystem och personer används bättre

– Lägga grunden till smartare sätt att få effekter av  

kommunikationen

En organisation som arbetar med strategisk 

kommunikation

• Har ledare som använder kommunikation som styrinstrument

• Förklarar varför man kommunicerar som man gör och vad det ska leda 

till

• Lägger inte hela ansvaret för kommunikationen på ett enda ställe 

• Arbetar med kommunikation på ett systematiskt sätt: analys, strategi, 

genomförande och utvärdering

• Arbetar integrerat internt/externt för synergieffekter och maximal effekt

• ”koll på läget”: hur det fungerar det ”där ute”, vilka behoven är, 

chefernas behov av kommunikationsstöd osv

• Har en kommunikationsfunktion med klart uppdrag – och som arbetar 

för att fler i organisationen ska bli kommunikativa.
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Kommunikation som skapar värde 
för verksamheten

10

1

1 10

Ett exempel
Kommunikationsinsatser leder till: 

Effekter vi vill åstadkomma

– Medarbetarna har en god kunskap om vikten av att kommunen 

bedriver en barnomsorg av hög kvalitet (VAD)

– Medarbetarna upplever att de är delaktiga i och kan påverka hur 

barnomsorgen utformas för att skapa hög kvalitet (HUR)

Leder även till effekten

– Medarbetarna är stolta över att arbeta i kommunens barnomsorg

Slutvärde

– Låg personalomsättning 

– Medarbetare som talar väl om arbetsplatsen 

– Låga kostnader för rekrytering

– God användning av skattemedel 
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Reflektion: Exempel på 
värdeskapande kommunikation

Fundera på ett gott exempel på värdeskapande kommunikation i din 

organisation.

Kunde/kan du tydliggöra värdet du skapat? Hur?

• Fundera själv några minuter 

• Dela i gruppen

Reflektion: Om du fick 
önska, hur skulle du göra för 
att arbeta mer strategiskt? 

Fundera själv vad du skulle kunna göra för att förflytta dig/er 

från nuläge till önskat läge?

Dela med varandra runt bordet.

Välj tre saker att presentera för hela gruppen.



2017-04-27

11

Kommunikationssystem

21

Kommunikationssystem

Kommunikationssystem 

VEM 
(aktörer) 

HUR 
(kanaler) 

VAD 
(budskap) 

Ledning 
Chefer 
Projektledare 
Medarbetare 
Facket 
Medborgare, kunder 
Press/media… 

E-pst, blogg 
Nyhetsbrev 
Personaltidning 
Intranät, chefsnät 
Linjen 

Telefon, sms… 

Möten Operativa 

Mål, strategier 
Omvärld 

Sociala 
Feedback 

Vision, värden… 

Nyheter, förändring 

E-post,	blogg

© Nordisk Kommunikation
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Kommunikationssystem på 
olika nivåer
– Organisationens kommunikationssystem

– Det lokala kommunikationssystemet

– Det personliga kommunikationssystemet

– Internt respektive externt kommunikationssystem

Exempel 
kommunikationssystem 

Styrelse Ledningsgrupp Stöd/styrfunktioner

Kommunikation
HR Fackliga

Gemensamma kanaler
Chefer (projekt,process)

Chefer (linje)

Omvärld
Medarbetare

Partners

Medarbetare

≈95% av all
kommunikation
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– Vision/mål/strategier

– Värdegrund/varumärkeslöftet

– Nyhetsinformation 

– Ekonomisk information

– Beslut 

– Lansering av tjänster

– Läges- och statusinformation 

– Återkoppling

– Utvecklingsåtgärder

– Sociala frågor

Vilka frågor och budskap 
ska systemet stödja

Signaler på systemfel
• När kanalerna och aktörer kör ”eget race” utan ordentlig samordning.

• När aktörerna inte har insikt i sitt kommunikationsansvar. 

• När material som är viktigt för verksamheten sprids i form av ”råmaterial”, 

anteckningar, rapporter etc utan att formuleras som budskap. 

• När övergripande och lokala frågor inte kopplas samman.

• När enkel information förs i dialog, medan sådant som behöver föras i dialog tas via 

envägsinformation. 

• När mötestid går åt till främst operativa frågor, medan sådant som mål, visioner och 

värderingar (sådant som behöver föras i dialog) sprids via e-post och envägskanaler. 

• När delaktighet är målet, men det inte finns former som säkrar återkoppling - varken 

uppåt till ledningen - eller tillbaka från ledningen till medarbetarna som involverades.

• När det finns behov av snabb information och kommunikation och systemet är 

långsamt. 

• När det saknas ansvarstagande för att reducera i informations- och budskapsfloran.

När det finns ”budskapskrockar”, enorma e-postflöden till oklara målgrupper, 

informationsstress, trista möten med informationsspridning o s v.
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Varför tänka i system? 
- skapa överblick och 
samordning av budskap
• Ordning och reda i planering och genomförande av 

kommunikationsinsatser

• Kommunikationen hänger samman på 

ett sätt så det ger önskvärda effekter

• Ett sätt att skapa helhetssyn och ansvar

• Ett sätt att styra, leda och utveckla

verksamheten

• Tydlighet kring förväntningar på 

olika aktörer, kanaler

• Samordning av budskap

• Effektivitet (tid och andra resurser)

!"#$%
&'()*+
$%

Ett bra 
kommunikationssystem

• Stödjer verksamhet och affärer

• Är anpassat till kommunikationsuppdraget

• Gör det möjligt att nå önskade effekter hos prioriterade grupper

• Varje element gör rätt saker på rätt sätt

• Svaga delar tas bort eller förbättras

• Är resurseffektivt

• Möjliggör samspel och synergier

• Möjliggör helhetssyn på kommunikationen

samt ordning och reda

• Gör kommunikationen så effektiv som möjligt
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Ambitionstrappan som stöd för att skapa effekt 
Olika kanaler har olika förutsättningar  

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)

Effekt:

© Nordisk Kommunikation

Sex steg för att utveckla ett 
kommunikationssystem 

© Nordisk Kommunikation
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Övning: Beskriv ditt nuvarande 
system med prioriterade aktörer
– Aktörsinventering: lista dina prioriterade aktörer som är källor 

respektive målgrupper.

