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Strategisk 
kommunikation och 
målstyrd planering

Skräddarsytt utbildningspaket
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Kurspaketet som uppdaterar er på de senaste metoderna och modellerna 
inom strategisk kommunikation och ökar kompetensen inom målstyrning. 
Efter kursen skapar ni kommunikationsmål och effektiva strategier med 
tydlig påverkan på verksamhetens mål.

Strategisk kommunikation 
och målstyrd planering

Upplägg 

Kursdagarna bokas in på de datum och med det mellanrum som passar er. 

Dag 1 kl. 9.00-16.30: Strategisk kommunikation – State of the art  
Dag 2 kl. 9.00-16.30: OKRs – målstyrd strategisk planering

Under två kursdagar får ni de 
senaste utmaningarna, 
framgångsfaktorerna och 
erfarenheterna inom 
strategisk kommunikation. 
Tillsammans lär ni er att 
omsätta teori till praktisk 
kunskap och hur ni med 
hjälp av OKR-metoden sätter 
mål som genererar stort 
engagemang och resultat.

Skräddarsytt utbildningspaket

Varför skräddarsytt? 

• Lyft hela teamets kompetens – 
skapa bäst förutsättningar för 
implementation i verksamheten 

• Anpassa innehållet efter era 
behov och jobba med verkliga 
utmaningar i övningarna 

• Få ett bättre pris än för öppna 
kurser när ni är flera deltagare
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Om kurserna 

Det här är en utforskande kurs som ska ge erfarna kommunikatörer 
uppdatering, inspiration och påfyllning om utmaningar, 
framgångsfaktorer och erfarenheter av kommunikation och strategi i ett 
nytt decennium. 

Innehåll 
• Nyheter inom strategisk kommunikation 
• Metoder och modeller för ett modernt strategiarbete 
• Hur andra kolleger inom området resonerar och agerar 

Kursledare 

Katarina Gentzel, kommunikatör. Katarina har 
arbetat med strategisk kommunikationsutveckling 
de senaste 25 åren i en mängd roller och 
branscher. Har tillsammans med Jesper 
Falkheimer skrivit böcker om moderns 
kommunikationsstrategiarbete i praktiken.

Modul 1: Strategisk kommunikation – State of the art

Jesper Falkheimer, professor i strategisk 
kommunikation vid Campus Helsingborg, Lunds 
universitet och medförfattare till ett tiotal böcker. 
I sin forskning har han bland annat fokuserat på 
kriskommunikation och förändrings-
kommunikation. Jesper deltar som föreläsare.
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Om kurserna 

I den här kursen får ni lära er skapar resultat med stort engagemang som  
hjälper er att nå verksamhetsmålen. Tillsammans utvecklar ni er 
målstyrningsförmåga för att uppnå resultat. Kursledare Mathias Westphal 
guidar er i metoden och ger praktisk kunskap, mallar och verktyg för att ni 
ska uppnå era mål.  

Innehåll 
• Hur du kopplar marknads- eller kommunikationsplanen till de 

övergripande verksamhetsmålen 
• Hur du tydliggör värdet av kommunikationsinsatser 
• Vad är mest meningsfullt att göra idag för att röra oss mest mot vårt 

långsiktiga mål? 
• Hur vet vi om vi är på rätt väg mot det övergripande målet 
• Lär dig sluta att göra fel saker – prioritera rätt saker 
• Hur du motverkar stuprörsorganisation och skapar engagemang 
• Praktisk kunskap, mallar och verktyg för att sätta och följa upp mål i din 

verksamhet 
• Inspiration och exempel från olika typer av organisationer

Kursledare 

Mathias Westphal, tillväxtstrateg och grundare av 
konsultbolaget Maniola Studios. Mathias har lång 
erfarenhet av varumärkesarbete på global nivå, 
innovation och digital transformation.

Modul 2: OKRs – målstyrd strategisk planering
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Praktisk information 
Kurserna kan hållas på plats eller på distans. Vi har samarbetspartners för 
lokaler och hjälper gärna till med att boka vid behov.  

Kontakt för frågor och bokning 

Om Sveriges Kommunikatörer 

Sveriges Kommunikatörer är en ideell medlemsorganisation. Vårt uppdrag 
är att stärka kommunikationens nyckelroll i företag och samhälle 
tillsammans med alla som arbetar professionellt med kommunikation.  

Vår långa erfarenhet av att anordna kurser garanterar ett kompetenslyft 
för er som investerar i utbildning hos oss. Vi anpassar utbudet löpande 
efter omvärldsanalys och vår egen kompetenskartläggning – allt för att 
erbjuda kommunikatörer ett aktuellt kursutbud som hjälper dem att 
fortsätta vara attraktiva på en snabbföränderlig arbetsmarknad.

Nilla Peterson, Utvecklingschef 
E-post: nilla.peterson@svkom.se 
Telefon: 070-555 75 50

mailto:nilla.peterson@svkom.se

