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Planeringsverktyget 
Planera din kommunikation 

 
Detta är ett verktyg för dig som: 

 
– Ska genomföra en kommunikationsinsats 
– Vill försäkra dig om att dina budskap når fram kring t.ex. en verksamhetsfråga, 

ett projekt eller en aktivitet 
– Vill kunna kommunicera effektivt med dina medarbetare 
– Vill nå och beröra dina målgrupper med genomtänkt kommunikation 

 
Med en systematisk planering av dina kommunikationsinsatser kan du spara både tid 
och pengar, samtidigt som du ökar förutsättningarna att nå målen med din 
verksamhet, ett projekt eller en aktivitet. Genom att planera din kommunikation 
försäkrar du dig om att du når dina målgrupper på ett sätt och i en form som ger 
önskade effekter. 

 
Om du inte är van vid att planera dina kommunikationsinsatser på ett strukturerat och 
medvetet sätt kan detta verktyg vägleda och hjälpa dig att skapa en effektiv 
kommunikationsplan. Den mer erfarne kommunikatören kan direkt använda den 
checklista för planering av effektiva kommunikationsinsatser som finns i 
arbetsdokumentet. 

 
Verktyget vänder sig till dig som är chef, grupp- eller projektledare. Du får vägledning, 
tips och råd kring hur du kan planera din kommunikation. 

 
 

Detta verktyg innehåller: 
 

Huvuddokument: 
– Beskrivning av varför det är viktigt att planera sin kommunikation 
– Åttastegsmodell för att planera din kommunikation 

1. Kartlägg bakgrund och fastställ syfte 
2. Definiera dina målgrupper 
3. Formulera kommunikationsmål 
4. Formulera ditt budskap 
5. Fastställ din aktivitetsplan 
6. Utforma ditt presentationsmaterial 
7. Genomför aktiviteterna 
8. Utvärdera och följ upp 

 
Arbetsdokument: 
– Mall: Kommunikationsplan 
– Mall: Aktivitetsplan 
– Checklista: Kommunikationsplanering 
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Så här gör du… 
 

Planeringsmodellen består av åtta steg som hjälper dig att logiskt och systematiskt 
planera effektiva kommunikationsinsatser. 

 
 

 
 
 

Steg 1: Kartlägg bakgrund och syfte 
 

När du börjar din planering ska du tänka igenom följande: 
 

– Vad handlar din kommunikation och ditt budskap om? 
– Vad är bakgrunden till att genomföra kommunikationen? 
– Vad ska kommunikationen göra möjligt och vad ska lösas med hjälp av 

kommunikation? 
– Vad vill du åstadkomma med kommunikationsinsatsen – vad vill du uppnå? 

 
Fundera noga igenom vad du vill uppnå med din kommunikation: 

 
– Om syftet endast är att öka kännedomen om något, är det viktigt att informationen 

är tydlig, relevant och begriplig. 
– Om syftet är att förändra attityder och beteenden krävs betydligt mer av 

kommunikationsinsatsen. Den bör i huvudsak baseras på dialog med 
målgruppen. 

 
Formulera och skriv ned bakgrund och syfte med kommunikationsinsatsen i Mall: 
Kommunikationsplan, fält 1.1-1.3 i Arbetsdokumentet  
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Steg 2: Definiera dina målgrupper 
 

En effektiv kommunikationsinsats kräver att ditt budskap anpassas till dina 
målgrupper. Du behöver därför ha god kunskap om vem eller vilka du vill nå med ditt 
budskap. Detta gäller både för sättet du presenterar budskapet och för de argument 
som ska stödja ditt budskap. Mottagaren är i allmänhet mer öppen för information 
som känns relevant och angelägen. Försök därför att skapa en tydlig bild över 
vem/vilka du riktar dina budskap till. 

 
Prioritera målgrupper 
– Vem/vilka vill du nå med dina budskap? 
– Dela in dina målgrupper i mycket viktiga, viktiga och mindre viktiga – det är på 

de mycket viktiga och viktiga målgrupperna du ska lägga mest resurser. 
 

Använd ”Målgruppstavlan” nedan för att prioritera de viktigaste målgrupperna utifrån 
vad du vill åstadkomma med din kommunikation och ditt budskap. 

