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Förord
Vi som gemensamt författat denna reflektionsrapport har

ensstämmer med våra erfarenheter. Våra förslag till åtgär-

under några års tid samarbetat inom ett gemensamt nät-

der utgår därför framför allt från våra praktiska erfaren-

verk, och tillsammans arbetat för att utveckla kommuni-

heter som ansvariga för att stödja och leda kommunika-

kationen i våra respektive organisationer; universitets-

tionsprocesser vid tre universitetssjukhus. Vårt perspektiv

sjukhusen i Lund, Malmö och Örebro. Utgångspunkten för

är kommunikatörens.

vårt gemensamma utvecklingsarbete har varit att våra

Vi försöker här kortfattat beskriva de förutsättningar

sjukhus använder samma medarbetarenkät. Samarbetet

som präglar vår respektive »verklighet«. Vi verkar inom

har lett fram till att vi utvecklat frågorna i medarbetaren-

en offentlig sektor som arbetar med de frågor som ligger

käten för att få ett tydligare fokus på frågor som rör kom-

människor allra närmast om hjärtat, dvs hälsan. Detta

munikation mellan chef- och medarbetare, som mäts via

innebär att våra verksamheter väcker stort massmedialt

ett särskilt index. Detta har vi börjat använda 2008.

intresse. Att vi befinner oss i en politiskt styrd organisa-

Vi har gått igenom, och gemensamt reflekterat över, vad

tion påverkar förutsättningarna för styrning och ledning.

vi gör och vad vi kan göra i det längre perspektivet för att

Ett tydligt exempel på detta är att det plötsliga beskedet

förbättra kommunikationen och konkurrenskraften hos

om att universitetssjukhusen i Lund och Malmö skulle

våra sjukhus.

slås ihop som offentliggjordes den 26 oktober 2009. Från

Vi har också gått igenom aktuella forskningssamman-

1 januari 2010 bildades Skånes universitetssjukhus, ett av

ställningar och litteratur inom ledarskapsområdet för att

Sveriges största universitetssjukhus. Från beslut till ge-

få inspiration och perspektiv på våra erfarenheter och

nomförande var det bara fem veckor. Sådana snabba för-

tankar inför framtiden. Vi har då framför allt reflekterat

ändringar ställer förstås mycket stora krav på både ledar-

över forskningsresultat som vi bedömt relevanta och an-

skap och kommunikation och på organisationernas an-

vändbara för att utforma strategier och åtgärder som är

passningsförmåga. Våra erfarenheter som beskrivs i rap-

konkreta. Forskningen inom ledarskapsområdet visar sig

porten bygger på erfarenheterna innan detta hände.

ha för stora brister och luckor för att ge något tydligt svar

Det är vår förhoppning att denna rapport kan bidra till

på hur stort det verkliga sambandet är mellan chefers le-

att stimulera till förbättringar i arbetet med ledning, styr-

darskap och verksamhetsresultat. Framför allt hittar vi

ning, uppföljning och utveckling av kommunikationsarbe-

ingen forskning om kommunikativa organisationer eller

tet både inom privat och offentlig sektor.

kommunikativt ledarskap som tydligt visar dess betydelse
för en effektiv verksamhet. Det finns dock enskilda studier
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med slutsatser vi bedömer användbara och som väl över-
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Introduktion
De svenska universitetssjukhusen och hälso- och sjukvår-

medvetet varumärkesarbete. Vi ger i slutet av varje avsnitt

den står inför stora utmaningar och förändringar de när-

exempel på frågeställningar som vi kan rekommendera

maste åren. Vi befinner oss i ett faktiskt konkurrensläge

kommunikatörer att ha som underlag för gemensamma

som saknar historiskt svenskt motstycke inom hälso- och

diskussioner med ledning, chefer och övriga stabsfunktio-

sjukvård. Konkurrenssituationen, i kombination med bris-

ner i syfte att öka organisationens kommunikationsmog-

tande ekonomiska förutsättningar, innebär att vi ställs

nad. Frågeställningarna finns också samlade i bilaga 1.

inför nya kommunikativa utmaningar. Vi måste ta andra
grepp inom kommunikation, både avseende roller, organisation och uppdrag.
Vi argumenterar i denna analys för kommunikation som

Vårt syfte och våra utgångspunkter
Syftet med våra diskussioner har varit att orientera kom-

konkurrensmedel. Vi menar att en väl utvecklad kommu-

munikationsutvecklingen i en riktning som stöder och ut-

nikation bidrar till ökad effektivitet och konkurrenskraft.

vecklar våra respektive organisationer för att bättre kunna

Vi ser också en utveckling där systematiskt omvärldsana-

hantera alla de utmaningar vi står inför.

lysarbete i ledningsarbetet, interaktion med omvärlden
och förmåga till anpassning är avgörande framgångsfak-

Vi har använt följande tre utgångspunkter som vi bedömer ha bäring på en organisations konkurrenskraft:

torer för att vi ska kunna hävda oss i konkurrensen. Varumärkesarbetet kommer att få en ökad betydelse också

• Organisationens struktur, arbetssätt och effektivitet

inom vår värld givet konkurrensutsättningen. Vi har star-

• Organisationens anpassningsförmåga och innovativa

ka varumärken som ger oss en bra grund att utgå ifrån,
men vi måste ta oss an denna utmaning på ett genom-

förmåga
• Externa relationer och varumärket

gripande och målinriktat sätt som är ovant för våra orga-
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nisationer. Utmaningen är dessutom extra stor eftersom

Den ökade förändringstakten i dagens samhälle innebär

det handlar om komplexa skattefinansierade kunskaps-

ett ökat behov av värdeskapande kommunikation. Det

organisationer som är politiskt styrda, som påverkar våra

kommunikativa ledarskapet säkrar, som vi ser det, moti-

förutsättningar att hävda oss i konkurrensen. Vi kan inte

vering och tydlig målstyrning hos medarbetarna vilka är

som skattefinansierade organisationer spela efter mark-

förutsättningar för att skapa en resurseffektiv och konkur-

nadens allmängiltiga spelregler. Vi uppfattar det som att

renskraftig organisation. Dessutom tror vi på en koppling

konkurrensutsättningen kommer att driva fram utveck-

mellan väl fungerande kommunikation och en bättre ar-

lingen av kommunikativt mogna organisationer med ett

betsplats där medarbetarna mår väl och har tydligt fokus,

vilket starkt påverkar värdet av varumärket.
Vårt första antagande är att cheferna har en bärande
roll som kulturskapare och förebild i en kommunikativ or-

• där allt fler medarbetare blir allt bättre på kommunikation
• där chefer är föredömen inom kommunikation

ganisation. Chefer/ledare med god kommunikativ förmåga och kompetens bidrar till en frisk och effektiv arbets-

För oss innebär en kommunikativ organisation, i linje med

plats, med inre effektivitet och yttre attraktivitet, och stär-

detta, att det finns genomtänkta kommunikationssystem

ker därmed organisationens konkurrenskraft och varu-

med väl definierade målgrupper, målgruppsanpassade

märke. Vi återkommer till svårigheterna med att mäta och

och tydliga budskap, utifrån vision och mål, och effekt-

bevisa detta antagande. Vi ser en utveckling där det växer

fulla kanaler som stödjer kommunikationsprocesserna.

fram en ny syn på både ledarskapet och medarbetarska-

Dessutom krävs engagerade chefer och medarbetare på

pet, som mer handlar om kommunikationen och samspe-

alla nivåer och en kompetent och adekvat stödorganisa-

let mellan dem och om ett delat ansvar.

tion.

Vårt andra antagande är att medarbetarna i en kom-

Den yttersta ledningens engagemang ser vi som en av-

munikativ organisation, genom det kommunikativa med-

görande drivkraft för att en organisation ska kunna vara

arbetarskapet, kan bidra till att utveckla organisationens

kommunikativ och därmed konkurrenskraftig.

anpassningsförmåga, innovativa kraft och varumärke.