– Vilka olika kanaler och kommunikationsformer använder ni? Med 

vilken frekvens används respektive kanal? Tycker du att ni 

använder den för ofta, lagom eller för sällan?

– Vilket syfte har varje vald kanal/kommunikationsform i ert 

kommunikationssystem med den specifika aktörs/målgruppen? 

– Vilket innehåll eller vilken typ av budskap kommunicerar ni i 

respektive kanal? 

– Hur väl tycker du att de olika kanalerna/

kommunikationsformerna fungerar?

Sammanfattning	- inventering	av	befintligt	kommunikationssystem:

Aktör/källa
Aktör/målgrupp	
(VEM)

Kanal	
(HUR)

Syfte Budskap
/innehåll
(VAD)

Frekve
ns

Hur	väl	
fungerar	
den:	
1-5,	där	5	
är	mkt	bra
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Exempel från ledningen till medarbetare (huvudkanaler)
Aktör/källa
Aktör/målgrupp	
(VEM)

Kanal
(HUR)

Syfte	 Budskap/
innehåll
(VAD)

Frekvens Hur	väl	
fungerar	den:
1-5,	där	5	är	
mkt	bra

Källa: Ledningen
Målgrupp: 
Medarbetarna

Ledningens	brev Synlighet,	tydlighet,	
kunskap

Aktuella	frågor	hos	
ledningen	som	kan	få	
påverkan	på	
organisationen,	
beslut	som	fattas,	
övergripande,	långsiktigt
VAD	och	varför?	

1	g/mån

Källa: Ledningen
Målgrupp: 
Medarbetarna

Stormöten Synlighet,	tydlighet,	
kunskap,	vi-känsla,	
öppenhet,	frågor	och	
svar

Mål	och	vision,	värderingar,	
resultat,	status,	utmaningar,	
framtid

1	g
/kvartal

Källa: Ledningen
Målgrupp: 
Medarbetarna

Chefsmöten Tydlighet	och	stöd	till	
chefer,	bakgrund,	
dialog,	bli	samspelta

HUR	berör	beslut,	frågor,	
utmaningar	resp.	chef

1	g
/månad

Källa: Ledningen
Målgrupp: 
Medarbetarna

Interntidning Vi-känsla,	gemensam	
organisation,	mycket	
bilder

Exemplifieringar	från	
verksamheten	som	stödjer	
budskapen

1	g
/kvartal

Ledning

Överordnad	chef

Chefen mitt i kommunikationssystemet

Ledningsmöte

Kontorsmöte

Intranät E-post

Nyhetsbrev

APT/Samverkansmöten

Enhetsmöte

Medarbetarsamtal
Chefen

Medarbetarna

Personaltidning
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Nyttja varje del i systemet till 
det den är bra på

– Ledare är bättre på att skapa engagemang och 

förklara varför än intranätet

– Webben är bättre på att ge fyllig bakgrund än e-post

– E-post är bra för enkla informationer och påminnelser

– Informella ledare har ofta stort inflytande, vi lyssnar på 

kollegor. Ju mer glapp i kommunikationssystemet, desto 

viktigare blir kollegor för vår uppfattning om 

organisationens viktiga frågor. 

…och kanalerna kompletterar och stödjer varandra.

Användningsområden för 
sociala funktioner internt

Internt kan sociala medier användas för att:

– Minska det upplevda avståndet mellan chef och medarbetare, 

organisationens olika delar

– Underlätta kommunikationen mellan ledning och medarbetare samt mellan 

medarbetare och medarbetare

– Bidra till ett ständigt pågående samtal kring det som påverkar 

organisationen utifrån. Där ledningen på ett övergripande plan kan 

kontinuerligt hjälpa till att tolka omvärldsströmningar, invånar- och 

kundbehov osv. 

– Återkoppla kring idéer och synpunkter

– Intranätet – med inspiration från sociala medier; bloggar, chatt, instagram, 

intern twitter, polls, tävlingar = bidrar till interaktiviteten inom organisation. 

– Arbetsytor och projektytor, kan också hålla sociala funktioner och utbyte 

kring projektet

– Mål och behov måste styra utvecklingen!
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Reflektion: Din organisations 
kommunikationssystem
– Hur ser din organisations kommunikationssystem ut? Välj 

perspektiv. 

– Vad har det för styrkor och utvecklingsområden?

Reflektera utifrån din ifyllda matris.

– Individuellt några min

– I par några minuter var. 

Beskriv systemet för varandra och coacha sedan kring 

utvecklingsområden. 

– Reflektioner i stor grupp

Avslutande reflektion: 
Utmaningar och vinster

– Vilka utmaningar respektive vinster ser du med att 

utveckla kommunikationssystemet i din organisation?
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Kommunikationsplanering

39

40

Ledare som är medvetna om 

kommunikationens betydelse 

planerar i större utsträckning sin 

kommunikation. 