 
Målgruppstavlan: 

 
 

 

Hur ser förutsättningarna ut för att kommunicera med dessa grupper 
– Vilken kunskap har målgrupperna om ämnet, liten eller stor? 
– Hur intresserad är målgruppen av att lyssna till ditt budskap? 
– Vilken attityd tror du målgruppen har till budskapet? 
– Finns det ”vinnare” eller ”förlorare” bland målgrupperna? 

 
Har din målgrupp ett svagt intresse eller en negativ attityd ställs det större krav på dina 
insatser. 
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Definiera dina målgrupper och fundera över hur förutsättningarna för 
kommunikationen ser ut. Gör dina noteringar i Mall: Kommunikationsplan, fält 2.1-2.7 i 
Arbetsdokumentet  
 

Behöver du ta reda på mer om dina prioriterade målgruppers kunskaper, intresse, 
attityd eller behov? Använd tabellen för målgruppsanalys nedan för att kartlägga de 
viktigaste målgrupperna. 

 

 
Analysera dina målgrupper och fundera över vad du vet och vad du behöver ta reda 
på bland dina målgrupper. Gör dina noteringar i Mall: Kommunikationsplan, fält 2.8 i 
Arbetsdokumentet  
 
 

Steg 3: Formulera kommunikationsmål 
 

Inför kommunikationsinsatsen är det värdefullt att ha en tydlig ambition för vad du 
vill uppnå. Beroende på vilken ambition du har, formulerar du dina 
kommunikationsmål. Målen kan skilja sig åt för dina prioriterade målgrupper. 

 
Kommunikationsmålen formulerar du utifrån vilken effekt vill du åstadkomma med 
din kommunikation och dina budskap: 

 
– Kunskap? Vad vill du att målgruppen ska känna till, veta eller få god kunskap om? 
– Attitydförändring? Vad vill du att målgruppen ska få förståelse för, acceptera eller 

bli mycket positiv till? 
– Motivation? Vad vill du att målgruppen ska bli motiverad att prova? 
– Handling? Vad vill du att målgruppen ska göra? 

 
De kommunikationsmål du väljer påverkar dina nästa steg i din kommunikationsplan. 
Målen bör vara mätbara för att du ska kunna följa upp vad din kommunikation har 
åstadkommit, se steg 8. 

Tänk på: 
Vilka potentiella hinder kan det finnas för att nå olika målgrupper och hur kan 
dessa lösas med kommunikationen? 
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Tänk på: 
Det är lättare att förmedla enkel kunskap och förstärka existerande attityder än att få 
upp ett ämne på mottagarens dagordning, övertyga mot gruppnormer eller 
åstadkomma komplicerade beteendeförändringar. 

 

Definiera kommunikationsmål 
Det är viktigt att vara så precis som möjligt när du formulerar kommunikationsmål. 
Om de uttrycks för allmänt blir de otydliga och svåra att följa upp eller utvärdera. 
Sätts de för högt eller för nära i tid, blir de svåra att nå. Sätts de för lågt eller för långt 
bort i tiden, leder en kommunikationsinsats sannolikt inte till önskad effekt. 

 
Nedan följer några riktlinjer som kan vara bra att försöka hålla sig till när du 
formulerar kommunikationsmål. 

 
– De ska vara spårbara och harmoniera med överordnade kommunikationsmål och 

verksamhetsmål. 
– De ska vara specifika. De ska t.ex. 

– ange vad som ska uppnås, 
– ange hur många inom en viss målgrupp, som omfattas av målet. Ska alla ha 

god kunskap, eller räcker det med hälften? 
– vara tidsbundna och ange när i tiden målet ska vara uppfyllt – om tre 

månader, ett år eller fem år? Ju högre effektmål, desto längre tid bör man 
räkna med att det tar att innan målet är uppfyllt. 

– De ska vara mätbara eller möjliga att följa upp. Tänk på hur målet ska utvärderas 
när du formulerar det. Uttryck det i termer av mätmetod, t.ex. genom att ange 
procentsiffror om du ska göra en enkät. 

– De ska vara accepterade, så att alla är överens om vad som gäller. 
– De ska vara relevanta. Målen måste kopplas till den målgrupp som berörs, vilket 

oftast innebär att du behöver sätta olika kommunikationsmål för olika 
målgrupper, baserat på deras behov, förkunskaper, intressen, attityder, hur viktiga 
du anser att de är etc. 

