Att nå igenom och skapa värde, Kommunikationsdagarna 2015
Sara Rosengren, docent Handelshögskolan Stockholm
Svar på frågor som kom upp under seminariets dialogdel
Jag vill börja med att tacka för många kloka kommentarer och intressanta frågor.
Som utlovat kommer här mina svar på några av de mer frekvent förekommande
frågorna.
Hur skapar man mottagarvärde?
Mottagarvärde är lättare i teorin än i praktiken. Men, det är på intet sätt
avhängigt stora budgetar. Det handlar om att försöka använda kommunikationen
(oavsett om den är i form av reklamfilm eller handskriven lapp på en
mottagning) på ett sätt som gynnar båda parter.
I sin enklaste form kan mottagarvärde sägas bestå av underhållning eller
information, men det kan också skapas genom att på olika sätt låta reklamen
bidra till det sammanhang där den visas eller genom att lösa konkreta problem i
människors vardag.

Ett landstingsexempel är Vårdguiden, som genom att erbjuda direkt rådgivning i
ett sammanhang där den efterfrågas hjälper landstingen kanalisera vårdtagare
till rätt mottagning. I ett förändringsarbete skulle man kunna tänka sig att man
bygger ett kommunikationskapital kring konkreta problem som förändringen
medför. Till exempel genom en guidebok eller ett följetångsformat som fångar
upp medarbetarna i de situationer där motståndet mot förändringen kan tänkas
uppstå (Varför inte under payoffen: ”Inte nu igen…” – följt av en lösning).
Hur får vi ledningen att lita på kommunikatörernas kompetens?
Att få gehör för kommunikationssatsningar är ofta en utmaning. Denna ställs
också på spets i offentlig verksamhet. Mitt råd är vara noga med att arbeta
evidensbaserat, det vill säga genom att sätta upp tydliga mål, följa upp och lära
sig därav. Över tid lär du dig mer om hur värdeskapande kommunikation

fungerar och kommer därmed att bli bättre på att bevisa dess värde.
Målsättningarna kan sedan användas som en referensram både i det
kommunikativa arbetet och i uppföljningen
För den som vill jobba evidensbaserat med mottagarvärde brukar jag
rekommendera följande:
1. Sätt upp tydliga mål för kommunikationen: vilka beteenden ska den leda till?
2. Se till att målen stämmer väl överens med verksamhetens strategiska
målsättningar.
3. Sätt upp tydliga mål för vilket värde kommunikationen ska erbjuda
mottagaren (ex. inspiration, kunskap, bekvämlighet)
4. Se till att målen för mottagarvärdet stämmer väl överens med verksamhetens
strategiska målsättningar.
5. Använd de olika målsättningarna för att planera och utvärdera
kommunikationen.
Vilka exempel finns det på mottagarvärde i kommuner och landsting?
Här blev ju jag svaret skyldig, men i flödet nämndes följande exempel:
UMO, 1177 Vårdguiden, Fimpaaa!, Strokekampanjen, Bli blodgivare, MOD.
Jag är som sagt mycket tacksam på tips på fler lyckade
kommunikationsaktiviteter – gärna även interna.
Allt gott,
Sara

Kontakt: sara.rosengren@hhs.se