Källa: Mittuniversitetet och forskargruppen CORE

Forskning visar att.. 
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Åtta steg för att planera 
kommunikationen

© Nordisk Kommunikation

Steg 1: Bakgrunden till att vi ska 
kommunicera – gör en analys

Du behöver ha en bakgrund kring kommunikationsinsatsen. 

• Varför det är som det är? Hur ser bakgrunden ut?

• Vad är det vi ska kommunicera om?

• Hur kan kommunikationen bidra?

• Vad finns det för förutsättningar?

• Vad har kommunikationsplanen för syfte?

• Viktig kontrollfråga – har något redan läckt ut? / Vad vet 

målgruppen redan? 
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Varför, varför, varför?

– Att få svar på frågan varför är en av våra mäktigaste drifter

– Vår största utmaning i kommunikationen är att vi antar att den andre vet 

varför…

– Om vi inte vet varför, 

om vi inte förstår varför

så kommer vi fylla i själva 

och göra egna tolkningar

Stöd meningsskapandet! 

”Om	inte	chefen	skapar	mening,	så	skapas	den	av	andra”,	
Peter	Gärdenfors,	professor	i	kognitionsforskning

– Att förstå varför är centralt för medarbetares 

motivation, hur de agerar och kommunicerar.

44 Källa: Mittuniversitetet och forskargruppen CORE
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Åtta steg för att planera 
kommunikationen

© Nordisk Kommunikation

Att nå fram …

Vem ska vi kommunicera med?

– Är det en person, en grupp eller många 
grupper?

Varför ska de ta till sig vårt budskap?

– Vilken kunskap har de om ämnet, liten eller 
stor?

– Hur intresserade är de av budskapet?

– Hur kommer de att reagera på budskapet?

– Svagt intresse och/eller negativt 
förhållningssätt till budskapet ställer särskilt 
stora krav på kommunikationen
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Vilka är de viktiga 
målgrupper/aktörerna i din 
kommunikation?

Interna Externa

Mycket viktiga

Mindre viktiga

Viktiga

© Nordisk Kommunikation

Övning: Bakgrund och syfte 
samt definiera och prioritera era 
målgrupper/aktörer

1. Läs igenom underlaget (caset) och diskutera i gruppen. Enas om 

syfte och bakgrund. Beskriv i punktform.

2. Vilka individer/grupper vill ni fokusera på i kommunikationen av 

caset?

– Vilka är era målgrupper?

– Prioritera med stöd av målgruppstavlan.

– Resonera kring era prioriteringar och därefter gemensam 

reflektion kring val av målgrupper.
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Case: Anders budskap om 
en förändring
Anders är enhetschef i en medelstor verksamhet. Han kommer precis från ett chefsmöte där högsta 

chefen har berättat att hans enhet ska slås samman med en annan enhet. Sammanslagningen är ett led 

i en större omorganisation som syftar till att öka kvaliteten på servicen. Med sig från mötet fick Anders 

ett tiosidigt dokument och en PPT. 

Han inser att han snabbt måste informera de egna medarbetarna innan rykten riskerar att hinna före 

honom. Men vad vill han egentligen ha sagt?

Han funderar lite och tror att sammanslagningen av enheterna kan uppfattas som ett besparingsprojekt 

eller som att det inte längre finns ett lika stort behov av enheternas verksamhet. Men han vet också att 

det inte handlar det, utan om att enheternas verksamhet ska integreras i syfta att höja kvaliteten. 

Visserligen ger förändringen minskade administrativa kostnader, när två enheter blir en, vilket ger mer 

pengar till kärnverksamheten. Men framförallt har det förekommit klagomål om bristande samordning 

och kvalitet, har han fått veta. 

Anders var själv med vid en tidigare omorganisation när enheter slogs samman med stor framgång. Men 

han har också sett hur en misslyckad omorganisation gjordes för fem år sedan, och vet att att det är 

fortfarande något som medarbetarna pratar om. Det kommer att bli förändringar i roller och ansvar 

denna gång, vis av erfarenhet, så vet han att medarbetarna kommer reagera på det.  

Hur skulle Anders budskap kunna se ut? 

Åtta steg för att planera 
kommunikationen

© Nordisk Kommunikation
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Vilken effekt vill vi uppnå i 
kommunikationen med 
målgrupperna?

© Nordisk Kommunikation

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

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)

Effekt:

© Nordisk Kommunikation
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Gör det lätt att följa upp!

- Från organisationsmål till tydliga

kommunikationsmål

Organisationsmål

• ”Vi ska ha genomfört avfallssortering på vår enhet år 2016”

Kommunikationsmål

• ”90% av alla anställda ska i juni 2016 veta att de måste 

avfallsortera”

• ”80% ska i augusti 2016 tycka att avfallssortering är bra”

• ”I december 2016 ska 80% av alla avfallssortera”    (göra)

Övning: Utforma 
kommunikationsmål

Vilka effekter vill ni uppnå i kommunikationen med era ”mycket 

viktiga” målgrupper? Vad ska de veta, känna, göra? 

– Resonera om vilken effekt ni vill skapa hos max tre ur den 

”mycket viktiga” målgruppen.

– Formulera kommunikationsmål (veta, känna, göra) för den/de 

målgrupperna. 

– Därefter gemensam reflektion kring val av kommunikationsmål.
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Åtta steg för att planera 
kommunikationen

© Nordisk Kommunikation

Budskap som når fram



2017-04-27

29

The power of words –
ordets makt

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

• Är väl formulerat och begripligt

• Kommer rätt i tiden

• Har en trovärdig avsändare

• Skapar en känsla (hjärtat)
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Vad menas egentligen? 

Ökad kvalitet, 
förbättrad service, tillgänglighet, 
kontinuitet, helhet, trygghet

effektivt resursutnyttjande, arbetsgivarvarumärke,
ständiga förbättringar, lärande organisation

osv, osv, osv ...

