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COMMUNICARE – KOMMUNIKATION –

AGENDA

• Allt och alla kommunicerar hela tiden

• Planera och anpassa din kommunikation

• Kommunicera med hjärna och känsla

• Fokusera på relationer och processer



COMMUNICARE – KOMMUNIKATION

• Allt och alla kommunicerar hela tiden

• ”Det finns inga mottagare, bara medtagare”

• Kommunikation är att göra gemensamt, 

grunden för all relation och för engagemang



Planera och anpassa din 

kommunikation, sålla och prioritera, 

använd berättelser för att illustrera.

Vi anstränger oss mer när vi vet vart 

vi ska och när det känns attraktivt att 

komma fram.

Använd gemensamma målbilder!

Intern kommunikation är all 

kommunikation mellan människor 

som tillsammans är organiserade för 

att uppnå ett gemensamt mål.





Kommunicera med hjärna och känsla

Våra hjärnor vill ha:

• Snabba belöningar framför långsiktiga mål

• Behöver känna inre motivation … för vi gör ju gärna som 

de andra

• Vi undviker det obehagliga (amygdala) och vill inte 

känna oss som förlorare.



ÖVERTYGANDE LEDNING OCH CHEFER

“När chefer använder känslor i 

sin kommunikation är det fyra gånger starkare ä

nnär de försöker använda fakta och rationella

argument för att engagera medarbetarna i frågo

rom strategin.”

(Corporate Leadership Council, London)



STORYTELLING – KÄNSLOR OCH 

SAMMANHANG
”… När 90-åriga Ester sa det till mig fick jag tårar i ögonen och förstod att vi behöver 

jobba på det här med jämlik hälso- och sjukvård”

” En gång när jag besökte Karlstad sa en meningsmotståndare till mig att …”

” Ibland är det svårt att göra rätt, som när vi sjösatte det där jätteprojektet som ingen 

riktigt trodde på, men som sist blev något som verkligen kom invånarna till gagn.”



90 % AV DEN 

KUNSKAP VI HAR 

OM HJÄRNAN  

KOMMER FRÅN 

FORSKNING DE 

SENASTE 15-20 

ÅREN.

”Ord som omorganisation ger samma 

reaktion i hjärnan som att möta en 

sabeltandad tiger. Med den insikten vet 

man att de allra flesta inte kommer att 

reagera positivt när det kommer på 

tal.”

”Det handlar inte om att manipulera 

utan om att undvika att oavsiktligt 

trigga medfödda och inlärda 

försvarsmekanismer.”



Fokusera på relationer
och processer

Hur ser 
uppdragsprocessen

ut hos er? 

Vilka behöver du 
övertyga, på vilka 

möten? 

Vilken kunskap
behöver du?

Finns 
förståelse/kunskap

om området i 
gruppen?

Behöver du hitta
bra exempel att
illustrera med?

Kan du använda
egna exempel?

Kan gruppens
drivkrafter

matchas med 
nyckelord, vilka?



Ambitionstrappan. 

För att uppnå önskad effekt med sin 

kommunikation krävs planering 

och samspel med stödfunktioner i 

organisationen, som HR- och 

kommunikationsavdelning.





TACK FÖR INTRESSE! TÄNK PÅ 

KÄNSLOR, HJÄRNKUNSKAP, 

BERÄTTELSER, RELATIONER, 

DIALOGER OCH BEFINTLIGA 

PROCESSER/KANALER.

KOMMUNIKATION GÖRS 

TILLSAMMANS.
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