Effektiv kommunikation

Definitioner av begrepp
Vi är av den bestämda uppfattningen att effektiv kommu-

Effektiv kommunikation kännetecknas, enligt vår definition, av att avsett budskap når avsedd målgrupp vid avsedd tidpunkt och ger önskad effekt.

nikation bidrar till värdeskapande processer för kvaliteten
och patientsäkerheten, ökad kostnadseffektivitet inom

Kommunikativt ledarskap

organisationen som helhet och därmed organisationens

Begreppet kommunikativt ledarskap är inte entydigt. Vi

konkurrenskraft.

har gått igenom olika definitioner från forskning, littera-

Vi använder oss i vår reflektion av fyra huvudbegrepp,
som vi definierar och kopplar till ökad konkurrenskraft

tur och olika mätinstrument.
Sammanfattningsvis menar vi att det kommunikativa

enligt nedan.

ledarskapet omfattar:

Kommunikativ organisation

• chefens uppdrag att översätta och bryta ner övergripan-

Enligt Sveriges Informationsförenings kriterier är en organisation kommunikativ:
• där alla är övertygade om att effektiv kommunikation
skapar värde och är en avgörande konkurrensfaktor
• där kommunikativa effekter vägs in i beslutsprocesserna

de vision och mål, och förmåga att skapa dialog, delaktighet och engagemang kring dessa.
• chefens sätt att kommunicera, dvs förmåga att vara tydlig vad gäller mål, förväntningar och återkoppling.
• chefens sätt att skapa förutsättningar för en kreativ dialog med sina medarbetare.
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• chefens sätt att leda kommunikation och samspel mel-

Ett kommunikativt ledarskap leder till ett öppet och til-

lan medarbetare och intressenter inom och utom den

låtande klimat, som ger medarbetaren kommunikations-

egna verksamheten.

utrymme, och är en förutsättning för ett kommunikativt
medarbetarskap. Den kommunikative medarbetaren tar

Kommunikativt ledarskap har alltså dels en innehållsas-

sitt ansvar för att kommunikationen ska fungera och bi-

pekt dels en formaspekt, dvs hur budskapet formuleras

drar till organisationens utveckling och innovativa förmå-

och hur medarbetare och intressenter engageras i detta.

ga genom att aktivt hämta in och dela med sig av sina idéer, kunskaper och perspektiv. Den kommunikative medar-

Kommunikativt medarbetarskap

betaren tar ansvar för relationer och det sociala klimatet

Som vi ser det är medarbetarens kommunikativa förmåga

på arbetsplatsen.

och kompetens avgörande för förbättrade verksamhetsresultat och mervärde, vilket gör organisationen konkurrenskraftig.
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Bakgrund
Våra utmaningar

prioriteras och hur beslut skall fattas, vad som skall följas

Om att styra och leda komplexa offentliga
kunskapsorganisationer

upp och rapporteras. Styrformerna och målkonflikterna

Hälso- och sjukvård kan ses som samhällets mest kom-

svårt att mäta mål, resultat och effekter inom hälso- och

plexa kunskapsorganisation. Universitetssjukhusens tre

sjukvården.

är många, samtidiga och ofta oprioriterade, vilket gör det

huvuduppdrag är att bedriva avancerad sjukvård (både basal och högspecialiserad vård), utbildning och forskning.
Universitetssjukhusens omfattande uppdrag innebär ett

Framtidens utmaningar

nära samarbete med flera olika aktörer, fr a universitet

Under de närmaste åren kommer förväntningarna och

och högskolor. Universitetssjukhusen är stora och kom-

kraven på sjukvården att fortsätta öka. Utvecklingen kom-

plexa organisationer när det gäller mål, styrning, ledning,

mer att gå emot ökad valfrihet för patienterna, ökad kon-

kulturer och ansvar.

kurrens mellan olika huvudmän, öppna kvalitetsredovis-

Komplexiteten består i att medicinsk kunskap, metoder

ningar, fortsatt fokus på patientsäkerhet och tillgänglig-

och behandlingar etc utvecklas snabbt, liksom vårdbe-

het, krav på uppföljning/mätning och resultatredovisning

hoven. Samtidigt är de ekonomiska resurserna styrda av

och evidensbaserad vård. För universitetssjukhusen kom-

hur ekonomin och skatteunderlaget utvecklas i samhäl-

mer konkurrensen om patienter (regionalt, nationellt och

let och konkurrensen om hur skattemedlen skall fördelas.

internationellt), forskningsmedel och nyckelkompetenser

Det finns dessutom många starka krafter, både interna

att öka. För att kunna bedriva framgångsrik högspecialise-

och externa, som vill påverka styrning och hur verksam-

rad vård krävs det en kritisk massa av patienter och uni-

heten bör utvecklas. Interna medicinska - och olika yr-

versitetssjukhusen konkurrerar både om att få uppdrag

kesgruppsintressen, externa intressen från de politiska

inom den högspecialiserade vården och om resurser för

partierna, allmänhet/väljare, och patientföreningar (som

att bedriva högspecialiserad vård. Ett sådant exempel är

ofta kommer till uttryck i media) skall vägas samman. Det

Rikssjukvårdsnämndens beslut att hjärttransplantationer

leder allt oftare till offentlig kritik och missnöje om be-

ska utföras på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte-

slut och prioriteringar. Komplexiteten ökar genom att de

borg och Skånes universitetssjukhus i Lund från den 1 juli

aktörer, politiker, forskare, administratörer och vårdens

2010 och fem år framåt. Sedan ska verksamheten utvärde-

professionella, som svarar för den direkta styrningen, le-

ras innan Rikssjukvårdsnämnden fattar beslut inför en ny

ver i olika kulturer när det gäller värderingar och syn på

tillståndsperiod.

hur verksamheten skall ledas, organiseras, vad som skall

Varumärkesbyggande och marknadskommunikation
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kommer därför att bli allt viktigare för universitetssjukhu-

tillgänglighet redovisas öppet. Det stora massmediala in-

sen.

tresset påverkar förutsättningarna för den interna kom-

Inom våra organisationer väntas stora pensionsav-

munikationen. Massmedia är oftast först med att berätta

gångar de närmaste åren. Konkurrensen om arbetskraf-

om och kommentera något som hänt eller tar själva ini-

ten kommer att vara stor, särskilt när det gäller specialis-

tiativ till att belysa förhållanden inom våra organisationer.

ter inom flera yrkesområden och till chefspositioner. Att

Informationsmängden och informationsflödet ökar sam-

arbeta som verksamhetschef i hälso- och sjukvården är

tidigt dramatiskt genom nya kanaler som når större mål-

ett krävande uppdrag eftersom man måste kunna arbeta

grupper och på kort tid. Traditionella massmedier, som

med ett helhetsperspektiv, kunna förena medicinsk kva-

riks- och lokaltidningar och tv-kanaler tappar mark och

litet och patientsäkerhet, patientrelationer, ekonomi, le-

nya »sociala medier« kommer till. Opinionsbildningen blir

darskap, arbetsgivarfrågor och logistik mot gemensamma

därmed ännu mer komplex.

mål. Verksamhetschefen måste också ha legitimitet bland
de olika professionella grupperna som de skall leda, vilket
ofta ett mycket begränsat antal sökande till chefspositio-

Hur kommunikativa är då våra
universitetssjukhus?

ner, vilket innebär att vi måste arbeta med att göra chefs-

Vi tror vi har tagit viktiga steg i arbetet med att bli kom-

uppdraget attraktivt, parallellt med att utveckla både åter-

munikativa organisationer som ett sätt att möta de utma-

växten av yngre chefer och alternativa karriärvägar för

ningar vi står inför.

begränsar den möjliga rekryteringsbasen. Dessutom har vi

de som inte vill ha eller är lämpade för en chefskarriär. Vi

Våra tre sjukhus har alla, mer eller mindre och under

måste därför profilera oss som attraktiva arbetsgivare och

kortare eller längre tid, arbetat med att förbättra kommu-

jobba med utveckling av arbetsgivarvarumärket.

nikationen inom sjukhusen. Ambitionerna är höga. Vi har

Många chefer kommer att möta en ny generation medarbetare med andra förväntningar på arbetsplatsen, del-

ankrade verksamhetsplaner för kommunikationsarbetet,

aktighet och öppenhet och en annan vana vid och kun-

kanaler som är alltmer målgruppsanpassade, utbildningar

skap om modern informationsteknologi.

för att öka kommunikationskompetensen i organisatio-

Mer aktiva och kunnigare patienter förväntar sig bättre

nerna, samt erbjuder verktyg och stöd till chefer och med-

och mer information och delaktighet i diagnos- och be-

arbetare. Vi genomför regelbundet uppföljningar av hur

handlingsarbetet. Att själv söka information på webben

den interna och externa kommunikationen fungerar och

ökar patienternas kunskap om medicinska möjligheter

av hur chefer och medarbetare upplever kommunikatio-

och därmed krav på behandling. Dessutom ger Internet

nen sinsemellan. Vi har utvecklat samarbetsrelationerna

patienter möjlighet att söka s.k second opinion och att

med hr framför allt när det gäller utveckling av intern-

avge egna omdömen på olika webbplatser om den vård

kommunikationen, utbildning för och stöd till chefer samt

som ges.

arbetsgivarvarumärket. Vi ser att nära samarbete mellan

Medierna ökar kraven på snabb information, tillgänglig8

policy- och styrdokument inom de flesta områdena, för-

het och öppenhet allteftersom vårdresultat och patient-

hr- och kommunikationsfunktionen är ett framgångskoncept.