Ledningen

Med-
arbetare

Avdelning Enhet

Översättning/
dialog

Översättning/
dialog

Med-
arbetare

Översättning/
dialog

Översatta budskap ger 

större effekt!

© Nordisk Kommunikation
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Centralt
Avdelning

Enhet

Grupp- och individ

Den ”röda tråden” i 
budskapet

© Nordisk Kommunikation

© Nordisk Kommunikation
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Budskapsmodell

Huvudbudskap Konsekvenser: 
Hur påverkar det? 

Delbudskap Delbudskap 

Orsak/varför? 

Argument: 
T.ex. ”Detta har lyckats tidigare.” 

VAD

© Nordisk Kommunikation

Vilket	är	huvud-
budskapet?	Vad	
handlar	detta	
om?	Vad	är	det	
viktigaste?

Vad	är	bakgrunden?	
Orsaker?	Varför?	Vad	
ska	göras	möjligt?	
Vilka	problem	ska	
lösas?

Vad	innebär	detta?	
Hur	påverkas	

verksamheten	och	
medarbetarna?	Vilka	

är	de	konkreta	
konsekvenserna?	

Vad	kan	komplettera,	fördjupa	
eller	nyansera?	Vilka	exempel	
kan	förstärka	huvudbudskapet?

Vilka	delbudskap	och	
argument	kan	

förstärka	huvud-
budskapet?	Svar	på	
frågor	som	kommer	

att	ställas.

”Vad	innebär	det	för	
mig?” Vad	innebär	
budskapet	för	
gruppen	och	
specifika	

målgrupper?

VAD

© Nordisk Kommunikation
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Övning: Formulera ett 
budskap

Arbeta runt borden med att formulera ett budskap utifrån caset

• Välj en av de ”mycket viktiga” målgrupperna utifrån ”piltavlan”.

• Formulera budskap från chefen till målgruppen med hjälp av 

budskapsmodellen. 

• Vilken effekt vill du/ni uppnå med budskapet?

• Formulera ett budskap med stöd av budskapsmodellen. 

• Reflektera kring arbetet med att formulera budskap. 

• Var beredd på att presentera budskapet

Reflektion i samband med övningen:

Viktiga frågor att besvara!

– Varför ska vi genomföra förändringen?

– Vad är målet med förändringen – den attraktiva framtidsbilden?

– Vad är orsaken till förändringen?

– Hur ska förändringen genomföras? 

– Hur blir jag och mina närmaste kollegor konkret berörda?

– Vad ska jag göra annorlunda?

– Vad är tidsplanen?

– Vem är ansvarig för genomförandet?

– Var kan jag läsa/höra mer?
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© Nordisk Kommunikation

Åtta steg för att planera 
kommunikationen

Steg 5: Gör en handlingsplan
Tydliggör aktiviteter, kanaler, tid och ansvar 

– Gå tillbaka till de viktiga målgrupperna i ”piltavlan”.

– Hur ska ni nå målgrupperna med budskapet? 

– Välj kanal och aktivitet utifrån den önskade effekten (veta, känna, göra).

– Vilka aktiviteter vill du genomföra?

– I vilken ordning?

– Stödjer aktiviteterna kommunikationsmålen?

– Finns det risk att målgruppen överbelastas vid något tillfälle?

– Förstärker aktiviteterna varandra?

– Utnyttjar vi våra kanaler på ett optimalt sätt?

– Finns det några ”gratistillfällen” som kan utnyttjas?

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,
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Exempel på handlings-
/kommunikationsplan (steg 5)

Tidpunkt Aktivitet Kanal Målgrupp Syfte/mål Ansvariga Status

14 jan
Kl.13

14 jan
(Pågår till 
slutet av feb)

24 jan

25 feb

28 feb

1 mars

Stormöte Möte Alla medarbetare
Ge grundläggande 
kunskap om 
förändring

Länspolismästare, 
informationschefen

Lokal bokad. 
Bilder och manus 
klart

Uppdrag till 
chefer att hålla 
dialoger i sina 
arbetsgrupper, 
t.ex. på APT

Mail (bilder 
och manus 
som bilaga)

Alla chefer

Mötena ska ge 
medarbetarna 
tillfälle att prata 
om förändringen 
och ställa frågor

Ledningsgruppen
följer upp att 
dialoger hålls i 
resp. organisation.

Bilder och 
manus klart. 
Mejl ska skrivas 
och skickas.

© Nordisk Kommunikation

Åtta steg för att planera 
kommunikationen
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Steg 6: Utforma ditt material

Förstärk budskapet

– Bilder, modeller, illustrationer som tydliggör och skapar 

sammanhang och hjälper hjärnan att minnas

– Metaforer, anekdoter, nyckelord

– Kroppsspråket, rösten, rummet

Tänk synergier, sammanhang och tajming!

Budskap som är kopplade till en känsla
- hela du kommunicerar 

– Vad du säger  

– Hur du säger det  

– Kroppen och ansiktet  

Budskap som är kopplade till en känsla behöver 

vara förankrade i både din knopp och kropp!

Källa: Professor Albert	Mehrabian

7 %

38 %

55 %
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Detta	ska	
bli	jättekul!

Steg 6: Utforma ditt presentationsmaterial

Logiskt

Faktabaserat

Analytiskt

Bearbetat

Genomtänkt

Känslomässigt
Spontant
Inspirerande
Temperamentsfullt
Intuitivt

Tala till…

Både den språkliga 

och grafiska 

utformningen ska 

underbygga dina 

budskap

74
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© Nordisk Kommunikation

Åtta steg för att planera 
kommunikationen

Steg 7: Genomföra 
aktiviteter 

Att tänka på: 

– Följer ni aktiviteterna i planen? 

