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INTERN KOMMUNIKATION
Anna Almberg 

Ett ananasarbetsliv:

• Stadiga verksamheter

• Stolta medarbetare som bär kronor

• Söta verksamheter på insidan



Öppenhet
Tillit

Relation
Anders Wendelheim



Vilka öar
finns hos er?

Vi bryr oss mer om den
som vi kan relatera till.

Den som ”tillhör” dig.



1+1=3

Kommunikation – att göra gemensamt
Grunden för all relation och för engagemang

EXTRA EXTRA!
Det finns inte interna MOTTAGARE

Det finns bara MEDTAGARE 



”Intern kommunikation är all 
kommunikation som sker 

mellan människor som 
tillsammans är organiserade för 
att uppnå ett gemensamt mål”

Hångelvänlig 
målbild 

”Vi anstränger oss mer 
när vi vet vart vi ska och 
när det känns attraktivt 
att komma fram”



INTERN KOMMUNIKATION BÖRJAR I DEN STRATEGISKA PLANEN 
OCH FÅR EFFEKTER I KUNDMÖTET



Informerad = mer motiverad = Engagemang = 

Arbetsglädje = Ambassadörskap = Bra kundmöte = 

Stärkt varumärke = Kunderna väljer er = Lönsamhet

Sambandskedjan

Intern kommunikation är 

ingen bisak

Det är en huvudsak



Kommunikatören mot framtiden 

Vilken titel skulle du välja?

• Relationsstrateg

• Engagemangschef

• Samarbetskoordinator

• Kulturchef

• Arbetsglädjeansvarig

• Vi-känsla-proffs

•Meningsfullamötenchef

• Flexibiltetsproffs

• Digitaliseringsstrateg

• Internal creative director
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VERKTYG
Kommunikatörens erbjudande

Det här kan jag stödja/hjälpa till med:

Det här behöver jag av verksamheten för att lyckas: 

Resultatet (värdet) av mitt arbete är:

Det här har jag lust att utveckla/lära mig mer om: 

Stötta 
ledningsgruppen till att lyckas med affären/uppdraget

Kommunikatören är en relationsbyggare som 
skapar intern växt- och handlingskraft! 

Anna Almberg

Coacha och ge råd 
till ledare och 
medarbetare

Planerad kommunikation 
för att stötta förändring Mäta och 

analysera

Formulera –
skriva/copy

Producera

Film, webb, tryck, 

event, möten, 

grafisk form, 

bildbank m.m. 

Projektleda 
kommunikations-insatser och förbättringar

Ansvara för 

kanalstrategin

Definiera roller 

och ansvar 

Planera 

innehåll

Utbilda och 

kompetens-

utveckla andra

Facilitera eller 

moderera möten 

och event



Tips och trix
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VERKTYG
Coachduken – ett redskap för utveckling 



Skapa din egen 

härmapa! Hur är 

en kommunikativ 

ledare?

Stödfunktioner

KLARGÖR ROLLER 
OCH ANSVAR

”Det interna kommunikationsbandet”

Mellanchefer
LedningsgruppMedarbetare

Projekt-
och 

utvecklings-
ledare

KommunikatörerHR



SKAPA EN KANALSTRATEGI

INGEN 
INFORMATION =

RYKTESPRIDNING 

INFORMATION 
=

KUNSKAP/VETA OM 

BERÖRA KÄNSLOR 
=

VILJA & MOTIVATION

LYSSNANDE & 
DIALOG =

GÖRA PÅ NYA SÄTT

STATISKA 
ARBETS-
PLATSEN

HUBBAR OCH 
AKTIVITETSBASERADE

KONTOR

HEMMAKONTORET

FLEXIBLA ARBETSLIVET
JOBBA DÄR DU ÄR

”Arbetsplatsen 

behöver finnas 

där jag för dagen 

vill vara”



2021-10-20 © Anna Almberg AB 23

TÄND LÄGERELDEN
Den som tänker tillsammans kan 

komma hur långt som helst



BRINNANDE 
PLATTFORM

Vad blir konsekvenserna om 
vi inte gör det här?

VISUALISERA
Skapa möjlighet att uppleva 
den ”katedral” ni ska bygga!
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GLOBALT LYSSNANDE
”Att lyssna är att bringa en annan 

människa till existens” 

DIALOG SOM MORMOR
”Lyssna, nyfiken, tro att den andra har 

något att tillföra” 



TACK!
www.annaalmberg.se

hej@annaalmberg.se

Instagram: annaalmberg