Vår gemensamma bild, baserat på utvärderingar, är att

även om det finns olika kanaler som informations-/ny-

våra organisationer har ett relativt öppet internt kom-

hetsbrev från ledningen som syftar till att ge kunskap om

munikationsklimat och att våra chefer värderar vikten av

övergripande mål och strategier. Cheferna är mer nöjda

kommunikation/information högt i sitt ledarskap. Den

med den interna kommunikationen jämfört med övriga

nära kommunikationen, från chef till medarbetare fung-

medarbetare. Chefernas största utmaning är att översät-

erar bäst, medan tvärkommunikationen brister. Person-

ta och konkretisera sjukhusens övergripande mål för att

liga kanaler, framför allt kollegor, e-post och regelbundna

skapa förståelse och engagemang hos medarbetarna kring

möten ger mest nytta, även om möteskvaliteten upplevs

budskap, om mål, förändringar och beslut.

sämre. Informationen från intranätet upplevs som mycket
viktig och trovärdig.
Sjukhusgemensam information, från yttersta ledning-

Vi håller på att arbeta med att utveckla våra mätinstrument och uppföljningar för att kunna koppla kommunikativ förmåga och verksamhetsresultat.

en och om övergripande mål, har svårt att nå genomslag,
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Ledning, styrning och uppföljning
Ledarskap

ningar och de manualer som t ex finns för utvecklings-

Alla medlemmar i en kommunikativ organisation har ett

samtal. Vi kan se framväxten av en ny gränsöverskridande

kommunikationsansvar, men vår erfarenhet visar att det

kompetens mellan kommunikation och hr.

många gånger saknas insikt om detta ansvar, och tolk-

Intensivkurser i ledarskap för chefer verkar ha tidsbe-

ningar kring vad det innebär varierar starkt. I våra organi-

gränsad effekt. Därför bör det även erbjudas gruppinsat-

sationers och kommunikationsstabers strategidokument,

ser under längre tid för att understödja deltagarnas ledar-

och verksamhetsplaner uttrycks vikten av kommunika-

kompetens i deras dagliga arbete. Erfarenheter visar att

tion och dialog i värdegrunder, framgångsfaktorer mm. I

chefsstöd fungerar bäst om det görs i en kombination av

chefspolicies uttrycks uppdrag, förväntningar och stöd.

planerade och spontana insatser. Det innebär att även vi

Genom regelbundna medarbetarenkäter synliggör vi hur

som kommunikatörer måste organisera vårt chefsstöds-

medarbetare och chefer i praktiken upplever hur chefers

arbete utifrån att det är både en planerad och akut verk-

kommunikation fungerar. Även om kommunikationens

samhet.

betydelse lyfts fram i övergripande policydokument är
den dock inte tydlig i kravspecifikationer och i den enskilde chefens och medarbetarens uppdragsbeskrivning. Vi

Styrning

menar att vi tillsammans med HR bör göra mera generella

Vi ser att kommunikationsperspektivet måste integreras

analyser och reflektioner av utvecklingen av uppdragsbe-

på ett systematisk sätt i ledningssystemet på alla nivåer,

skrivningar och arbetsuppgifter ur ett kommunikations-

dvs i samtliga processer och beslut. Detta gäller både det

perspektiv. Detta bör göras även i samband med att krav-

internkommunikativa perspektivet och det externkom-

specifikationen utformas inför en enskild rekrytering; vil-

munikativa. Detta skulle öka förståelsen för och underlät-

ka är de specifika kommunikationsuppgifterna i uppdra-

ta genomförande av beslut.

get och vilka kompetens- och erfarenhetskrav inom kom-
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Det finns inom våra organisationer en stor medveten-

munikationsområdet krävs? Dessutom bör det göras en

het om vikten av intern kommunikation och förankring

gemensam bedömning av vilka stödinsatser som behövs

av beslut. Vi tror ändå på en bredare, systematisk intern-

för att ge den nödvändiga kompetensen. På samma sätt

kommunikativ satsning på kommunikativt ledarskap och

bör HR och kommunikationsstaben gemensamt tydliggöra

utveckling av kommunikationsstrukturer som ökar med-

det kommunikativa ansvaret och uppdraget i introduk-

arbetarnas inflytande och delaktighet i beslutsproces-

tions-, chefs- och ledarutvecklingsprogrammen. Detta ska

serna ytterligare. Det finns olika sätt att arbeta med detta,

också få genomslag i styrsystemen, uppföljningar, utbild-

genom linjekommunikation och genom att upprätta olika

former av dialogforum och kommunikationskontrakt, vil-

tillämpas till exempel i universitetsvärlden, är att inrätta

ket vi har provat. Att sluta kommunikationskontrakt för

externa strategiska styrgrupper (»advisory boards«) eller

att klargöra spelregler och undvika missförstånd bör vara

knyta enskilda seniora rådgivare till verksamheten. Upp-

en ordinarie rutin i samband med framtagande av möte-

draget för dessa personer är att bidra till den strategiska

sordningar och vid olika former av samarbeten. Vi menar

utvecklingen av organisationen. Det är viktigt att de per-

att systematiska satsningar på utveckling av internkom-

soner som formellt knyts till organisationen, genom per-

munikationen bidrar till att skapa en miljö och kultur som

sonliga uppdrag, har annan branscherfarenhet och kom-

stimulerar och fångar upp innovationer.

petens för att kunna kasta nytt ljus och tillföra ledningen

Vi har inom universitetssjukvården vana, pga det stora

nya perspektiv som kan driva fram innovationer och verk-

medieintresset för våra verksamheter, att tänka in medie-

samhetsutveckling. En bonuseffekt av att involvera exter-

perspektivet i beslutsprocesser men vi kan bli bättre på att

na parter i beslutsprocesserna kan dessutom vara att ska-

involvera externa intressenter som t ex intresseförening-

pa ambassadörskap för organisationen. Att på detta sätt

ar, berörda medborgare och samarbetspartners tidigare i

formellt knyta extern kompetens till beslutsprocesserna

relevanta beslutsprocesser. Detta kan ske genom nätverk,

ser vi kan stärka organisationens anpassningsförmåga,

eller genom att bjuda in till olika fysiska och virtuella dis-

innovationskraft, varumärke och konkurrenskraft.

kussionsforum (t ex medborgardialoger) kring enskilda
större frågor och beslut som påverkar vissa grupper. Att
på detta sätt systematiskt hämta in externa kunskaper

Uppföljning

och perspektiv kan ge ett bättre beslutsunderlag, förbättra

Genom våra återkommande medarbetarenkäter, som

kvaliteten på beslutens innehåll och förebygga eventuella

bygger på ett mätinstrument som kallas qwc, mäter vi

missförstånd. Vi tror att detta kan vara ett metodiskt sätt

centrala aspekter i ett kommunikativt ledarskap. Dessa

att arbeta för att bättre anpassa verksamheten till om-

sammanfattats i förbättringsområden för Ledarskap, Åter-

världens krav och som också kan leda till innovationer

koppling, Delaktighet, Målkvalitet och Medarbetarskap m fl. I

för organisationen och dess verksamhetsutveckling, samt

förbättringsområdena ingår frågor som på olika sätt speg-

stärka varumärket.

lar hur väl målen, och hur dessa skall nås, kommuniceras

I dagens snabbföränderliga och integrerade värld tror vi

mellan chef och medarbetare och hur dialogen dem emel-

också det är viktigt att inhämta kunskaper och idéer från

lan upplevs när det gäller förväntningar, information och

andra branscher för att utveckla organisationen långsik-

återkoppling. I enkätinstrumentet ingår också frågor om

tigt. Genom kontinuerlig input från andra branscher får

utvecklingssamtalen och dess kvalitet.

ledningen också förutsättningar att fånga upp andra sig-

Resultaten för samtliga våra sjukhus visar att Målkvali-

naler, perspektiv och erfarenheter som kan överföras och

tet, Ledarskap och Delaktighet behöver förbättras. Cheferna

tillämpas för att utveckla den egna verksamheten. Detta

behöver bli bättre på att tydliggöra målen, agera konse-

stärker förutsättningarna att vara steget före i den egna

kvent och vara tydligare i sin kommunikation.