– Hur det har gått? Effekter? Reaktioner?

– Finns det aktiviteter som behöver justeras? 

Behövs nya/andra aktiviteter?

– Var uthållig – säkerställ att kommunikationen hålls vid 

liv och att frågan finns kvar på agendan över tid.
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Kampanjtänkande – klar början och slut

Kommunikation som en process –

budskapet återkommer över tid

Tid

Mängd

Information/
kommunikation

Kampanj- kontra processtänkande

77

Kommunikation i olika 
faser

R
EA

KT
IO

N

TID

Enkla och 
tydliga budskap
Varför, vad

Muntlig och 
skriftlig

Utrymme för 
reaktioner och 
kritik

Argument för 
och emot

Upprepa varför 
och vad

När och hur

Skapa dialog

Bekräfta både 
känslor och 
fakta

Återkoppling

Bekräftelse

Goda exempel

Tydligt avslut

Lärdomar

Chockfas/förnek
elsefas

Reaktionsfas Bearbetningsfas Nyorienteringsfas

Lägesrapport 
Uppmuntra 
framsteg
Tid till lärande 

Visa empati
Håll dialogen 
levande
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Alla reagerar – men inte
samtidigt!

TID

R
EA

KT
IO

N

Lednings-
grupp

Mellan-
chefer

Övriga
medarbetare

© Nordisk Kommunikation

Åtta steg för att planera 
kommunikationen
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Steg 8: Utvärdera och följ upp

Viktiga frågor 

• Uppnåddes kommunikationsmålet med insatsen? 

Gav den önskad effekt?

• Vad gick bra, mindre bra?

• Vad finns att lära till nästa gång?

• Finns något att följa upp ytterligare?

• Ger utvärderingen anledning till nya initiativ?

Steg 8: Utvärdera och följ upp
Olika sätt att utvärdera en kommunikationsinsats:

– Samtal med grupper

– Intervjuer med enskilda ur målgruppen

– Fokusgrupper med ett urval ur målgruppen

– Workshops med alla eller med ett 

urval ur målgruppen

– Enkätundersökning med alla eller 

med ett urval ur målgruppen
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Åtta steg för att planera 
kommunikationen

84

”Life is interruptions and recoveries”, 
Karl Weick

Målet Målet

Hur vi ofta tror att det är Hur det ofta egentligen är

Källa: Karl Weick, amerikansk organisationsforskare
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Övning: Handlingsplan för 
mitt fortsatta arbete
Vad? För	att… När?

Tack för idag!

86
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Välkomna till: 

Intern kommunikation 
– med fokus på metoder för 
värdeskapande 
internkommunikation och dialog

Dag 2, 27 april 

87

26-27 april 2016

Jenny Axäll

www.gullers.se

Dagens	program

09.00 Effektiv	kommunikation
kommunikativt	ledarskap

09.45 Kaffepaus
10.15 Hur	kommunicerar	jag	i	min	chefsroll?

Kommunikativa	förmågor	hos	ledare	och	 medarbetare
11.30 Lunch
12.30	 Kommunikationsplanering	–

Ett	verktyg	för	att	nå	önskade	effekter	
14.30 Kaffepaus
15.00	 Kommunikationsplanering	forts.
16.30	 Avslutning

Agenda dag 2

9:00 – 10:20 Att mäta och utvärdera

10:20 – 10:40 Kaffe

10:40 – 12:00 fors Att mäta och utvärdera

”Undersökningsverkstad”

12:00 – 13.00 Lunch 

13:00 – 14:20 Hur kan du stödja cheferna? 

- Kommunikativt ledarskap 

- Från producent till strateg

14:20 – 14:40 Kaffe

14:40– 16:30 forts. Hur kan du stödja cheferna? 

- Den coachande kommunikatören

Din egen handlingsplan

16.30 Avrundning
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Att mäta och utvärdera

89

– Varför mäta

– Vad utvärdera

– Framgångsfaktorer i analys och utvärdering

– Hur utvärdera

– Undersökningsverkstad 

Vi ska kika närmare på…
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Åtta steg för att planera 
kommunikationen

Varför ska man utvärdera 
intern kommunikation?

• Hur väl fungerar vår internkommunikation och/eller 
ledningskommunikation?

• Fungerar våra kommunikationsinsatser?

• Mål?

• Effekter?

• Nulägesanalys, inventera behov, skapa kunskap inför framtida 
insatser

• Skapa underlag för strategier och planer

• Testa idéer och förslag

• Föra upp frågan på agendan. Det är bättre att veta än att gissa.

• Skapa argument.  

• Ger synlighet och värde åt kommunikationsarbetet
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Exempel interna mätningar
– Internkommunikationsmätning och chefernas kommunikativa förmåga

– Attitydmätningar 

(t ex till förändringar, varumärke, högsta ledning, till närmaste chef etc) 

– Styrkor och svagheter, nuläge, behov inom internkommunikationen

– Chefens Kommunikationsindex, analys av närmaste chef, CKI

– Chefens Kommunikationsmiljö, miljön som chefen verkar i, CKM

– Användarundersökning – ex. läsvärdesmätning, intranätanvändning

– Varumärkesstudier, värdegrund

– Effektmätningar

– Budskapsstudie, förtest av kommunikation

Varför utvärderar man inte?

– ”Har inte tid”

– ”Det är ju aktiviteterna som är det viktiga”

– ”Det kostar för mycket”

– ”Vet ändå hur det är”

– ”Det är obehagligt att bli granskad. Vad blir 

konsekvenserna av en negativ utvärdering?”