 

 

Formulera dina kommunikationsmål för dina prioriterade målgrupper och skriv ner 
dem i Mall: Kommunikationsplan, fält 3.1 i Arbetsdokumentet  
 
 

Steg 4: Formulera ditt budskap 
 

Budskap ska bidra till att skapa fokus på det viktigaste. Ett väl utformat budskap kan 
t.ex. skapa energi eller rätt känsla, medvetenhet eller entusiasmera. Det är viktigt att 
sätta information i sitt sammanhang och utforma ett budskap så det upplevs som 
relevant och begripligt. Försök formulera ditt budskap så kort och precist som möjligt. 

 
När du ska formulera ditt budskap är det viktigt att tänka på: 
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Exempel: 
Vi måste jobba tillsammans som ett stafettlag, där vi tar ett gemensamt ansvar 
och turas om att ta ledningen, och där vi alla har olika roller utifrån vår förmåga. 

 
 
 
 

Vilket är huvudbudskapet? Vad handlar detta om? Vad är det viktigaste? 
– Tänk på att det inte är någon slogan som du ska ta fram. Huvudbudskapet är 

essensen av ditt budskap, det allra viktigast dina målgrupper ska ta till sig. 
 

Vad är bakgrunden? Orsak/varför? 
– Vad är orsaken och bakgrunden till huvudbudskapet? Vad är exempelvis orsaken 

till organisationsförändringen eller det nya arbetssättet? Vad ska göras möjligt? 
Vilka problem ska lösas? 

 
Vad innebär detta? Hur påverkas verksamheten och målgrupperna? 
– Vad blir de konkreta konsekvenserna av bakgrunden och huvudbudskapet? Hur 

kommer målgrupperna att beröras? Är det något som gruppen förväntas göra? 
 

Vilka delbudskap och argument kan förstärka huvudbudskapet? 
– Finns det några viktiga delbudskap eller argument som är viktiga att få med? 

Delbudskap kan vara budskap som kompletterar, fördjupar eller nyanserar det 
som är viktigt i huvudbudskapet. Argument kan vara svar på troliga följdfrågor 
och invändningar från målgrupperna eller exempel som stärker ditt 
huvudbudskap. 

 
Anpassa budskapet 
– Gör ett urval av de argument målgruppen är mottaglig för. Var ärlig, informera 

om både positiva och negativa konsekvenser. Det är mycket viktigt att 
mottagaren uppfattar den information du lämnar som trovärdig och att viktig 
information inte utelämnas. 

– Formulera ditt budskap med ett språk som är naturligt för dig och målgruppen. 
Prioritera bort information som inte är angelägen eller relevant. 

– Om du befarar att ditt budskap kan skapa oro eller att någon kan ställa sig 
negativ, kan ni behöva samtala om denna oro eller skepsis. Då finns en möjlighet 
att övervinna hinder. Envägskommunikation är sällan tillräckligt i dessa 
situationer. 

 
Metaforer 
Använd gärna en metafor för att uttrycka det mest väsentliga i budskapet. En metafor 
eller ett exempel kan göra ett komplext budskap mer konkret. 

 

 

Du bör tänka igenom vilken metafor du använder, då den kan sätta helt andra tankar 
och känslor i rörelse än vad du hade avsett. Om du vill använda en metafor bör du 
helst först testa den på någon i din målgrupp. 
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”Vad innebär det för mig?” 
Det är viktigt att målgruppen förstår budskapets bakgrund och syfte. Om målgruppen 
förstår budskapets orsak och sammanhang får de lättare att acceptera det. Samtidigt är 
det viktigt att budskapet engagerar, det ska tala till både hjärtat och hjärnan. Försök 
alltid att formulera ditt budskap utifrån målgruppen och dess situation. Vid en 
förändring bör du exempelvis tänka igenom vilka effekter förändringen får för 
gruppen och sedan formulera budskapet med detta som utgångspunkt. På så vis 
försäkrar du dig om att målgruppen upplever budskapet som relevant och angeläget. 

 
Målgruppen ska även få veta vad som eventuellt förväntas av dem i samband med 
kommunikationsinsatsen. Genom att tydliggöra förväntningarna kan de mentalt 
förbereda sig på vad de bör vara speciellt uppmärksamma på i samband med 
kommunikationsinsatsen. 