branschen och därmed också innovations- och konkurrenskraften. Ett sätt att göra detta på, som många gånger

qwc-metoden är ett ledningsverktyg och inte en traditionell arbetsmiljömätning. Metoden fokuserar på att öka
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verkningsgraden i grupper och optimera organisationens

ten på den utvecklade medarbetarenkäten. I den analysen

mjuka områden (måltydlighet, effektivitet, ledarskap, so-

kommer det också att tas hänsyn till objektiva resultat-

cialt klimat, delaktighet, arbetstakt, arbetsrelaterad ut-

mått.

mattning, medarbetarkraft, medarbetarskap, lärande i
arbetet och förändringskraft, etc.). Metoden bidrar till
bevisligen ökat hälsan, sänkt stressen och ökat effektivite-

Slutsatser, rekommendationer
och förslag till åtgärder

ten. I metoden ingår även ett viktat, övergripande mått på

Baserade på våra erfarenheter ser vi det som en nödvän-

framtida hälso- och prestationskapacitet. Detta mått be-

dig förutsättning att det finns en engagerad ledning som

nämns Dynamiskt Fokustal.

inser kommunikationens betydelse och ger kommunika-

mindre stress och ökad hälsa. I flera projekt, har metoden

Tillsammans med Professor Bengt Arnetz har vi utveck-

I en kommunikativ organisation måste spelregler för

munikation chef – medarbetare. Det nya förbättringsom-

kommunikationen vara tydliga och kända för både chefer,

rådet lyfter fram frågor som rör dialogen mellan chef och

medarbetare och olika team för att klargöra förväntningar,

medarbetare och mellan medarbetare och det personliga

roller och ansvar. Därför ser vi det som en nödvändighet

engagemanget i arbetsplatsens mål. Frågorna bygger på

att kommunikationsansvaret formuleras tydligt som en

aktuell forskning kring sambanden mellan kommunika-

del i uppdrag och arbetsbeskrivning till ledningsgrupper,

tion, ledarskap, en effektiv verksamhet och friska arbets-

chefer och medarbetare på samtliga nivåer i organisatio-

platser. Resultat och analyser hittills visar att det finns ett

nen. Det är viktigt att koppla kommunikationsuppdraget

samband, som går att påverka, mellan gott kommunika-

till mätbara mål och resultatuppföljningar. Chefer på alla

tivt ledarskap och verksamhetsmått. Men det behövs mer

nivåer måste känna till sitt kommunikationsuppdrag, ha

forskning om orsakssamband och vilka faktorer som på-

kompetens inom området samt verktyg och stöd för att

verkar mest.

kunna fullgöra sitt uppdrag. Belöningssystem och mätin-

Våra utvärderingar av kommunikationsaspekter i le-

strument, i form av utvärderingar och resultatuppföljning,

darskapet och av chefs- och ledarutvecklingsprogram

ska kopplas till uppdraget och förmågan att genomföra

bygger hittills enbart på hur medarbetarna upplever sina

detta. Vi rekommenderar dessutom att det införs som en

chefer och hur cheferna upplever chefs- och ledarutveck-

ordinarie arbetsrutin att spelregler för kommunikationen

lingsprogram. Utvärderingar där även kopplingar görs till

klargörs och fastslås för varje team som formas.

andra uppdrag och mål och medarbetarnas roll och ansvar

Vi har också gemensamt identifierat vikten av att tydlig-

är ovanliga. Vårt kunskapsunderlag om vilken kompe-

göra ledningsgruppers kommunikationssystem, roll och

tens och vilka stödåtgärder som är viktigast för cheferna

ansvar på alla nivåer i organisationer.

och medarbetarna är därför begränsade och bygger mest
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tion en tydlig strategisk tyngd i organisationen.

lat och börjat använda ett nytt förbättringsområde, Kom-

Tillsammans med hr ska kommunikationsfunktionen

på erfarenheter av det som redan gjorts, och hur chefer

stödja chefer och medarbetare i kompetensutveckling

och medarbetare uppfattat det, och vad andra gjort. Vi ser

avseende den kommunikativa kompetensen och förmå-

fram emot kommande analyser som bygger på resulta-

gan. Erfarenheter visar att chefsstöd fungerar bäst om det

görs i en kombination av planerade och spontana insatser. Denna stödkompetens ska finnas internt och ges kontinuerligt för att säkra långsiktiga effekter. Vi kan i detta
nya gränsland se en ny nyckelkompetens växa fram som
»bryggar« mellan hr och kommunikation.
Vi anser att vi behöver bli bättre på hämta in externa
perspektiv för att stärka organisationens konkurrenskraft.
Genom att på olika sätt, tillfälligt och informellt samt
långsiktigt och formellt, knyta extern kompetens till beslutsprocesserna kan organisationens anpassningsförmåga, innovationskraft, varumärke och konkurrenskraft stärkas. Detta kan ske genom informella nätverk och genom
olika former av remissförfarande, referensgrupper och
dialogform kring enskilda frågor. För den långsiktiga utvecklingen av organisationen rekommenderar vi att externa advisory boards inrättas eller att man knyter en panel av
senior advisors till organisationen. Personer med omvittnat
framgångsrika resultat inom andra branscher kan med
hjälp av sina erfarenheter, kunskaper och perspektiv bidra

Exempel på frågeställningar som vi kan rekommendera
kommunikatörer att ha som underlag för gemensamma
diskussioner med ledning, chefer och övriga stabsfunktioner i syfte att öka organisationens kommunikationsmognad.
• Vad vet vi egentligen om effekterna av våra insatser?
• Hur utvärderar och följer vi upp och hur använder vi
oss av den kunskapen?
• Hur använder vi våra utvärderingar som underlag för
förbättringar?
• Hur fungerar våra styrdokument?
• Hur arbetar vi med aktiv informationssökning, hur
analyserar och kommunicerar vi det vi kommer fram
till?
• Hur kommunicerar vi vad som händer i omvärlden och
hur förbereder vi våra verksamhetschefer för fram
tiden?

till en strategisk utveckling av organisationen. En bonuseffekt kan vara ambassadörskap.
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Organisation, arbetssätt och roller
Samarbetet med övriga stabsfunktioner har utvecklats

fektivt, och bättre nyttjande av den samlade kompetensen

och kommunikationsfunktionen ses mer och mer som

eftersom det innebär att man direkt kan dra nytta av och

en strategisk resurs för hur t ex ekonomifrågor, kvalitets-

komplettera varandras kompetenser och nätverk. De olika

frågor, miljöfrågor och hr-frågor skall kommuniceras för

stabsfunktionernas uppdrag och prioriteringar, som utgår

att få önskvärd effekt. Kommunikationsstaberna används

ifrån de mål och kärn-/huvudprocesser ledningen bestämt

också alltmer som en resurs i styrsystemen, kommuni-

skall vara vägledande, måste därför samordnas så att de

kationsplanering och i arbetet med att formulera mål och

stöttar varandra genom ett nytt processorienterat sätt att

budskap, analys och uppföljning.

samarbeta i tvärprofessionella utvecklingsteam. Teamen

Denna utveckling ser vi som ett resultat av att kommunikationsdimensionen vägs in i beslutsprocesserna, där
formulering av budskap och tydlighet i kommunikations-

tionskontrakt för att kunna fungera effektivt.
Informatörs-/kommunikatörsrollen utvecklas kontinu-

processen tillmäts ökad betydelse för att man ska uppnå

erligt och är numera både en producentroll, specialistroll

framgång.

och en strategisk roll. I våra organisationer är utveckling-

Som en konsekvens av denna utveckling och de krav

en tydlig, där efterfrågan på våra tjänster allt mer kom-

som ställs på vår förmåga att stödja organisationen tror

mit att handla om strategiskt kommunikationsstöd och

vi på en utveckling där olika kompetenser samarbetar i

utveckling. Fortfarande efterfrågas förstås stöd i framta-

tvärprofessionella utvecklingsteam. I dag kännetecknas

gande av t ex trycksaker, men de interna diskussioner-

våra organisationer av utpräglade hierarkier, med stark

na landar oftast i att det i själva verket är en analys och

tilltro till linjekommunikation. Detta speglar inte förhål-

kommunikationsplan som behövs. Kommunikatören har

landena i vår omvärld, där nätverk och relationer har bli-

fått en tydligare roll som intern coach och rådgivare, vil-

vit allt viktigare. Vi tror att vi måste orientera organisation

ket medför andra krav på kommunikatörens förmåga och

och arbetssätt mot en större flexibilitet för att bättre möta

kompetens.

snabbföränderliga behov i verksamheten och omvärlden.

