


Læg en plan
Når du planlægger et projektforløb, er det en god idé at planlægge den kommunikation, der hører 
til, hvad enten det drejer sig om projekt ”Arbejdslørdag i børnehaven” eller projekt ”Indførsel af 
nyt edb-system til alle medarbejdere i Rødovre Kommune”. Din projektplanlægning handler blandt 
andet om, hvad der skal laves hvornår og af hvem, mens kommunikationsplanen handler om, hvem 
der skal have hvad af vide, hvornår og hvordan. Kommunikationsplanen udspringer af projektpla-
nen, der indeholder samtlige opgaver i projektet. For hver opgave i projektet, bør du overveje, om 
der er behov for at kommunikere noget ud. På den måde sikrer du, at din kommunikationsplan 
dækker alle kommunikationsbehov i projektet.

En kommunikationsplan kan, alt efter ambitionsniveau, indeholde overvejelser omkring:

Målet:•	  Hvad skal der komme ud af kommunikationen?

Budskaber:•	  Hvad er de vigtigste budskaber?

Målgrupper og interessenter:•	  Hvilke målgrupper er der? Hvem har ellers inte-
resse i projektet? 

Kommunikationskanaler:•	  Hvad er bedst egnet til at få budskaberne ud til målgrup-
pen – opslagstavle, e-mails, Den Røde Tråd eller måske intranettet?

Opgaver:
Er alle projektets kommunikationsopgaver med i din kommunikationsplan? •	
Er der sat ansvarlige på opgaverne i forbindelse med projektet - at indkalde til møder, •	
hænge opslag op, trykke foldere, afholde høringsrunder eller kontakte lokalpressen?

Tidsplan:•	  Du skal have en klar tidsplan for kommunikationsopgaverne

Opfølgning og feedback:•	  Har du fået budskaberne ud? Har du opnået det, der var 
dit mål? Feedback giver dig også mulighed for at lære noget.

Til din overordnede projektplanlægning kan du bruge redskaberne ”Projektbeskrivelse/Kommis-
sorium” og ”Projektskitse”, som du finder som skabeloner i Cirius.



Mål
Tænk godt over, hvad der er det egentlige mål med kommunikationen. Hvis børnehavens foræl-
drebestyrelse skal arrangere en arbejdslørdag, er det ikke nok, at de øvrige forældre dagen før får 
af vide, at de gerne må dukke op og deltage. Målet må være, at få så mange forældre som muligt til 
at deltage med iver og entusiasme. Derfor er et hurtigt opslag om projektet dagen før en dårlig 
idé, hvorimod en seddel eller en e-mail et par uger før, til alle forældre, med information om ar-
bejdsopgaverne, helt sikkert vil give pote.

Hvis du er ansvarlig for at indføre et nyt edb-system i kommunen, kommer du i strid modvind, 
hvis du kun sætter som mål at fortælle brugerne, at systemet bliver taget i brug om et par dage. 
Hvis dit mål derimod er, at medarbejderne skal have en positiv forventning til det nye system og 
tage godt imod det, kommer processen til at køre meget bedre, hvis du i god tid fortæller om den 
forestående forandring og sørger for at lytte til de tilbagemeldinger, du får.

Budskaber
Når du laver din kommunikationsplan, skal du gøre dig grundige overvejelser om, hvad de vigtigste 
budskaber er. På den måde holder du et stærkt fokus i din kommunikation, så du bliver på rette 
spor og sikrer, at det er det væsentlige og relevante indhold, du kommunikerer ud. 

Målgrupper og andre med interesse
Hvis der er tale om en større kommunikationsopgave, kan det godt betale sig for dig at lave en li-
ste over målgrupper og andre med interesse i sagen. Listen skal give dig et overblik over, hvem du 
skal kommunikere med, hvordan og hvorfor.

Listen kan, alt efter ambitionsniveau, indeholde oplysninger som adresser, telefonnumre og stil-
lingsbetegnelser, men det kan også hjælpe på overblikket at skrive oplysninger om interessenter-
nes indstilling til projektet, positiv eller negativ, samt deres bekymringer og forventninger ned.