 
Formulera ditt budskap i Mall: Kommunikationsplan, fält 4.1-4.6 i Arbetsdokumentet  
 

Frågor och svar (FAQ) 
Ett tips är att göra ett dokument med vanliga frågor och svar (FAQ). Gör en lista över 
de frågor du tror att dina målgrupper vill och behöver få svar på och besvara varje 
fråga kortfattat. På så sätt förekommer du många frågor och visar samtidigt att du 
tänker på deras perspektiv och behov. 

 
Formulera tänkbara frågor och dina svar i Mall: Kommunikationsplan, fält 4.7 i 
Arbetsdokumentet  
 
 

Steg 5: Fastställ din aktivitetsplan 
 

Inför valet av aktiviteter bör du fundera över på vilka sätt du ska nå dina målgrupper 
med ditt budskap för att kunna nå kommunikationsmålen. Du kanske kombinerar 
skriftlig information för att få upp frågan på dagordningen, med ett möte för att ge 
medarbetarna möjlighet att ställa frågor och planerar in ett särskilt dialogmöte kring 
hur. Har du högre målsättning än ”kännedom” bör du välja muntlig kommunikation, 
eller att kombinera kanalerna. 

 
Vilka konkreta kommunikationsaktiviteter ska genomföras? 
Det är viktigt att du gör en aktivitetsplan för hur kommunikationen ska genomföras. 
Överväg vilka aktiviteter du bedömer vara de mest effektiva. Formulera och fastställ 
din aktivitetsplan för hur kommunikationen ska genomföras. Detta gör du dels för att 
säkerställa att du tänkt igenom viktiga målgrupper, budskap och behov, dels för att 
kunna följa upp och utvärdera din kommunikationsinsats. 

 
Vilka kommunikationskanaler ska användas? 
I arbetet med aktivitetsplanen ska du t.ex. fatta beslut om kommunikationen ska vara 
skriftlig, muntlig eller både skriftlig och muntlig. Fördelen med skriftlig 
kommunikation är att målgruppen kan ta del av informationen när som helst. Den 
muntliga kommunikationen kan däremot ha en större påverkan då den inbjuder till 
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frågor och svar. Genom samtal och dialog kan eventuella missförstånd klaras upp 
direkt och målgruppen blir som regel mer involverad och engagerad. 

 
Det finns ett stort antal kommunikationskanaler. Dessa kanaler kan vara mer eller 
mindre effektiva och ha fördelar respektive nackdelar beroende på situationen och 
vilken effekt du vill uppnå. Det är därför värt att fundera över vilka kanaler du vill 
använda och hur olika kanaler kan kombineras. I ”Ambitionstrappan” nedan får du 
hjälp att definiera relevanta kommunikationskanaler utifrån vilken effekt du vill att din 
kommunikation ska åstadkomma. 

 
Ambitionstrappan: 

 

 
Prioritera aktiviteterna 
När kommunikationsaktiviteterna är fastställda behöver du fundera på i vilken 
ordning de ska genomföras och hur de kan stärka och komplettera varandra, för att 
tillsammans bidra till att nå kommunikationsmålen. Nedanstående checklista kan vara 
till hjälp. 

 
– Har vi rätt antal aktiviteter? Kan vi stryka någon? Behöver vi komplettera med 

någon? Får vi ut mer om vi lägger resurserna på andra aktiviteter? 
– Stödjer aktiviteterna kommunikationsmålen? 
– Kommer aktiviteterna i rätt ordning? 
– Ska några målgrupper informeras före andra? 
– Är tidpunkten för respektive aktivitet lämplig? 
– Finns det en risk att en målgrupp överbelastas vid något tillfälle? 
– Förstärker aktiviteterna varandra? Skapar vi synergier/ringar på vattnet? 
– Finns det aktiviteter som motverkar syftet/varandra? 
– Hänger budskapen ihop med våra huvudbudskap? Finns risk för 

”budskapskrockar”? 
– Utnyttjar vi våra kanaler optimalt? 
– Finns det några ”gratistillfällen” som kan utnyttjas? 
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Gör en aktivitetsplan med aktiviteter, tidpunkter, ansvariga, etc. enligt tabellen nedan 
(se Mall: Aktivitetsplan i Arbetsdokumentet). Aktivitetsplanen blir ett bra arbetsredskap 
i genomförandet av kommunikationsinsatsen. 