Vi ser, utifrån våra organisationers behov, framväxten av

Tvärprofessionella team är en framtid vi tror på inom våra

tre nya roller som vi behöver tillgodose kompetensmäs-

organisationer med de förutsättningar som gäller där. Det

sigt: kommunikationsutvecklare, expertkommunikatören

är ett sätt att utveckla stabernas stuprörsorganisation,

och externa relationer.

tydliggöra målstyrning och prioriteringar, säkerställa samsyn och öka kvaliteten i stödet till organisationens chefer
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bör ha tydliga kommunikationsuppdrag och kommunika-

och medarbetare. Dessutom tror vi det är mer resursef-

Kommunikationsutvecklaren

stödja organisationen och cheferna på ett adekvat sätt.

Kommunikationsutvecklarens roll är att fokusera på stra-

Vi tror att man skulle kunna effektivisera och samla det

tegisk utveckling av kommunikation på ett övergripande

stödet i en roll med relevant kompetens med en bredare

plan. Liksom av verksamheten i stort krävs även ständig

verktygslåda till sitt förfogande. Vi kan också se ett tydligt

utveckling av kommunikationen i en organisation. Kom-

behov av expertkommunikatörer med fokus på ekonomi

munikationsutvecklarens främsta uppgifter är att se till

respektive it. Båda dessa områden är svåra att kommuni-

helheten och utveckla strukturer för kommunikationen

cera eftersom de har ett eget språk, många gånger svår-

samt facilitera, dvs underlätta framtagande av kommuni-

begripligt för den oinitierade. Det är väsentliga och strate-

kationsplaner och kommunikationsstrategier genom pro-

giskt viktiga områden för en organisations framgång, och

cessledning, att vara rådgivare i förändringsprocesser och

vi tror att med hjälp av expertkommunikatören kan en

att använda coachning som verktyg för att utveckla kom-

effektivisering ske i styrprocesserna. Expertkommunika-

munikationen. Ytterst handlar det om att stimulera chefer

tören behöver besitta specialistkompetens inom expert-

och medarbetare att själva utveckla sin kommunikation i

området i kombination med strategisk kommunikations-

syfte att stödja en ständigt bättre verksamhet.

kompetens. En påbyggnadsutbildning i strategisk kommu-

Den kompetens som krävs för att arbeta som kommunikationsutvecklare är bredare än den som de flesta kom-

nikation för yrkesverksammma eller redan utbildade kan
vara en möjlig väg framåt.

munikatörer har idag. Förutom grundläggande kompetens
och utbildning som kommunikatör krävs förmåga att se
helheter och sammanhang och tänka strategiskt, kunska-

Externa relationer

per i organisationsteori, facilitering, coachning, pedagogik

Som vi tidigare nämnt ser vi ett behov av att vi måste ar-

och retorik.

beta mer strategisk och medvetet i våra externa relationer
och i olika former av nätverk för att utveckla organisatio-

Expertkommunikatör

nens beslutsprocesser och förmåga att hantera en snabbföränderlig omvärld. Att detta sker kommer att bli allt vik-

Expertkommunikatören är en strategisk roll som vi ser

tigare i ett alltmer konkurrensutsatt och komplext sam-

håller på att växa fram ur samarbetet mellan de olika

manhang. Vi har tidigare föreslagit att man formellt kny-

stabsfunktionerna och kommunikation. Allra tydligast

ter externa kompetenser med annan branscherfarenhet

kan vi se det växa fram ur samarbetet mellan hr och kom-

och kunskap till organisationen, och att man också kopp-

munikation. Men vi kan också se det vad gäller områdena

lar in berörda grupper i relevanta beslutsprocesser.

ekonomi, miljö och it. Det handlar om en roll som besitter

Vi anser vidare att organisationer behöver ha en tyd-

en kombination av kompetenser. En expertkommunikatör

lig samordnande funktion för relevant invärlds- och om-

med fokus på hr behöver till exempel ha kompetens inom

världsbevakning och analys med uppgift att stärka va-

både personalvetenskap, arbetsrätt, psykologi och strate-

rumärket och bidra till att driva organisationsutveckling

gisk kommunikation. I dag kan vi se att kommunikatörer

som går i takt med de krav som ställs på organisatio-

och hr-specialister behöver arbeta i team för att kunna

nen. Denna uppgift förutsätts idag ligga inom de olika
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ansvarsområdena i ledningen och inom respektive stabs-

inom sina verksamhetsområden måste samordnas så att

funktioner. Vår erfarenhet visar att detta perspektiv där-

de stöttar varandra genom ett nytt processorienterat sätt

för lätt tappas bort i det löpande arbetet. Här kan vi se

att samarbeta i tvärprofessionella utvecklingsteam. Det

behovet av att en ny funktion skapas, med ansvar för

är ett sätt att komma vidare bortom stabernas stuprörs-

omvärldsanalys och externa relationer. I mindre organi-

organisation, tydliggöra målstyrning och prioriteringar,

sationer, både till storlek och komplexitet, bör kommu-

säkerställa samsyn och öka kvaliteten i stödet till organi-

nikationschefen eller varumärkesansvarig, om det finns

sationens chefer och medarbetare. Dessutom tror vi det är

en sådan, kunna ta denna viktiga roll. Funktionen ska ha

mer resurseffektivt, och bättre nyttjande av den samlade

ansvar för att utveckla och vårda externa relationer som

kompetensen eftersom det innebär att man direkt kan dra

gynnar organisationen. I uppdraget ingår att samordna

nytta av och komplettera varandras kompetenser och nät-

sammanställningar, analyser och konsekvensbeskrivning-

verk.

ar, sållningar och prioriteringar av betydelse för verksam-

Nätverksarbete kommer med all sannolikhet att bli allt

hetens långsiktiga utveckling och därmed varumärket.

vanligare som arbetsform vid sidan av våra traditionella

Vi tror att dessa frågor måste ges större utrymme på ett

linjeorganisationer i och med att vi jobbar allt mer proces-

systematiskt sätt vid ledningsgruppers möten för att ut-

sinriktat med flöden (t ex patientflöden) osv. Kommunika-

veckla medvetenheten om och därmed förmågan att han-

tionsfunktionens arbete måste därför identifiera och stöt-

tera skeenden och förändringar i vår omvärld. Detta kan

ta arbetet i interna och externa nätverk.

ske genom att detta till exempel är en regelbundet åter-

Kommunikationsutvecklarens roll är att fokusera på strate-

kommande punkt vid mötena. Att omvärldsperspektiv

gisk utveckling av kommunikation, främst intern kommu-

och analys på detta vis vägs in och sker kommer att bli allt

nikation. Kommunikationsutvecklarens främsta uppgifter

viktigare som konkurrensfaktor i ett alltmer konkurrens-

är att se till helheten och utveckla strukturer för kommu-

utsatt och komplext sammanhang.

nikationen samt facilitera, dvs underlätta framtagande av

Personer med ansvar för externa relationer måste vara

kommunikationsplaner och kommunikationsstrategier

duktiga på att skapa och vårda relationer och nätverk.

genom processledning, att vara rådgivare i förändrings-

Gärna ha en bakgrund inom statsvetenskap och behärska

processer och att använda coachning som verktyg för att

metoder för systematisk omvärldsanalys.

utveckla kommunikationen.
Expertkommunikatören är en strategisk roll som vi ser

Slutsatser, rekommendationer
och förslag till åtgärder
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håller på att växa fram ur samarbetet mellan olika stabsfunktioner (fr.a. ekonomi, hr och it) och kommunikation.
Expertkommunikatören behöver besitta specialistkompe-

Vi ser ett behov av att anpassa organisation och arbetssätt

tens inom expertområdet i kombination med strategisk

för att bättra möta och hantera framtidens utmaningar.

kommunikationskompetens. En påbyggnadsutbildning på

Vi ser också ett behov av nya roller för kommunikations-

magisternivå i strategisk kommunikation är en väg framåt

funktionen i den framtida organisationen.

för att möta det uppkomna behovet.

