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1. Ny kommunikation  

Nordiska ministerrådet har stärkt sin profil och sin roll som politisk 

aktör och skapare av politiska nätverk. Det gäller både inom Norden och 

internationellt. Ministerrådet är i dag en aktiv röst i den nordiska och 

internationella politiska debatten och bidrar till samhällsutvecklingen i 

de nordiska länderna. 

Nordiska ministerrådets kommunikation ska stödja ländernas ambit-

ion om att upprätthålla och vidareutveckla denna roll i linje med de poli-

tiska ståndpunkterna och visionerna i ländernas politiska ledning. Det 

ställer nya krav på fortlöpande anpassning av Ministerrådets kommuni-

kationsstrategiska arbete. 

Kommunikationen av det nordiska samarbetet handlar till största de-

len om kommunikation av politik och ståndpunkter. Politik i ett aktuellt 

nordiskt perspektiv med nationell förankring. Det ställer krav på an-

norlunda differentierad kommunikation med större genomslagskraft 

inte bara i det offentliga rummet utan också i förhållande till de politiska 

beslutsfattarna själva och tillhörande centrala förvaltningar. 

Ett bredare och djupare synliggörande av de nordiska kärnvärdena 

och det politiska samarbetet kräver att kommunikation beaktas i alla 

sektorer och på alla nivåer i Nordiska ministerrådet och hos politiker i 

det nordiska samarbetet. 

I en nätverksorganisation som Nordiska ministerrådet ska kommuni-

kationen också internt bidra till att stödja de olika enheternas och pro-

jektens förmåga att kommunicera politiskt och sektorsövergripande. 

Slutligen kräver synliggörandet och förankringen av Nordiska mi-

nisterrådets kärnbudskap och aktuella politiska arbete att man upprätt-

håller den kommunikation som är i fokus och prioriteras. 

Kommunikationsstrategin fastställer ramarna för detta arbete och 

stöds av kommunikationsavdelningens operationella handlingsplaner 

samt riktlinjerna för avdelningens tolk-, publikations- och webbenhet. 

Politiska och kommunikativa prioriteringar 

Nordiska ministerrådets kommunikationsstrategi speglar stats- och 

samarbetsministrarnas övergripande politiska prioriteringar. Strategin 

tar samtidigt hänsyn till kraven på flexibilitet i modern politisk kommu-

nikation i överensstämmelse med Ministerrådets grundläggande värde-

ringar och överordnade politiska beslut. 

Strategin tar också hänsyn till det politiska huvudfokuset i Minister-

rådets aktuella ordförandeskap när detta faller inom samarbetets aktu-

ella politiska kärnområden.  
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De politiskt prioriterade kärnområdena beskrivs i Nordiska minister-

rådets aktuella profileringsdokument som ligger till grund för Nordiska 

ministerrådets arbete. 

Kommunikationsstrategins funktioner 

Strategin har två huvudfunktioner: Den fastställer mål och riktlinjer för 

kommunikationen av det nordiska samarbetet. Samtidigt fungerar stra-

tegin som ett verktyg för att mäta effekten av Ministerrådets kommuni-

kationsaktiviteter. En exakt mål- och resultatstyrning ligger i förläng-

ningen av Nordiska samarbetskommitténs (NSK) fortsatta önskemål om 

mätbara resultat. 

Kommunikationen kommer fortsatt att starkt fokusera på de kärn-

områden som är politiskt prioriterade för närvarande, men är samtidigt 

flexibel i förhållande till projekt och aktiviteter som faller omedelbart 

utanför så länge de stöder Ministerrådets övergripande politiska linje.  

Slutligen kommer Ministerrådets kommunikation framöver att fort-

satt omfatta de icke-formaliserade områdena av det nordiska samar-

betet. Insatsen kommer att ske i den utsträckning det stöder det nor-

diska samarbetets övergripande politiska profil.  