 
Aktivitet Målgrupp Budskap Kanal Tidpunkt Ansvarig Deadline Status 

        
       

 

       
 

       

 
Fastställ ditt val av aktiviteter, målgrupper, budskap, kommunikationskanaler, tidpunkt 
och ansvariga i Mall: Kommunikationsplan, fält 5.1-5.7 och strukturera aktiviteterna i 
Mall: Aktivitetsplan i Arbetsdokumentet  
 
 

Steg 6: Utforma ditt presentationsmaterial 
 

Både den språkliga och den grafiska utformningen (layouten) av ditt material ska 
stödja dina budskap och få dem att framstå som tydliga, relevanta och begripliga. Tänk 
därför över: 

 
– Hur ska budskapet formuleras? Vilka ord ska användas? 
– Hur ska det presenteras? Vilken form passar bäst? 
– Kan modeller och illustrationer underlätta för att tydliggöra och skapa 

sammanhang? 
– Finns det någon kreativ idé som kan användas för att skapa uppmärksamhet 

kring aktiviteten? 
 

Testa gärna ett utkast av materialet på representanter ur målgruppen eller en kollega 
innan du kommunicerar budskapet med alla. 

 
Fundera över utformningen av ditt presentationsmaterial och hur du kan tydliggöra 
ditt budskap i Mall: Kommunikationsplan, fält 6.1-6.5 i Arbetsdokumentet  
 
 

Steg 7: Genomför aktiviteterna 
 

När du genomför aktiviteterna är det viktigt att du använder aktivitetsplanen 
systematiskt, både för att ha överblick och eventuellt stötta andra som kommunicerar. 
Vid en långvarig kommunikationsinsats är det särskilt viktigt att du fortlöpande skapar 
uppmärksamhet kring ditt budskap och upprepar det så att det finns med på agendan 
så länge insatsen pågår. Du ska med andra ord ”hålla grytan kokande”! 

 
Du har det övergripande ansvaret för att kommunikationsaktiviteterna genomförs 
som planerat, men du måste inte själv vara den som genomför varje enskild aktivitet. 
Delegera gärna ansvaret för aktiviteterna till andra och se till att det finns en ansvarig 
för varje kommunikationsaktivitet. Då kan du istället bevaka och kontinuerligt följa 
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upp alla aktiviteter på nära håll för att på så sätt säkerställa att de genomförs som 
planerat. Om aktiviteter måste justeras bör detta göras så snabbt som möjligt. 

 
Skriv ner hur du ska ”hålla grytan kokande” i Mall: kommunikationsplan, fält 7.1 samt 
använd Mall: Aktivitetsplan för att lättare kunna följa upp status på aktiviteterna i 
Arbetsdokumentet  
 
 

Steg 8: Utvärdera och följ upp 
 

Utvärdera alltid större kommunikationsinsatser, exempelvis genom att ställa följande 
frågor: 

 
– Nåddes kommunikationsmålen? 
– Vad gick bra? 
– Vad gick mindre bra? 
– Vad ska du tänka på till nästa gång? 
– Vilka delar kräver ytterligare uppföljning? 

 
Utvärderingen kan göras enkel eller omfattande, beroende på tid och behov. Vid korta 
kommunikationsinsatser kan utvärderingen göras i direkt anslutning till 
kommunikationsaktiviteter, genom att be målgruppen om återkoppling. Vid längre 
kommunikationsinsatser bör du systematiskt följa upp effekterna och planera in 
utvärderingen i din aktivitetsplan. Du kan utvärdera inför en kommunikationsinsats, 
under och/eller efter. 

 
Olika sätt att utvärdera en kommunikationsinsats är t.ex. genom: 

 
– Samtal med grupper och intervjuer med enskilda ur målgruppen 
– Fokusgrupper med ett urval ur målgruppen 
– Workshops med alla eller ett urval ur målgruppen 
– Enkätundersökningar med alla eller ett urval ur målgruppen 

 
Utvärdera kommunikationsinsatsen och skriv ner resultatet i Mall: Kommunikationsplan, 
fält 8.1-8.2 samt använd Mall: Aktivitetsplan för att planera utvärderingsaktiviteter i 
Arbetsdokumentet  
 

Om utvärderingen ger anledning till nya initiativ behöver du gå igenom din 
aktivitetsplan. Processen för kommunikationsplaneringen börjar då om från början. 
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