
Kommunikation på 

arbejdspladsen

Oplæg til 2. Akademidag 



Interessentgrupper og organisationens 

omverden

Mintzberg, 1983



Interessentgrupper og organisationens 

omverden

Mintzberg, 1983



Interessentgrupper og organisationens omverden

Mintzberg, 1983



Kommunikationskompasset



Kommunikationskompasset
Modtageren vil opfatte budskabet ud fra: Sensation, Identifikation, Væsentlighed, 

Konflikt og Aktualitet

Modtageren forholder sig til budskabet med afsæt i: 

 Kontekst: Hvornår og i hvilken form modtages budskabet?

 Afsender: Leder, projektgruppe, kollega, andet?

 Formål: Informere, brandslukke, inkludere, andet?

 Emne: Hvordan bliver det beskrevet?

 Medium: E-mail, opslag, samtale, andet?

 Genre: Brug af sprog, form rammer den rigtigt?

 Forløb: Dispositionen af tekst/budskab og beskrivelse 

 Fremstillingsform: Modtagernes forudsætningsniveau



Indkaldelse til fællesmøde den 17. marts 2010 på 

Lindebo (1)

Kære medarbejder

Der indkaldes til informationsmøde om projektet ’Nærvær i arbejdet’ som bostedet 

deltage i sammen med andre arbejdspladser i Region Midtjylland.

Det er vigtigt for samarbejdet på Lindebo, at alle kommer til mødet, da vi sammen 

skal gennemgå resultatet af den spørgeskemaundersøgelse om trivsel og 

arbejdsmiljø som I har svaret på.

Mødet starter kl. 13.00 og vi er færdig kl. 15.00

Med venlig hilsen

Solvej Hyldeblomst

Forstander

”Be there or be square”



Indkaldelse til fællesmøde den 17. marts 2010 på 

Lindebo (2)

Kære kollega

Der indkaldes til informationsmøde om projektet ’Nærvær i arbejdet’ som bostedet 

deltage i sammen med andre arbejdspladser i Region.

Det er vigtigt for samarbejdet på Lindebo, at alle kommer til mødet, da vi sammen 

skal gennemgå resultatet af den spørgeskemaundersøgelse om trivsel og 

arbejdsmiljø som vi har svaret på.

Mødet starter kl. 13.00 og vi er færdig kl. 15.00

Med venlig hilsen

Projektgruppen

”Be there or be square”



Indkaldelse til fællesmøde den 17. marts 2010 på 

Lindebo (3)

Hej medsammensvoren 

Du indkaldes til informationsmøde om projektet ’Nærvær i arbejdet’ som vi deltage 

i sammen med andre masse andre arbejdspladser.

Det er vigtigt for samarbejdet hos os, at alle kommer til mødet, da vi sammen skal 

snakke om resultatet af den spørgeskemaundersøgelse om trivsel og 

arbejdsmiljø som vi alle har svaret på (juhuu!).

Mødet starter kl. 13.00, vi er færdig kl. 15.00 (vi laver kaffen!)

Med venlig hilsen

Projektgruppen

”Be there or be square”



Kommunikation på arbejdspladsen

Det drejer som om…

Nærvær

Samarbejde

Respekt



Nærvær

Vi kommunikerer med et nærvær, der 

viser, at vi er her for hinanden.

Det betyder, at vi lytter for at forstå og er 

opmærksomme på hinandens behov.

Vi er åbne og imødekommende, så vi 

indbyder til en tillidsfuld dialog.



Samarbejde

Vi vil kommunikere konstruktivt sammen.

Det betyder, at vi fortæller åbent om, hvad 

der sker på arbejdspladsen.

Vi spørger ind til hinandens forventninger, 

så vi kan forsøge at imødekomme dem –

og melder klart ud, hvis vi ikke kan leve 

op til dem eller måske har noget andet at 

byde på. 



Respekt
Vi vil kommunikere med klare aftaler og 

respekt for den enkelte. 

Det betyder, at vi er velforberedte og viser 

omtanke ved at sætte os i hinandens sted. 

Vores indbyrdes kommunikation skal være 

troværdig og til at forstå.

Vi gør vores bedste for at kommunikere, når 

der er brug for det – ikke kun når der er tid til 

det.



Spilleregler ved gruppeprocesser

 Arbejd på at skabe en god relation!

 Vis respekt for den andens udgangspunkt!

 Vis respekt for den andens oplevelse!

 Respekter den andens følelser!

 Vær nænsom og direkte!

 Respekter grænser!

 Fokuser på processen!

 Undlad at vurdere hinanden!
(Bobby Zachariae)



Spilleregler ved gruppeprocesser

 Undlad at give gode råd!

 Stil spørgsmål i stedet for at give svar!

 Sørg for at lytte!

 Timeout!

 Undgå tankelæsning!

 Tjek efter og opsummer!

 Sørg for, at alle bliver hørt!

 Brug eventuelt eksterne, neutrale konsulenter!

(Bobby Zachariae)



(Erfaringer fra projekt i Københavns Amt 2005 – 2006)

”10 GODE RÅD TIL NÆRVÆR”
Ledelsens skal være aktiv

Sæt et mål – Find vejen til målet

’Svesken på disken’/’Ordet på bordet’

Vend fra individets problem til fællesskabets problem

Statistikerne – brug dem!

Efterlev jeres egne politikker og regler!

Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet

Mobilitet og eksperimenter  

Medarbejder på alle niveauer skal være med i processen 

Den enkelte medarbejder skal tage ansvar