  Nordiska ministerrådets kommunikationsstrategi 2011–2013 5  5 

2. Målinriktad kommunikation 

Kommunikationsstrategin ska säkerställa att det nordiska samarbetets 

politiska prioriteringar och fokusområden å ena sidan hänger samman 

med kommunikationsarbetets prioriteringar, aktiviteter och rapporte-

ring å andra sidan.  

Kommunikationsstrategin ska stödja en mer målinriktad exponering 

av det nordiska samarbetets aktiviteter och resultat. Samtidigt ska stra-

tegin också stödja arbetet med att Nordiska ministerrådets medarbe-

tare, fackavdelningar och institutioner tänker kommunikativt. 

Kort sagt ska kommunikationsstrategin bidra till att göra den nor-

diska värdegemenskapen konkret och relevant och därigenom effektivt 

synliggöra det nordiska mervärdet och de områden där det nordiska 

samarbetet gör en tydlig skillnad.  

Fokusering och styrning 

Ländernas krav på politisk fokusering har stärkt både synligheten och 

genomslagskraften i det nordiska samarbetet. Det åtföljande stilskiftet i 

Ministerrådets kommunikationsstrategiska arbete utvecklas därför ytter-

ligare i takt med utvecklingen av de politiska prioriteringarna. Strukturen 

och organisationen av arbetet behålls.  

Kommunikationsstrategin stöder Ministerrådets tre övergripande in-

satsområden: globaliseringsarbetet, profileringsarbetet och fokusområ-

dena i det aktuella ordförandeprogrammet. Varje område är styrande 

för den övergripande arbetsprioriteringen och konkreta kommunikat-

ionsinsatser. 

Den praktiska realiseringen av målen för kommunikationsstrategin 

bygger på separata kommunikationsplaner (handlingsplaner). Kommu-

nikationsplanerna innehåller konkreta anvisningar om vad, hur, när och 

till vem det ska kommuniceras. Kommunikationsavdelningen gör upp 

planerna i nära dialog med Ministerrådets fackavdelningar, institution-

erna samt nationella och regionala samarbetspartner.  
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3. Kommunikationsansvaret 

Kommunikation är chefsansvar och samtidigt en angelägenhet för hela 

organisationen. Det innebär att alla kommunikationsaktiviteter ska pla-

neras, budgeteras och utvärderas på alla nivåer.  

På Nordiska ministerrådets kommunikationsavdelning och inom orga-

nisationens övriga kommunikationsenheter finns det expertstöd och spe-

cialistkompetens inom kommunikation som hela verksamheten kan dra 

nytta av i arbetet med att säkerställa Ministerrådets centrala roll i det 

nordiska samarbetet. 

I detta avsnitt beskrivs kommunikationsavdelningens roll i detta ar-

bete och i profileringen av det nordiska samarbetet. Beskrivningen tar 

upp avdelningens viktigaste funktioner i förhållande till Nordiska samar-

betskommittén (NSK), Generalsekreterarens kontor (GSK), chefsgruppen 

samt Ministerrådets fackavdelningar och institutioner.  

Kommunikationsavdelningen stöder och profilerar det nordiska 

samarbetet. Avdelningen är Ministerrådets ögon och öron i den offent-

liga debatten och håller sig orienterad om de centrala politiska diskuss-

ionerna i Norden. Avdelningen fungerar i det sammanhanget som inspi-

ratör, rådgivare och sparringpartner inom kommunikation för hela or-

ganisationen och dess placering i offentligheten och i den politiska 

debatten. Den fungerar också som sparringpartner inom kommunikat-

ion för Ministerrådets institutioner, kontor och hus, ländernas ministe-

rier och framför allt det sittande ordförandeskapet. 

Rådgivning och dialog 

Generellt sett har hela kommunikationsavdelningen en kreativ och upp-

sökande funktion (avdelningens webb-, tolk- och publikationsenheter 

har också en servicefunktion). 