Ofte kan du have nytte af at opdele interessenterne i grupper efter for eksempel:

Relation til projektet (kolleger, samarbejdspartnere, borgere)•	

Viden (hvad kender målgruppen til projektet)•	

Interesse i projektet (brugere, deltagere, borger)•	

Forventninger (positiv, negativ, ligegyldighed)•	

Status (politisk eller i organisationen)•	

Adgang til kommunikationskanaler (har alle for eksempel adgang til pc)•	

Hvis kommunikationen for eksempel drejer sig om udskiftning af alle kommunens pc’er, kan bru-
gerkonsulenterne passende puttes i en ”ekspertgruppe”, mens de øvrige medarbejdere for ek-
sempel kan puttes i grupper alt efter hvor meget de bruger pc i det daglige arbejde.

Grupperingen kan tage afsæt i, hvilke budskaber der skal ud til hvem. Det er ikke sikkert, at en 
gruppe af medarbejdere, som ikke bruger pc til daglig, er interesseret i af få af vide, hvor meget 
RAM de nye pc’er har, mens det sagtens kunne være relevant viden for gruppen af brugerkonsu-
lenter.

Opdelingen kan også bruges, hvis bestemte grupper af interessenter skal undersøges nærmere, 
skal have særlig bevågenhed eller betjenes på en bestemt måde.

Kommunikationskanaler
For at være sikker på at dit budskab når ud til målgruppen, skal du overveje, hvilke kommunika-
tionskanaler, du kan bruge. Det nytter ikke, at du beslutter dig for at skrive elektroniske nyheds-
breve, hvis halvdelen af din målgruppe ikke har pc-adgang. På den anden side er opslagstavlen i fro-
koststuen ikke velegnet, hvis budskabet skal ud til medarbejdere, som ikke jævnligt spiser frokost 
der.



Du skal altså overveje, hvilke kanaler målgruppen har adgang til:

En•	  opslagstavle kan være en effektiv kommunikationskanal, hvis den hænger, så alle kom-
mer forbi den jævnligt

Den Røde Tråd er egnet til kommunikation, der skal ud til alle, også medarbejdere der ikke •	
har pc-adgang

Kommunikation til borgere skal måske ud via lokalpressen eller via hjemmesiden•	

Måske skal der sendes personlige breve ud til en bestemt gruppe borgere•	

Hvis alle i målgruppen har pc-adgang, er en e-mail både billigere og hurtigere end et •	
 papirbrev!

Du skal også tænke over budskabets karakter, når du beslutter hvilken kommunikationskanal, du 
vil bruge.

Et•	  budskab om at en leder står til rådighed for medarbejderne, passer ikke særlig godt ned 
i en formel rudekuvert 

Et indviklet økonomisk budskab egner sig ikke som en note i et nyhedsbrev•	

Et budskab om, at ledelsen gerne vil i dialog med medarbejderne, egner sig ikke til en e-•	
mail, hvis der ikke samtidig er lagt op til, at medarbejderne kan besvare mailen

Opgaver i forbindelse med planen
I forbindelse med kommunikationsplanen, vil der være opgaver, der skal udføres. Måske skal der 
forfattes informationsmateriale, måske skal der tages kontakt til interessenter eller måske skal der 
sørges for forplejning til et møde. Kommunikationsplanen skal skabe et overblik over hvem, der 
skal have hvad at vide, hvornår og hvordan.

Når du beskriver opgaverne, skal du finde balancen mellem petitesse-niveauet, hvor du beskriver 
alt i detaljer og det alt for overordnede niveau, hvor du kan komme til at glemme mindre, men 
måske vigtige, opgaver.





Det nytter ikke, hvis du i planen beskriver, at man skal tage telefonen, hver gang den ringer. At tage 
telefonen er ganske vist afgørende for kommunikationen – men at skrive det ind dag for dag i en 
plan er meningsløst. På den anden side kan det være en rigtig god idé, hvis din plan indebærer, at 
der bliver lavet en oversigt over, hvem der tager telefonen for kolleger, som er på ferie eller syg-
domsramte.

Opfølgning og feedback
I forbindelse med mange projekter kan du have stor nytte af feedback, dels kan det hjælpe dig 
med at finde ud af, om du har fået dit budskab ud og dels giver det dig en mulighed for at få af 
vide, hvordan du måske kan ændre eller tilrette et projekt, som brugerne ikke er helt glade for 
- men det kræver, at du opfordrer brugerne til at give feedback og gør det nemt for dem at give 
den!