– ”Analys är så teoretiskt”

– ”Går inte att lita på resultaten”
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Framgångsfaktorer i 
mätning av intern 
kommunikation 
• Tydliga mätbara mål för kommunikationen 

(Veta, Känna, Göra)

• Klart syfte med mätningen

• Genomtänkt hur resultatet ska användas, återkopplas

• Systematiskt arbetssätt

• Anpassat: frågor, målgrupper, tidpunkter

• Transparens – återkoppling av resultat

• Gör mätningarna till ett arbetsverktyg

Urval: Vem/vilka? 
Hur många?

Det beror på:

– Vad man vill veta/vad resultaten ska användas 

till

– Finns det behov av att kunna generalisera?

– Vilken precision som man önskar i förhållande 

till resultaten

– Vilka resurser man har (tid, pengar m.m)

– Genomföra i egen regi – anlita konsult
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Målgruppsval och 
målgruppsanpassning i 
interna mätningar

• Ska alla medarbetare ingå?

• Förutsättningar, kunskaper, förmåga hos målgruppen?

• Ska alla frågor ställas till samtliga målgrupper?

• Vilka krav ställs på metoden eller metoderna för att 

uppnå vårt informationsbehov?

• Är tidpunkten lämplig?

Olika ambitionsnivåer
- utvärdera från 0 till 1 miljon kronor

1. Egna funderingar

2. Vad finns redan? Genomgång av redan genomförda 

utvärderingar, offentlig statistik, SCB, m.fl.

3. Informella samtal med andra i organisationen

4. Observationer på plats

5. Referensgrupp

6. Enstaka intervjuer

7. Enkla webb eller mail-frågor

8. Större mätning/undersökning

- kvantitativt

- kvalitativt
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Faser och steg i 
undersökningsprocessen 

1.	Bakgrund

2.	Syftet	med	undersökningen

3.	Metodval

4.	Målgruppsval,	antal,	urval,	kontaktuppgifter

5	.Konstruktion	av	frågor,	frågeformulär

6.	Genomförande,	intervjuer

7.	Analys,	sammanställning

8.	Presentation	- Återkoppling	- Åtgärder

Var läggs krutet i 
undersökningsprocessen? 

Energi

Tid

Dålig anpassning och 

planering. 

Mycket tid går åt till 

förankring av undersökning 

under pågående fälttid

Bristande åtgärder 
eller bristande 

implementering av 

åtgärder. 
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Hantverkets kritiska 
komponenter

– Syfte

– Målgruppsval

– Frågeformuleringen

– Svarsfrekvenser, bortfall

– Analysen

Kvantitativ eller kvalitativ 
mätning?

Kvalité Kvantitativ Kvalitativ

Mål,	inriktning Bevisa, fastställa,	det	generella. Skapa förståelse,	se	mönster,	se	behov,	
fördjupning,	det	specifika.

Typ av	frågor Standardiserad enkät,	skalor,	fasta	svars-alternativ. Frågeguide, öppna	svar, följdfrågor,	varför.	

Antal	intervjuer 50	- 1	000	eller	fler 5,	10,	15,	20,	25

Metoder E-postenkät,	telefon,	postal,	 web,	 Personlig	intervju	– kortare el.	längre,	
fokusgrupper

Typ	av	resultat Siffror,	procent,	frekvens,	medelvärde.	
Korrelationer och	gap
(i	mer	avancerade	undersökningar.)
Jämförelser	mellan	grupper.	Över	tid.	

Beskrivningar,	upplevelser,	situationer. Svar	
även	på	komplexa	frågor	och	samband.	

Nackdelar Skrapar på	ytan.
Mäter	det	som	definierats.
Övertro	på siffror.

Kan	inte	generaliseras.
Risk	för	feltolkningar.
Mer	omfattande	fälthantering	och	
analysprocess.	Intervjuaren	påverkar.

Fördelar Kan	upprepas,	jämföras	med	andra	
undersökningar.
Generaliserbart

Fördjupade	kunskaper.
Nya	oväntade	insikter.
Förståelse	för	upplevelser,	situationer	
samband.	Intervjuaren	kan	förtydliga.
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Varför inte kombinera 
kvantitativ och kvalitativ 
mätning?

”Both numbers and words are
needed if we are to understand

the world”
- Mathew Miles

Utvärdera mot mål 
– och kommunikationsmål

– Man måste ha något att mäta eller utvärdera mot, dvs. mål.

– Utan mål kan man inte ställa rätt frågor eller värdera om 

resultaten är bra eller dåliga.

– Resultaten från en utvärdering kan användas för att revidera 

målen eller utveckla nya mål.

– En kontinuerlig process: Mål – analys – resultat/åtgärder 

– implementering – nya mål – analys…

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)
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Gruppövning

1. Tänk själv några minuter på ett exempel av en undersökning som du 

varit med att genomföra.

– Vad utvärderas?

– På vilket sätt?

– Hur användes resultaten – vilken nytta bidrog undersökningen med? 

– Vad var lätt respektive svårt i samband med undersökningen?

2. Dela med bordsgrannen (bikupa) 

3. Dela med storgruppen. 

Olika typer av urval:

– Totalundersökning

– Slumpmässigt urval

– Stratifierat urval

Att göra ett lämpligt urval handlar om att undvika 

systematiska fel.

Är du osäker – utnyttja erfarenheter från andra 

undersökningar, ta hjälp av erfaren kollega eller 

statistiker.

