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En metod för att 

• Ringa in och identifiera vårt gemensamma 
slutmål  

• Formulera ett övergripande budskap

och därefter kan vi….
- Identifiera och ringa in våra målgrupper
- Se över hur vi lättare nå fram med våra budskap
- Besluta hur vi ska kommunicera

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att kunna nå ut mer vår kommunikation behöver vi först identifiera vårt gemensamma slutmål. Budskapet ska formulera slutmålet. I steg två tittar vi på att ringa in målgrupper, och ser över hur vi kan kommunicera effektivare, Ska förbundets kansli sköta all kommunikation, ska vi kommunicera genom våra medlemsorganisationer eller både och?



Snabbkurs i kommunikation

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommunikation kan definieras på ett mycket enkelt sätt. Det är helt enkelt akten att förmedla information från en punkt till en annan.Vi befinner oss ständigt i en kommunikationsprocess där vi sänder ut olika former av budskap via olika kanaler till människor som avkodar och tar emot dem.Att kommunicera effektivt innebär alltid att förmedla eller koda sitt budskap så att mottagaren verkligen förstår vad man menar, vare sig det handlar om tal, skrift eller bild.Vi befinner oss ständigt i en kommunikationsprocess där vi sänder ut olika former av budskap via olika kanaler till människor som avkodar och tar emot dem.Att kommunicera effektivt innebär alltid att förmedla eller koda sitt budskap så att mottagaren verkligen förstår vad man menar, vare sig det handlar om tal, skrift eller bild.



Kommunikationstrappan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ingen information = det skapar ingen effekt, Men kan innebära ryktesspridning och spekulationerInformation på hemsida, via möten eller intervjuer = effekten blir ökad kännedom om vad vi arbetar med och förståelse för varför vi finns som förbundDialogmöten = stort engagemang, ägarskap och handling



Vi kommer ihåg: 

Presentatör
Presentationsanteckningar
10 procent av det vi läser20 procent av det vi hör30 procent av det vi ser50 procent av det vi ser och hör70 procent av det vi diskuterar80 procent av det vi gör95 procent av det vi lär av andra95 procent. När informationen kommer från medlemsorganisationer, företag, vattenvårdsförbund, MVVF, minst tre källor, skapar vi tillit och kommunikationen blir effektfull. När man är intresserad av att lära sig något då lär man sig bäst av andra. 



Kommunikationen i sig har inget egenvärde, 
men den SKA skapa ett värde för vår 

verksamhet.



Presentatör
Presentationsanteckningar
När mål saknas blir kommunikationen meningslös.  Det finns olika typer av mål: Systemmål uttryck i termer av det problem som ska lösas: förhindra att fiskars reproduktion förstörs. Systemmålet är synonymt med nollvisionenVisionsmål: anger ett önskvärt framtida tillstånd för den egna verksamheteten: Mälarens vattenvårdsförbund ska vara det viktigaste vattenvårdsförbundet runt Mälaren Beteendemålet påverkar människors beteende och är det som gör så att nollvisionen kan uppnås. 



Kommunikationsmål handlar om: 
Vad målgrupperna enligt sändaren (oss) 
bör intressera sig för, veta, tycka

Presentatör
Presentationsanteckningar
 



Position i kommunikationsprocessen

Förebilder Beslutsfattare
Opinionsbildare

Förmedlare Slutmålgrupp

Presentatör
Presentationsanteckningar
 Beslutsfattare: Politiker, Landstinget, chefstjänstemän och företagsledare som ska påverkas att fatta beslut i sändarens intresseOpinionsbildare: journalister som ska påverkas verbalt verka för sändarens intressenFörmedlare: lokala fiskare, Mälarenergi, läkare, distriktsköterskor vars uppgift kan vara att påverka slutmålgruppens beteendeFörebilder: goda exempel genom att vara först med att sluta skriva ut läkemedel som påverkar fiskars reproduktionSlutmålgrupp för kommunikationen är den grupp som ska sluta producera läkemedel som är farliga; Läkemedelsföretag eller privatpersoner som spolar ner saker i toaletten.Beror på vad vi förändra…..för att uppnå nollvisionen



