
Det är omodernt att slösa med energi – och dyrt



EFFEKTIV
kommunikation

Att kommunicera istället för att informera



1. Kommunicera istället för att informera
Lyssna först - prata sen

Se och hör den du kommunicerar med. Det handlar 
egentligen bara om lite hederlig ödmjukhet, och om att 
lyssna istället för att prata.

Förstå mottagaren, skapa förståelse från din sida och 
presentera en gemensam lösning. 

Man behöver inte vara överens, men man måste båda 
förstå vad man inte är överens om i så fall. 



2. Målgruppsanpassa - Vem pratar du med?

Se till att anpassa det du vill säga efter mottagarens 
specifika förutsättningar, se även till att anpassa ditt språk 
efter deras förförståelse. 

Tänk på att alla har olika förutsättningar, vissa kanske inte 
förstår eller kan ert området alls medan andra mycket väl 
känner till det. Effektiv kommunikation innebär att 
eventuella hinder för förståelse minskas. 

Exempel på kommunikationshinder är yrkes-jargong, 
språkbarriärer, förväntningar och fördomar samt kulturella 
skillnader. 



3. Var tydlig - och stäm av att ni är överens 
Något som är självklart för dig är ofta inte självklart för den 
du pratar med, var därför mycket tydligare än du tror att du 
behöver vara. 

Ju tydligare du är från början, desto större är chansen att ni 
förstår varandra i ett senare skede. Röj undan alla tveksam-
heter innan ni t.ex. påbörjar ett jobb eller ett samarbete 
med någon. 

Skapa en vana där ni ställer bekräftande frågor: ”Om jag 
har förstått dig rätt så vill du att…” eller ”Ditt största 
problem är alltså...”. Be också gärna om återkoppling för att 
få veta om mottagaren verkligen förstått ert budskap och 
att ni verkligen har förstått dem. 



4. Mervärden – lyft fram rätt fördelar

Det blir lätt så att man bara kommunicerar fördelar utifrån sitt 
eget perspektiv och sin egen bransch, men man tjänar ofta på 
att kommunicera mervärden utifrån mottagarens perspektiv. 

Tänk på vilka mervärden du kan lyfta, och hur, när du 
kommunicerar med just den personen eller just det företaget? 
Mervärdena blir då till argument som får mottagaren att förstå, 
och de fungerar även som säljargument. 

Det kan t.ex. vara svårt att sälja in injusteringsventiler - men 
enklare att sälja in ”jämn inomhustemperatur”. Det är svårt att 
sälja in energieffektivisering - men snäppet lättare att sälja in 
”kostnadseffektivitet” och en ”klimatsmart boende”. 



5. Var kortfattad och konkret i skrift
I dagens samhälle blir vår koncentrationsförmåga och vårt fokusspann 
kortare och kortare. Vi är vana vid snabb information och vi vill ha den 
informationen direkt - ju längre en text är och ju fler klick bort den 
ligger, desto större är risken att ni tappar mottagarna på vägen.  I text 
får man inte heller möjlighet att fråga eller förklara sig, så det är 
nödvändigt att vara konkret.

Generellt så läser man rubrik och möjligtvis inledning, så det är viktigt 
att inledningen fungerar som en sammanfattning av den långa texten -
så att läsaren snabbt får förståelse för vad texten handlar om.

Detta kan vara värt att fundera lite extra över när det gäller t.ex. mail 
och hemsidor, men även när man skriver offerter och kontrakt. Kan 
någon utan min erfarenhet förstå det jag skriver?



• Har jag på riktigt lyssnat på mottagaren? Deras 
önskan och behov?

• Pratar vi samma ”språk”? Om inte - har jag 
anpassat mig efter deras förförståelse?

• Har vi en gemensam uppfattning av vad vi har 
kommit fram till och överens om?

• Har jag lyft upp rätt mervärden för just denna 
mottagare?

• Är de texter jag skriver kortfattade, konkreta och 
tydliga? 

Fråga dig själv
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