Tumregel: överväg 

totalurval om gruppen 

du vill undersöka 

omfattar 300 personer 

eller färre

Grupper kan väljas strategiskt, 

men enskilda 

respondenter bör väljas 

slumpmässigt för att inte 

vrida resultaten i en 

bestämd riktning.
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Tips vid urval för kvalitativ 
undersökning

– Välj kategorier av svarspersoner väl planerat, men enskilda 

respondenter kan gärna väljas slumpmässigt.

– Individuella intervjuer: välj minst 5 –10 intervjupersoner per 

målgruppskategori du önskar intervjua.

– Fokusgrupper/gruppintervjuer: 5 - 8 intervjupersoner per grupp

Hur får man målgruppen 
att delta i undersökningen?
• Relevans för målgruppen - förklara hur det berör och syftet. Förankra!

• Målgruppsanpassa

- förkunskaper, språk, val av frågor, typ av undersökning (postal, web, telefon)

• Begränsat antal frågor – hellre två korta undersökningar än en lång 

• Anonymitet?

• Löfte om återkoppling

– och håll det!

• ”Tvång?” – deltagande förväntas

• Smidighet, enkelhet

• Påminnelser

• Belöning
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• Frågeområden mot tydligt syfte – intervjuguide (kvalitativa)

• Öppna frågor (där det är relevant) (kvantitativa) 

• Slutna frågor, fasta svarsalternativ (Skalfrågor: Ja, Nej, 1-5, 1-10)

(använd systematiska frågealternativ och minns även alternativet vet ej.)

• Undvik ledande frågor

• Tänk på frågeordningen – enkla frågor först – känsliga sist

• Fråga om en sak i taget 

– ex på dålig fråga: är era arbetsmöten effektiva och trevliga?

• Använd ett korrekt och enkelt språk

• Testa frågorna (läs högt, gör provundersökning) 

• Förklara förkortningar och fackuttryck (undvik dem helst).

• Använd inte negationer

Om frågeformulering

Att tänka på vid förmedling av 
undersökningens resultat

• Planera kommunikationen kring undersökningen. Börja tänkt tidigt 

på detta.

• Vilka målgrupper vill du påverka med resultaten?

• Målgruppsanpassa – budskap och kanal

• Vad sker nu/nästa steg – hur tas resultaten om hand? 

• Förmedla metod/genomförande, resultat och sammanhanget.

• Tänk på din resultatredovisning som en historia

• Vad vill du att åhöraren/läsaren skall 

komma ihåg, ta fasta eller agera på? 

(veta, känna, göra)

• Illustrera dina resultat: tabeller/diagram/citat

• Involvera eventuellt mottagarna i prioritering av 

resultat och idéer kring nästa steg.  
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”Undersökningsverkstad”

111

Övning: Undersökningsverkstad 

Arbeta i grupp och ge förslag på någon tänkbar undersökning för 
att följa upp kommunikationsinsatsen (caset) som ni arbetade 
med igår – alternativt – välj en aktuell kommunikationsinsats ifrån 
ditt arbete.

Formulera er kring följande rubriker

– Syfte

– Metod – Kvantitativ – Kvalitativ

– Målgrupper

– Antal intervjuer

– Tidpunkt för genomförande

• Arbeta	i	grupper

• Skriv	på	
blädderblock

• Presentera	i	
storgrupp
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Kommunikativt ledarskap

- stödja cheferna

113

70-90 %
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Nöjd Viktigt

115

Kommunikationskanaler i organisationen – Hur viktig / Hur nöjd?

Skalor 1-5; 5=Mycket nöjd/mycket viktig, 3=neutral, 1=inte alls nöjd/ inte alls viktig.

BAS: Totalt 61.941 enkäter. Viktat resultat vilket innebär att varje organisation väger lika, oberoende av antalet anställda.

Personliga kanaler Tryckta- och digitala kanaler

Källa: BM 2012-2016 alla organisationer, Nordisk Kommunikation / Gullers Grupp (BM 2016)

Chefens viktigaste kommunikationsuppgifter  

1. Prioritera det som är särskilt viktigt för din verksamhet och dina 

medarbetare för att skapa relevans

2. Översätt övergripande budskap och vad de innebär så att de blir 

begripliga och meningsfulla

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

Mittuniversitetets studie: Kommunikativt ledarskap
Forskargruppen CORE:s definition
(CORE = Communication Organization Research Education)

Kommunikativt ledarskap

Chefens kommunikativa 
uppdrag

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 och klara 
mål och följa 
upp

Synliggöra 
utmaningar

Svara på frågor och visa 
var information finns

Skapa nätverk 
för lärande och 
utveckling

Chefen

• Översätta och kommunicera 
strategiska budskap

• Storytelling/berättelse

• Förändringskommunikation

• Planera sin kommunikation

• Skapa dialog

• Kommunikationssystem

• Effektiva möten

• Nyhetsbrev

• Mål och resultatåterkoppling

• Feedback

• Coaching

• Kommunikations-
kontrakt

• Utvärdera sin 
kommunikation
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Chefens kommunikativa 
förmågor

Ledningen

Med-
arbetare

Avdelning Enhet

Översättning/
dialog

Översättning/
dialog

Med-
arbetare

Översättning/
dialog

Översatta budskap ger 

större effekt!
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Varför är dialog så viktigt?
– 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 dialogens syfte

Ledarnas ansvar är att 
klargöra

VAD 
som ska göras

och VARFÖR

Medarbetarna är 
delaktiga i

HUR
uppgifterna ska lösas
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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

Framgångsrika organisationer behöver kommunikativt 
ledarskap, men också medarbetare…

…som tar en aktiv roll i kommunikationen,

som bidrar till utveckling, nytänkande och ständiga förbättringar

och som genom engagemang och handlingskraft bidrar till 

verksamhetens värdeskapande och måluppfyllelse.
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Medarbetarens 
kommunikativa förmågor

©	Nordisk	Kommunikation

Möta människor där de är
- och skapa engagemang hos 
medarbetare och chefer

Roger D’Apix (1982): Communicating for Productivity
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Unga efterfrågar att företagen i större 

utsträckning än idag ska ta ansvar för planeten 

och använda deras personliga drivkrafter –

tillsammans skapar individen och företaget 

meningsfullhet. 