De olika stabsfunktionernas uppdrag och prioriteringar

Kommunikatör med ansvar för externa relationer har en

tydlig samordnande funktion för invärlds- och omvärldsbevakning med uppgift att stärka varumärket och bidra
till att driva organisationsutveckling som går i takt med
de krav som ställs på organisationen. Funktionen ska ha
ansvar för att utveckla och vårda externa relationer och
nätverk som gynnar organisationen. I uppdraget ingår att

Exempel på frågeställningar som vi kan rekommendera
kommunikatörer att ha som underlag för gemensamma
diskussioner med ledning, chefer och övriga stabsfunktioner i syfte att öka organisationens kommunikationsmognad.

samordna sammanställningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, sållningar och prioriteringar av betydelse
för verksamhetens långsiktiga utveckling och därmed varumärket.
Vi ser behov av utveckling av grundutbildningarna för
kommunikatörer för att svara mot framtidens behov. Vi
kan också se att masterutbildningar inom kommunikationsområdet skulle kunna vara en lösning för att erbjuda
arbetslivet och kommunikatörer med några års yrkeserfarenhet möjlighet till en kompetensutveckling för dessa
nya roller. Vi tror också att grundutbildningen mer aktivt
bör ta tillvara erfarna praktikers erfarenheter i utbildningen.

• Hur utvecklas samspelet mellan ledning och olika
stabsfunktioner när det gäller beslut om inriktning och
prioriteringar av chefsstödet?
• Hur ser våra chefer på sin roll som kommunikations
ansvariga och vilket stöd ger vi dem?
• Hur ger vi medarbetare inom kommunikationsfunktio
nerna kunskap om hur verksamhetschefernas vardag
liga arbetsförutsättningar och arbetssituation ser ut
så att de kan ge ett bra stöd?
• Vilken roll har vi som ansvariga för kommunikations
funktionen och våra medarbetare för kommunika
tionssystemet?
• Vilken roll har kommunikationen och kommunika
tionsstaberna i varumärkesarbetet och vilken roll bor
de den ha?
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Ledarskap, kommunikation och effektivitet
Den forskning vi gått igenom visar att det inte finns några

Erfarenheter från Volvo är idag det tydligaste exemplet,

entydiga svar på hur stort det verkliga sambandet mellan

som vi känner till, på betydelsen och effekten av satsning

chefers ledarskap och en verksamhets resultat är. Upp-

på kommunikativt ledarskap. Undersökningar och forsk-

skattningen av ledarskapets betydelse bygger till största

ning inom Volvo-koncernen visar att överensstämmel-

delen på medarbetarundersökningar, där medarbetarna

sen mellan ett gott kommunikativt ledarskap, effektivitet

skattar chefernas beteenden utifrån sina förväntningar,

i verksamheten och starkt affärsresultat är mycket stor.

dvs ett mått och ett subjektivt sådant. Objektiva mått, där

Den stora skillnaden mellan våra respektive organisatio-

man också jämför t ex med måluppfyllelse, ekonomiska

ner och näringslivet är att det är svårare att mäta vad som

resultat, eller hur man driver förbättringsarbete och andra

är ett gott resultat i en icke-vinstdrivande verksamhet

intressenters skattningar saknas. Personlighet, ansvar,

med många och komplexa mål. Vi är dock övertygade om

kompetens, resurser, organisationskultur, organisations-

att samma samband gäller för hälso- och sjukvården men

struktur, arbetsinnehåll och arbetssätt påverkar förutsätt-

är svårare att påvisa pga komplexiteten.

ningarna för ledarskapet och därmed verksamhetsutveckling och effektivitet. Vi kan konstatera att ledarskap är en
oerhört många faktorer att ta hänsyn till, men vi efterlyser

Slutsatser, rekommendationer
och förslag till åtgärder

mer forskning kring detta samband.

Vi kan i våra respektive organisationer se samband mellan

komplicerad företeelse att beforska eftersom det finns så

Vi kan i våra respektive organisationer se samband i ge-

18

antagandet att kommunikativt ledarskap leder till effek-

nomförda mätningar, och vi stödjer oss på dessa i vårt an-

tiva organisationer, och att satsning på praktiska kommu-

tagande att kommunikativt ledarskap leder till effektiva

nikationsutbildningar ger goda resultat. Vi vill dock säkra

organisationer. Andra svagheter i den ledarskapsforskning

detta samband, och vi håller på att utveckla mätinstru-

vi tagit del av är att den inte utgår från hur chefers arbete

ment för detta. Vi behöver komplettera de mätinstrument

i praktiken ser ut och vad de skulle behöva stöd och hjälp

vi redan har med objektiva mätinstrument som hjälper

med i vardagen, hur eller hur viktigt chefers ledarskap är

oss att förstå sambanden mellan verksamhetsresultat och

i relation till faktorer som chefen inte har någon kontroll

kommunikationsinsatser.

över, t ex ekonomiska och marknadsmässiga förutsätt-

Det behövs mer forskning om vilka effekter olika typer

ningar. Synen på vad som är ett gott eller framgångsrikt

av chefs- och ledarskap har, men också om vilket behov av

ledarskap handlar också mycket om värderingar, intres-

stöd och ledning chefer och medarbetare har i olika verk-

sen och perspektiv.

samheter och hur chefernas egna förutsättningar för att

utöva ett gott chefskap ser ut på olika nivåer, i olika organisationer och i olika branscher. De ledarutvecklingsinsatser vi gjort i våra organisationer under lång tid är väl dokumenterade och bör användas för mera forskning för att
få bättre kunskap om chefers uppdrag, arbetssituation och
samspelet med medarbetarna samt vilket stöd de behöver. Det behövs också fler studier om vilken effekt ledarskapsutbildningar har för verksamheten.
Vi vill också se mer forskning som rör sambandet mellan verksamhetsutveckling/verksamhetsresultat och
kommunikationsutveckling och om betydelsen av varumärke, hur det kan utvecklas och värderas inom vår typ av
verksamheter.
Det behövs goda exempel på vad som är effektiv ledning av verksamheter och hur olika arbetsorganisatoriska
lösningar och styrsystem är kopplade till hur chefs- och
ledarskapet utövas i praktiken under dagens och morgondagens förutsättningar.
Kommunikationens betydelse för lärande och uppkomsten av nya innovationer har uppmärksammats på senare
tid. Däremot har inte mycket forskning genomförts där
kommunikation ses som en kritisk och viktig aspekt i relation till organisatoriska innovationer. Det är ett forskningsområde som vi tycker borde satsas på.

Exempel på frågeställningar som vi kan rekommendera
kommunikatörer att ha som underlag för gemensamma
diskussioner med ledning, chefer och övriga stabsfunktioner i syfte att öka organisationens kommunikationsmognad.
• Vad säger forskningen om sambandet mellan ledar
skap och verksamhetsresultat och vilka är våra prak
tiska erfarenheter?
• På vilka insikter bygger vi chefs- och ledarutvecklings
program och är de anpassade till verksamhetschefer
nas behov av kunskap utifrån deras unika uppdrag och
arbetssituation?
• Vad vet vi egentligen om vilka effekter olika typer av
chefs- och ledarskap har på en verksamhets effektivi
tet?
• Vilka tydliga samband mellan t ex ett kommunikativt
ledarskap och verksamhetseffektivitet ser vi?
• Vilka är de mest effektiva insatserna för att utveckla
chefers kommunikativa ledarskap?
• Ger våra ledningar och stabsfunktioner verksamhets
cheferna de förutsättningar i form av engagemang
och kultur, strukturer, kanaler, kunskaper, verktyg och
stöd som behövs för att leda kommunikativt?
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Varumärkets betydelse
Vi har i inledningen beskrivit de utmaningar vi står inför.

ka vår konkurrenskraft. Ett medvetet varumärkesarbete

En viss konkurrens har funnits mellan olika universitets-

medför:

sjukhus om patienter och uppdrag inom den högspecialiserade vården, men framför allt när det gäller forskningsmedel. Trots detta befinner vi oss nu i ett nationellt
konkurrensläge som saknar historiskt svenskt motstycke
inom hälso- och sjukvård:

• Bättre möjligheter att attrahera patienter, kompetent
personal, samarbetspartners och finansiärer
• Gemensamma värderingar för att motivera och engagera medarbetarna
• Fördjupad relation med medborgarna

• Konkurrens om kompetenta medarbetare: stora pensionsavgångar och brist på specialister inom vissa om-

Svenska universitetssjukhus har, som sagt, hittills inte va-

råden

rit konkurrensutsatta i någon större utsträckning. Vi har

• Konkurrens om patienter: fritt vårdval för patienter, pa-

arbetat med att utveckla arbetsgivarvarumärket eftersom

tientunderlaget är avgörande för utveckling av och upp-

vi som utpräglade kunskapsorganisationer konkurrerar

drag inom den högspecialiserade vården, eu-lagstiftning

om kompetenser, men nu går utvecklingen mot en större

om fri rörlighet för patienter, privata vårdgivare och

valfrihet i vården. Patienterna söker sig till vårdgivare med

privata sjukförsäkringar skapar en konkurrensdriven

tillgänglig vård med god kvalitet. Detta ställer nya och hö-

marknad

gre krav på den externa kommunikationen. Patienterna

• Konkurrens om forskningsanslag och framstående forskare

önskar mer information om vårdutbud, vårdkvalitet och
om vad man själv kan bidra med för ett gott behandlingsresultat. Även remittenter och andra vårdgivare vill ha en

Dessutom påverkar den demografiska utvecklingen och

förbättrad information och ökad dialog kring behandling

ekonomiska konjunkturen oss. Vi får en större andel åld-

och uppföljning av patienten. Från våra patientenkäter

rande befolkning med ett ökat vårdbehov samtidigt som vi

samt de anmälningar som görs mot vården av medborgar-

kan se en ökad konkurrens om skattemedlen. Den snabba

na kan vi också se ett tydligt mönster att en mycket stor

utvecklingen av nya tekniker och läkemedel ger utökade

andel av missnöjet med vården beror på kommunikatio-

möjligheter, men resursbegränsningar ställer krav på hår-

nen med och bemötandet av patienten och anhöriga. Det

dare prioriteringar.

handlar mer sällan om den medicinska kvaliteten.