Avdelningen bidrar till att stärka Ministerrådets dialog med omvärl-

den, däribland näringslivet, intresseorganisationer, ländernas branscher, 

medier och politiska beslutsfattare. Mot denna bakgrund utvecklar kom-

munikationsavdelningen hela tiden nya nätverk, etablerar nya kommuni-

kationskanaler och identifierar nya allianspartner.  

Kommunikationsavdelningen har en proaktiv roll och avdelningen 

lämnar med hjälp av webb-, publikations- och tolkenhetens expertkun-

skaper rådgivning till Ministerrådets fackavdelningar, institutioner och 

kontor i kommunikationsrelaterade frågor.  
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I dialog med generalsekreteraren och ämbetsmannakommittéerna läm-

nar kommunikationsavdelningen input till fackministerierna för den 

aktuella politiska dagordningen i vart och ett av de nordiska länderna 

samt Färöarna, Grönland och Åland. Kommunikationsavdelningen sam-

arbetar framför allt med de nationella ministeriernas kommunikations-

avdelningar och det aktuella ordförandeskapet om kommunikationspo-

tentialen i befintliga och framtida projekt.  
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4. Politisk kommunikation 

Från politiskt håll ställs det ständigt större krav på synligt värde och 

synlig dokumentation av kommunikationsarbetet. Större synliggörande 

av det politiska ansvaret och den konkreta politiken kräver ett varaktigt 

skifte bort från en ensidig, konventionell och pressinriktad informat-

ionsverksamhet över till en differentierad kommunikation baserad på 

dialog och målgruppsinriktat nätverksarbete.  

En viktig förutsättning för detta arbete är en större integrering av det 

nordiska samarbetets politiska förankring. Tillsammans med stats- och 

samarbetsministrarnas övergripande politiska prioriteringar och de 

aktuella kärnområdena utgör det kärnan i det kommunikationsstrate-

giska arbetet och Ministerrådets politiska kommunikation. 

Det är därför avgörande att samarbetet fortsatt utökas mellan kom-

munikationsavdelningen och ministeriernas kommunikations- och 

pressansvariga inom varje facksektor. Grupperna samordnar kommuni-

kationsarbetet inom det aktuella området och säkrar den nationella (och 

nordiska) politiska versioneringen och förankringen.  

Användning av ministrar som hävstänger i kommunikationen 

Nordiska ministerrådet har Nordens mest slagkraftiga uppdragsgivare i 

form av de nordiska ministrarna – både fackministrar och statsmi-

nistrar.  

Ett skärpt framgångskriterium är att all kommunikation av det nor-

diska samarbetets aktuella kärnområden och övergripande politiska 

prioriteringar ska förankras hos en eller flera ministrar. I praktiken be-

tyder det att ministrarna i största möjliga omfattning ska inspireras till 

att bidra personligen antingen i form av deltagande (exempelvis vid 

konferens eller seminarium) eller på distans (exempelvis med en kom-

mentar/ett citat i pressmeddelande/nyhetsbrev).  

Ministrarna medverkar i regel på nationell basis, så att kommunikat-

ionen versioneras till det enskilda landets eller områdets aktuella poli-

tiska situation. 

Om ministrarna och deras tjänstemän inte kan medverka direkt ska 

de i alla fall på förhand vara informerade om att kommunikationen äger 

rum och har ett innehåll och en vinkling som är relevant för deras eget 

intresseområde/fackområde.  
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Användning av aktuella ämnen i vinklingen av konkreta 
budskap 

Alla aktiviteter ska förankras i aktuella händelser eller ämnen – exem-

pelvis politiska debatter eller aktuella ämnen i pressen. Avdelningen ska 

alltid sträva efter att gå utanför de egna aktiviteterna – de är sällan legi-

timerande i sig. 

Synlig markering av egna ståndpunkter på Nordiska 
ministerrådets kärnområden 

Synpunkter ska tas upp på generalsekreterarens vägnar så att det inte 

råder någon tvekan om vilken uppfattning Ministerrådet har i det poli-

tiska ämne som kommunikationen gäller. Synpunkterna fungerar som 

kompletterande kommunikationsmarkörer till den övergripande politiska 

förankringen hos ministrarna. De konkreta handlingsplanerna för vart och 

ett av de politiskt prioriterade områdena innehåller en översikt över ak-

tuella ståndpunkter på det aktuella området. 