127

People Planet

Profit Purpose

Hur engagerar vi morgondagens människor? 

Källa: Anne Lise Kjaerser

Reflektion: Vad ser du för 
utmaningar i din organisation för 
att utveckla det kommunikativa 
ledarskapet hos er?

I grupperna/eller i storgruppen:

1. Hur upplever du det kommunikativa ledarskapet i din 

organisation? 

2. Styrkor? Utvecklingsområden? 

3. Mäter er organisation de kommunikativa förmågorna?

4. Hur skulle de kommunikativa ledarskapet kunna utvecklas vidare 

i din organisation? 
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Utveckla rollen 

som rådgivare. Förflyttning 

producent – strateg

- stödja cheferna

129

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?
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Från forskarna vid Lunds universitet
2017

131

En yrkesroll i förvandling

• Från	det	exekutiva	till	det	konsultativa
• Från	textproduktion	till	verksamhetsstöd

> Praktiken är en blandning av hantverk och strategiskt 

arbete.

Det unika värdet som tillförs organisationer:

Kommunikativ logik: rimlighet och förmågan att sätta sig in i hur

interna och externa intressenter tänker och agerar samt

förmågan att producera mening.

Detta vill ledningar ofta ha

– Stöd i planering av övergripande frågor. Stöd i 

meningsskapandet

– Ett fungerande kommunikationssystem

– Ett stöd som förstår verksamhetens situation

– Konkreta verktyg i till exempel mål- och 

förändringskommunikation, budskap, planering etc.

– Annat?
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Detta tycker många chefer är svårt (enl
vår Benchmarkundersökning)
– Sålla bland en stor flod budskap, ofta inte från koordinerade 

källor

– 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 

– Ge feedback

– Hinna vara synlig och tillgänglig

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.
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Några utmaningar att anta för en coachande roll

– Förstå verksamhetens utmaningar för chefer

– Få upp kommunikationsfrågan på ledningens agenda

– Öka samarbetet mellan HR och Kommunikation

– Ha metodkunskaper som stöd 

– Skapa förtroende

– Visa effekt och resultat, att bli efterfrågad

– Att våga! Att test! 

Mer från Lund?

136
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Från forskarna vid Lunds universitet
2017

137

Från forskarna vid Lunds universitet
2017

138
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Den coachande kommunikatören

Hur du stöttar cheferna i deras 

kommunikationsuppdrag

- stödja cheferna

139

Terapeut

Samtalsformer

Coach Mentor
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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?

– Skapar närvaro och förtroende – bygger på frivilligt deltagande

– Känner sig själv – trygg 

– Intar birollen – kräver självdisciplin – ställer frågor

– Lyssnar – även bortom orden

– Empati

– Mod, nyfikenhet
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3 huvudteser inom coaching

– Svaren finns inom oss

– Fokus på lösningar och möjligheter

– Livet påverkas av självuppfyllande profetior

När lyckas coaching - några nycklar till 
framgång

– Frivilligt deltagande

– Respekt, empati, ärlighet

– Öppenhet

– Gemensamma förväntningar - villighet att avsätta tid

– Uthållighet hos den coachade vid hinder

– Erbjuder process – inte lösningen
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Övning: Välj en utmaning som 
du har i din organisation för att 
arbeta mer med värdeskapande 
kommunikation

– Välj den fråga som du vill bli coachad inom. 

– Gå ihop två och två.

– Den ena berättar om sin utmaning, den andra ställer öppna och 

klargörande frågor utan att komma med lösningar.

– Några minuter var – byt sedan roller

– Reflektera i grupp

Att tänka på för 
värdeskapande kommunikation:

ü Sikta mot verksamhetsmålen – nå effekt – långsiktigt

ü Utgå ifrån syfte? Vad vill ni skapa?

ü Förbättra arbetsprocesserna – fokusera på de viktigaste mest 

avgörande där kommunikation kan göra skillnad

ü Bestämma vilken roll som kommunikatörer/HR-specialister vill 

anta

ü Använd verktyg/metoder som stöd

ü Välj de viktiga grupperna/personerna i organisationen. Alliera dig 

med de positiva och som ser kommunikation som ledarskap

ü Lyft goda exempel och erfarenheter i organisationen. Använd 

ambassadörer.
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Effekter av god internkommunikation
- forskning visar att väl fungerande internkommunikation leder till: 

147

• Högre tillfredsställelse med arbetet - mer engagerade medarbetare

• Högre produktivitet 

• Lägre sjukfrånvaro 

• Bättre kvalitet på varor och tjänster 

• Minskade kostnader 

• Högre grad av innovationsförmåga 

Källa: Mittuniversitetet, Kommunikativt ledarskap

Övning: 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.axall@gullers.se

eller via Linked in
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Kommunikationssystemet
Planering
Dialog	
Möte

Feedback
Kontrakt
Budskap
Berättelse
Förändring
Coaching
Nyhetsbrev

Mål
Resultatåterkoppling

Utvärdering

Tips! Kommunikationsverktyg 
- för att öka chefens/ledarens 
kommunikativa förmåga

152
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