Ett starkt varumärke ökar förutsättningarna för oss att
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kunna hantera framtida utmaningar och samtidigt stär-

Utvecklingen av kommunikationssamhället och konkurrensutsättningen betyder att det ställs mycket högre

krav på vår patientkommunikation, vårt bemötande, ut-

mätbara mål är därför mycket viktig att ta fram. Detta ar-

formning av kallelser, etc. Vi uppfattar det som att kon-

bete är påbörjat, men är ännu i sin linda.

kurrensutsättningen kommer att driva på utvecklingen av

Vi behöver ta intryck från och lära oss av organisationer

kommunikativt mogna organisationer med ett medvetet

som har erfarenhet av och kunskap om värdet av gediget

varumärkesarbete. Denna utveckling ser vi som positiv ef-

varumärkesarbete som konkurrensfaktor. Ett branschö-

tersom vi ser att den är av godo för den enskilde patienten

verskridande kunskapsutbyte, formellt genom beslutspa-

och anhöriga.

neler eller rådgivande organ eller informellt genom nät-

Vård och utveckling av kundrelationer och relationer

verk, tror vi är en viktig framgångsfaktor.

med samarbetspartners kommer behöva få ett tydligare
fokus i ljuset av denna utveckling. Vi ser ett stort behov
betydelse, och som tidigare nämnts kopplingen till ut-

Slutsatser, rekommendationer
och förslag till åtgärder

vecklingen i omvärlden, i våra respektive organisationer.

Genom att, på olika sätt, stärka de externa relationerna

Vi ser en utmaning i att skapa insikt om betydelsen av

(fr a med andra branscher) och nätverken och arbeta sys-

framgångsrikt varumärkesarbete , eftersom vi i vår värld

tematiskt med omvärldsanalys kan varumärket och kon-

saknar vana från att värdera varumärkets betydelse. Vi ser

kurrenskraften stärkas och innovationer i organisation

också en utmaning i att kunna satsa på varumärkesut-

och verksamhetsutveckling skapas.

av att öka medvetenheten och insikten om varumärkets

veckling med minsta möjliga ekonomiska insats, med tan-

Vi föreslår utbildning av ledningsgrupper och diskussio-

ke på en ekonomiskt svår situation och konkurrenslagens

ner för att sätta betydelsen av strategiskt varumärkesar-

begränsningar för marknadsföring av skattefinansierad

bete på den interna agendan. Man bör inhämta kunskap

verksamhet. Pengarna är ju självklart i första hand avsed-

och erfarenhet från andra branscher.

da för att erbjuda förstklassig medicinsk vård och utveck-

Vi rekommenderar en genomgripande intern varumär-

ling. Vi måste vara duktiga på att pedagogiskt motivera att

kesprocess, kopplad till organisationens värdegrund och

satsning på varumärkesutveckling medför konkurrens-

utvecklingsmål, som omfattar chefer på samtliga nivåer.

kraft och förutsättningar för fortsatt verksamhetsutveck-

Processen ska styras av yttersta ledningen och ligga till

ling. Vi tror att det är viktigt med en genomgripande pro-

grund för en målinriktad strategi och plan för varumär-

cess för att öka den interna förståelsen om behovet, sam-

kesarbetet.

synen kring varumärkets värde och innehåll, och för att få

Vi rekommenderar att det avsätts resurser för att arbeta

till stånd en medvetenhet om vad varumärkesprocesser

med varumärkesutveckling, med tydligt fokus på return

innebär. Det är viktigt att processen resulterar i konkreta

on investment.

resultat. En varumärkesstrategi och plan med tydliga och

Exempel på frågeställningar
som vi kan rekommendera
kommunikatörer att ha som
underlag för gemensamma
diskussioner med ledning,
chefer och övriga stabsfunktioner i syfte att öka organisationens kommunikationsmognad.
• Vilken betydelse spelar va
rumärket för vår typ av or
ganisationer för att stärka
konkurrenskraften?
• Hur integrerar vi den in
terna och externa kommu
nikationen för att stärka
varumärket?
• Hur arbetar vi med att de
finiera vårt konkreta infor
mationsbehov, som på
verkar varumärket, när det
gäller strategiska händelser
internt och i vår omvärld?
• Vilka kommunikationsut
maningar finns för verk
samhetscheferna i denna
utveckling, internt och ex
ternt?
• Vilken roll har kommuni
kationen och kommunika
tionsstaberna i varumär
kesarbetet och vilken roll
borde den ha?
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Sammanfattning
Väl fungerande kommunikation kommer att vara alltmer

nen. Det är viktigt att koppla kommunikationsuppdraget

betydelsefullt som konkurrensmedel, för oss som vårdgi-

till mätbara mål och resultatuppföljningar. Chefer på alla

vare, som forsknings- och utbildningsorganisationer och

nivåer måste känna till sitt kommunikationsuppdrag, ha

som arbetsgivare. Ytterst handlar detta om effektivitet

kompetens inom området samt verktyg och stöd för att

och våra varumärken, vilket förtroende de inger och vilket

kunna fullgöra sitt uppdrag. Belöningssystem ska kopplas

mervärde de uppfattas ge. Våra organisationer måste där-

till uppdraget och förmågan att genomföra detta.

för utvecklas till att bli alltmer kommunikativa och varu-

lan antagandet att kommunikativt ledarskap leder till

Det handlar både om den externa och den interna kom-

effektiva organisationer, och att satsning på kommuni-

munikationen.

kationsutbildningar ger goda resultat. Vi vill dock arbeta

Vi har i våra reflektioner valt att koncentrera oss till led-

med effektiva mätinstrument och uppföljningar för att

ning, styrning och uppföljning; organisation, arbetssätt

statistiskt säkra detta samband. Vi behöver komplettera

och roller; ledarskap och effektivitet, och; varumärkets

de mätinstrument vi redan har med objektiva mätinstru-

betydelse.

ment som hjälper oss att förstå sambanden mellan verk-

Vi kan konstatera att kommunikationsdimensionen av
beslut måste få större uppmärksamhet i beslutsprocesser-
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Vi kan i våra respektive organisationer se samband mel-

märkesmedvetna på ett för verksamheten effektivt sätt.

samhetsresultat och kommunikationsinsatser.
Vi ser ett behov av att anpassa organisation och arbets-

na. Det förutsätter en engagerad ledning som inser kom-

sätt för att bättre möta och hantera de utmaningar vi

munikationens betydelse och ger kommunikation en tyd-

står inför. Nätverksarbete kommer med all sannolikhet

lig strategisk tyngd i organisationen. Det förutsätter också

att bli allt vanligare som arbetsform i och med att vi job-

kompetens och engagemang inom området och tydlighet

bar allt mer processinriktat med patientflöden osv. Kom-

i förväntningar och uppdrag för ledningsgrupper, chefer,

munikationsfunktionens arbete måste därför identifiera

medarbetare, team och staber.