I kommunikationsplanen kan du beskrive, hvordan brugerne skal have mulighed for at give feed-
back - måske skal der være svarkuverter i udsendte breve, måske skal du sende spørgeskemaer ud 
eller sørge for en mulighed for at give respons via hjemmesiden.

Planen kan også beskrive, hvordan du vil indsamle og bearbejde feedback. Måske skal du skrive alle 
tilbagemeldingerne sammen i et dokument eller måske skal du afsætte tid og kræfter til en syste-
matisk bearbejdning, for at finde ud af, om der er et mønster i tilbagemeldingerne.



Tjekliste: Planlægning af kommunikation
Har du tjekket, at alle kommunikationsopgaver er med i din kommunikationsplan?

Ja□	
Nej□	

Hvad er målet med kommunikationen?
At udbrede kendskabet til noget (for eksempel en serviceydelse, en politik, en procedure)□	
At ændre holdningen til noget□	
At ændre arbejdsgange eller procedurer □	
Andet□	

Hvilke budskaber skal du have ud?
At præsentere brugerne for nyt (for eksempel et edb-system, en ny leder, en lovændring)□	
At udbrede faglig viden (om for eksempel edb-systemer eller lovstof) □	
At brande kommunen (hvad fortæller vi om kommunen, design, image)□	
Andet□	

Kender du målgrupper og interessenter?
Liste over hvem, der har interesse i sagen (husk baglandet, for eksempel medarbejdere og □	
politikere) 
Prioritér interessenterne, hvem er vigtigst? □	
Hvad er deres interesser i sagen? □	
Er der evt. nogle samarbejdspartnere i blandt?□	
Andet□	

Hvilke kommunikationskanaler kan du bruge?
Massemedier - lokale/landsdækkende □	
Intern kommunikation (for eksempel e-mail, intranettet, Den Røde Tråd, møder)□	
Hjemmesider (RK.dk og de decentrale hjemmesider) □	
Andet□	



Har du styr på tiden? 
Har du lagt en tidsplan?□	
Hænger den sammen med en eventuel projektplan?□	
Andet□	

Er der styr på eventuelle udgifter?
Produktion af materialer, for eksempel foldere □	
Omtale i presse og andre medier □	
Undervisning og kurser□	
Andet□	

Har du opstillet succeskriterier?
Holdningsændring□	
Omtale i medier□	
Feedback □	
Andet□	



Skema: Planlægning af kommunikation

Mål Budskaber Afsender Interessenter Delmål

Det overordnede 
mål for kommuni-
kationen – Hvad vil 
du opnå? Måske er 
der flere mål eller 
delmål!

De centrale bud-
skaber, som skal ud 
til målgruppen.

Hvem skal stå for 
kommunikationen?

Alle som har en in-
teresse i projektet. 
Du kan evt. priori-
tere listen.

Vil du opnå be-
stemte delmål med 
bestemte grupper 
af interessenter?

Kanaler Tid Ansvarlig Aktiviteter Feedback

Skal kommunikatio-
nen ud via e-mail, 
intranettet, Den 
Røde Tråd, opslags-
tavler eller møder?

Tidsfrister og dead-
lines.

Er der sat navn på 
alle opgaver?

Skal der hænges 
opslag op, skrives 
vejledninger, ind-
kaldes til hørings-
runder eller måske 
skrives et nyheds-
brev?

Skal der være mu-
lighed for feedback, 
og hvad skal den 
bruges til?

Fjern eller tilføj kolonner efter behov, for eksempel:
Ressourceforbrug: Er der brug for økonomiske - eller medarbejderressourcer.•	

Succeskriterier: Kan du opstille nogle succeskriterier, der kan måles på?•	



Skema: Hvem har interesse i projektet?

Målgruppe / Interessent Interesse i projektet Hvem kan påvirke projek-
tet

Hvem har interesse i projektet Hvilken interesse? Er der nogle, der vil modarbejde 
eller støtte projektet?

Hvem kan bidrage til projektet Aktiviteter

Er der nogle, der kan bidrage med for eksempel vi-
den eller erfaringer til projektet?

Skal der sættes bestemte aktiviteter i gang? Det kan 
for eksempel være høringsruder, information eller 
kurser.

Lav eventuelt flere kolonner til:
Hvor meget betyder interessentens forventning?•	

Kan forventningerne imødegås?•	

Hvad bliver reaktionen, hvis forventningerne ikke kan opfyldes?•	
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