Slutmål : Nollvisionen, inga miljögifter i Mälaren

Beteendemål

Kommunikationsmål

Presentatör
Presentationsanteckningar
Slutmålet måste identifieras innan beteendemålet kan sättas och innan kommunikationsmål kan påbörjas…Visionsmål; nollvisionen kan gälla framtida tillstånd, Mälarens vattenvårdsförbund ska uppnå…… eller hur MVVF vill bli uppfattade.För att slutmålet ska kunna uppnås Beteendemål för Allmänheten: minska fulspolning av läkemedel i toalettenFör opinionsbildare: påverkas till att skriva om problematikenFör beslutsfattare: besluta om åtgärder som minskar halten miljögifter i Mälaren, Apoteken väljer icke miljöfarliga läkemedel, LandstingetKommunikationsmål: För opinionsbildare och beslutsfattare: Öka intresset för miljögiftsfrågor och dess inverkan på vattenkvalitetenFör förmedlare: ökad kunskap (För allmänheten: ökad kunskaper om vad som händer med fiskarna och deras reproduktion samt antibiotika resistens. Mindre negativa attityder till att inte fulspola



Hur kommunicerar vi idag? 

• En stor del av vår tid går åt till att 
kommunicera

Presentatör
Presentationsanteckningar
En kommunikationsprocess innebär enkelt sett att en sändare sänder ett budskap via en kommunikationskanal. Budskapet tas sedan emot av en eller flera mottagare. Sändaren måste först anpassa eller koda budskapet efter den kanal för kommunikation som används. Där efter avkodar mottagaren eller mottagarna budskapet. Denna avkodning gör att mottagaren förstår budskapets betydelse och innebörd.På grund av denna tolkningsprocess finns det alltid en risk för att det ska uppstå missförstånd. Men med effektiv kommunikation minimeras denna risk.Vet ni om hur vi kommunicerar idag? Nyhetsbrev, hemsida, aktiviteter, seminarier, arbetsgrupper….pressmeddelanden, utbildningarKommunikationsstrategin har identifierat Vem, vad och hur: Vem: Kommunikationsstrategin har identifierat tre målgrupper. Har vi fler? Färre? Hur: kan vi förstärka vårt slutmål genom att kommunicera gemensamt? Vad: krav på agerande, återrapportering, nya riktlinjer, nyhetsförmedling 



Budskap

- Ett bra budskap är enkelt
- Ett bra budskap är personligt
- Ett bra budskap går att ta till sig

Presentatör
Presentationsanteckningar
Om målet för kommunikationen är alarmering  bör budskapsstrategin vara personifiering och problematisering = pressmeddelanden hög räckviddÄr kommunikationsmålet kunskapsöverföring bör budskapsstrategin vara individualiserande fakta = selektiv medievalstrategi = nyhetsbrev? Är kommunikationsmålet attitydpåverkan bör budskapsstrategin anknyta till normer och värden = hur påverkar det oss personligen



MVVF syfte

• Att bidra till underlag för samhällsplanering 
och annan verksamhet av betydelse för 
vattenförhållandena i Mälaren för att öka 
möjligheterna att följa upp miljömål och 
initiera miljöförbättrande åtgärder, 

• Att genom samverkan främja vattenvårdande 
insatser i Mälaren och dess avrinningsområde. 



MMVF verksamhet
• bedriva miljöövervakning av Mälaren och i samband med detta ta fram 

underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön 

• redovisa miljöövervakningens resultat på sådant sätt att denna blir till 
nytta i medlemmarnas löpande verksamhet: planerings- och 
utvecklingsarbete i kommuner, företag, myndigheter m.fl., 

• bedriva ett arbete för samråd, information och effektivt resursutnyttjande, 

• samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund och vattenråd för att 
samordna utrednings- och åtgärdsfrågor angående Mälarens 
avrinningsområde, 

• tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om Mälaren. 



Workshop

• Vilket är vårt slutmål? 
• Vilket är vårt budskap? Har vi flera 

beroende på målgrupp?   

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi delar upp i grupper om 3-4 och diskuterar ingående fråga 1 och 2, därefter tilldelad gruppfråga. Hinner man så går det bra att försöka besvara övriga frågeställningar. 
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