och stötta arbetet i interna och externa nätverk. De olika

I en kommunikativ organisation måste spelregler för

stabsfunktionerna uppdrag och prioriteringar inom sina

kommunikationen vara tydliga och kända för både chefer,

verksamhetsområden måste samordnas så att de stöttar

medarbetare och olika team för att klargöra förväntningar,

varandra genom ett nytt processorienterat sätt att samar-

roller och ansvar. Därför ser vi det som en nödvändighet

beta i tvärprofessionella utvecklingsteam. Det är ett sätt

att kommunikationsansvaret formuleras tydligt som en

att lämna en stuprörsorganisation, tydliggöra målstyrning

del i uppdrag och arbetsbeskrivning till ledningsgrupper,

och prioriteringar, säkerställa samsyn och öka kvaliteten i

chefer och medarbetare på samtliga nivåer i organisatio-

stödet till organisationens chefer och medarbetare. Dess-

utom tror vi det är mer resurseffektivt, och bättre nyttjan-

ningar fär innovationer i organisation och verksamhets-

de av den samlade kompetensen eftersom det innebär att

utveckling skapas. Att detta sker kommer att bli allt vikti-

man direkt kan dra nytta av och komplettera varandras

gare i den alltmer konkurrensutsatta och komplexa värld

kompetenser och nätverk. Vi ser också nya roller för kom-

som vi är en del av.

munikationsfunktionen växa fram; kommunikationsut-

Inom den offentliga sektorn är det för många ovant att

vecklaren, expertkommunikatören och externa relationer.

använda begrepp som varumärke och marknadskommu-

Vi ser, till följd av detta, behov av utveckling av utbild-

nikation, och vi befarar att det i många fall saknas insikt

ningarna för kommunikatörer för att svara mot framti-

om vikten av att arbeta medvetet med varumärket och

dens behov. Vi kan se att masterutbildningar inom kom-

dess värde. Vi föreslår utbildning av ledningsgrupper och

munikationsområdet skulle kunna vara en lösning för att

diskussioner för att sätta betydelsen av strategiskt varu-

erbjuda arbetslivet och kommunikatörer med några års

märkesarbete på den interna agendan. Vi rekommenderar

yrkeserfarenhet möjlighet till en kompetensutveckling för

en genomgripande intern varumärkesprocess, kopplad till

dessa nya roller. Vi tror också att grundutbildningen mer

organisationens värdegrund och utvecklingsmål, som om-

aktivt bör ta tillvara erfarna praktikers erfarenheter i ut-

fattar chefer på samtliga nivåer. Processen ska styras av

bildningen.

yttersta ledningen och ligga till grund för en målinriktad

Vi är övertygade om att vi måste arbeta mer strategisk
och medvetet i våra externa relationer och i olika former

strategi och plan för varumärkesarbetet.
Vi måste systematiskt ta del av, utvärdera, följa upp och

av nätverk för att bättre fånga upp och ta tillvara olika

initiera forskning för att öka våra organisationers kompe-

perspektiv, kompetenser och erfarenheter, utveckla orga-

tens. Kommunikationens betydelse för lärande och upp-

nisationens beslutsprocesser och förmåga att hantera en

komsten av nya innovationer har uppmärksammats på

snabbföränderlig omvärld. Genom att omvärldsbevaka

senare tid. Däremot har inte mycket forskning genomförts

och samverka med kompetenser från helt andra bran-

där kommunikation ses som en kritisk och viktig aspekt i

scher och dra nytta av branschöverskridande nätverk i

relation till organisatoriska innovationer. Det är ett forsk-

beslutsprocesserna kan kvaliteten på beslut förbättras,

ningsområde som vi tycker borde satsas på.

varumärket och konkurrenskraften stärkas och förutsätt-
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Bilaga 1
Vi har tagit fram en checklista med exempel på frågeställ-

• Hur arbetar vi med aktiv informationssökning, hur ana-

ningar som vi kan rekommendera kommunikatörer att ha

lyserar och kommunicerar vi det vi kommer fram till?

som underlag för gemensamma diskussioner med ledning,

• Vilken roll har kommunikationen och kommunikations-

chefer och övriga stabsfunktioner för att öka kommunika-

staberna i varumärkesarbetet och vilken roll borde den ha?

tionsmognaden och kompetensen i organsiationen.

• Vad säger forskningen om ledarskap och verksamhetsresultat och vilka är våra praktiska erfarenheter?

Förslag till frågeställningar

chefs- och ledarskap har på en verksamhets effektivi-

• Vad vet vi egentligen om effekterna av våra insatser?

tet? Finns det tydliga samband mellan t ex ett kommu-

• Hur utvärderar och följer vi upp och hur använder vi oss

nikativt ledarskap och verksamhetseffektivitet? Vilka

av den kunskapen?
• Hur fungerar våra styrdokument?
• Hur ser våra chefer på sin roll som kommunikationsansvariga och vilket stöd ger vi dem?
• Vad händer i vår omvärld som påverkar oss och hur
kommunicerar vi det?
• Vilken roll har vi som ansvariga för kommunikationsfunktionen och våra medarbetare för kommunikationssystemet?
• Vilken betydelse spelar varumärket för vår typ av organisationer för att stärka konkurrenskraften och hur in-

är de mest effektiva insatserna för att utveckla chefers
kommunikativa ledarskap? Vad säger forskning och
andra studier?
• Ger våra ledningar och stabsfunktioner verksamhetscheferna de förutsättningar i form av engagemang och
kultur, strukturer, kanaler, kunskaper, verktyg och stöd
som behövs för att leda kommunikativt?
• Hur utvecklas samspelet mellan ledning och olika
stabsfunktioner när det gäller beslut om inriktning och
prioriteringar av chefsstödet?
• På vilka insikter bygger vi chefs- och ledarutvecklings-

tegrerar vi den interna och externa kommunikationen

program och är de anpassade till verksamhetschefernas

för att stärka varumärket?

behov av kunskap utifrån deras unika uppdrag och ar-

• Vilka kommunikationsutmaningar finns för verksamhetscheferna i denna utveckling, internt och externt?
• Hur kommunicerar vi vad som händer i omvärlden och
hur förbereder vi våra verksamhetschefer för framtiden?
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• Vad vet vi egentligen om vilka effekter olika typer av

betssituation?
• Hur använder vi våra utvärderingar som underlag för
förbättringar?
• Hur ger vi medarbetare inom kommunikationsfunktio-

• Hur arbetar vi med att definiera vårt konkreta informa-

nerna kunskap om verksamhetschefernas vardagliga

tionsbehov, som påverkar varumärket, när det gäller

arbetsförutsättningar och arbetssituation ser ut så att

strategiska händelser internt och i vår omvärld?

de kan ge ett bra stöd?

Korta fakta om våra organisationer
Skånes universitetssjukhus

Universitetssjukhuset Örebro

Skånes universitetssjukhus (sus) är det tredje största av

Universitetssjukhuset Örebro (usö) är ett av Sveriges sju

Sveriges sju universitetssjukhus och en del av Region Skå-

universitetssjukhus och ett av två universitetssjukhus

ne. Sjukhuset bedriver avancerad sjukvård, utbildning och

i Uppsala-Örebroregionen. usö har cirka 600 vårdplat-

forskning. Skånes universitetssjukhus är ett av landets

ser och här arbetar omkring 3 500 personer. Sjukhusets

största akutsjukhus. Varje dag kommer 400 personer till

uppdrag är att tillhandahålla högspecialiserad vård till

våra två akutmottagningar.

invånarna i stora delar av Mellansverige samt att bedriva forskning och utbildning för att driva medicinsk kun-

En vanlig dag på SUS

skapsutveckling. usö omsätter cirka 3,5 mdkr per år.

• 25 barn föds
• 400 besök på de båda akutmottagningarna

En vanlig dag på USÖ

• 190 patienter opereras

• 1 000 patienter besöker sjukhusets mottagningar

• 1 750 inneliggande patienter

• 550 patienter är inlagda för vård

• 900 patienter röntgas

• Ca 2 500 personer är i arbete

• 3 vetenskapliga artiklar publiceras

• 6 barn föds

• 28 miljoner kronor förbrukas

• Ambulanserna gör 30 utryckningar eller sjuktransporter
• Sjukhuset kostar 8 miljoner kronor att driva
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Korta fakta om oss
Eva Johannesson arbetar som kommunikations-

kationschef sedan mitten av 2009. Som kommu-

och rådgivare i frågor rörande utbildning och

chef vid Skånes universitetssjukhus. Dessförin-

nikationschef ingår hon i usö:s ledningsgrupp

forskning för eu-kommissionär Margot Wall-

nan var hon under tre år kommunikationschef

samt i Örebro läns landstings strategigrupp för

ström, och med biståndspolitik. Cecilia har ett

vid Universitetssjukhuset i Lund och innan dess

information och kommunikation. Ulrika har

förflutet som journalist och tv-reporter. Hon har

informationschef vid Lunds universitet. Under
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