Större språkligt mod  

Nordiska ministerrådets budskap ska ha en skarp vinkling och nyheter 

formuleras kort, exakt och med politisk udd – framför allt användningen 

av rubriker. I praktiken använder avdelningens medarbetare varandra 

som kritiska sparringpartner.  
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5. Det nordiska samarbetets 
kärnområden 

I detta kapitel sammanfattas de kärnområden som prioriteras för närva-

rande för det nordiska samarbetet sett ur kommunikationssynpunkt. 

Syftet är att göra kärnområdena enkla och kommunicerbara i alla kom-

munikationssammanhang så att Nordiska ministerrådets målgrupper får 

en tydlig bild av organisationens fokusområden och arbete. 

För att göra kärnområdena kommunicerbara har de i tabellen nedan 

sammanförts i en budskapsstruktur bestående av huvudbudskap och 

underbudskap. 

Huvudbudskapen sammanfattar Ministerrådets arbete inom vart och 

ett av de fyra kärnområdena och skapar på det sättet en överblick som 

gör kommunikationen om Ministerrådets arbete tydligare och lättare för 

målgrupperna att förstå.  

Varje huvudbudskap stöds av en rad underbudskap som tydliggör 

vad Ministerrådet gör konkret och politiskt på varje kärnområde. Un-

derbudskapen bidrar således till att göra huvudbudskapen mer kon-

kreta.  

Varje kärnområde med tillhörande huvudbudskap och underbudskap 

stöds av en rad initiativ som utgörs av de konkreta projekt som organi-

sationen arbetar med. De konkreta initiativen kommer att framgå av de 

handlingsplaner som ska utarbetas för varje kärnområde.  

Med utgångspunkt från huvudbudskapen och underbudskapen nedan 

ska alla de konkreta initiativen kommuniceras till alla relevanta mål-

grupper. Det är här kommunikationsavdelningens roll att ge råd till hela 

organisationen om de kommunikativa aspekterna i planeringsfasen av 

de konkreta initiativ som hör till varje kärnområde.  

I det sammanhanget är det nödvändigt att ta med alla kommunikat-

ionsaspekter så tidigt som möjligt i planeringen av alla projekt och akti-

viteter. Det sker i samarbete mellan fackavdelningarna och kommuni-

kationsavdelningen. 
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NMR:s kärn-

områden  

1. Kunskap och innovation 

Norden är en ledande kun-

skaps- och innovationsregion 

2. Klimat, miljö och energi  

Norden skapar klimat-, miljö-, 

och energilösningar för den nor-

diska globala marknaden 

3. Välfärd och kulturell samhö-

righet 

Nordens unika välfärdssamhälle 

bygger på en stark kulturell sam-

hörighet 

4. Internationellt ansvar och 

engagemang 

Norden har ett internationellt 

engagemang och ansvar 

Huvudbudskap 

för NMR 

 

1. NMR arbetar för att stärka 

forskning, utbildning och fri rörlig-

het för kunskap.  

2. NMR arbetar för att stärka 

innovation i den privata och offent-

liga sektorn.  

1. NMR främjar utveckling av hållbar 

miljöteknik och hållbart utnyttjande 

av naturresurserna. 

2. NMR främjar utveckling, använd-

ning och export av hållbara energi-

lösningar. 

1. NMR utvecklar Norden som en bra 

region att investera, arbeta och leva 

i. 

2. NMR utvecklar framtidsinriktade 

nordiska kulturerbjudanden som svar 

på globaliseringens utmaningar. 

1. NMR samarbetar med länder och 

andra internationella aktörer på 

områden av gemensamt intresse. 

2. NMR sätter de nordiska kärnvär-

dena på den internationella dagord-

ningen. 

 

Underbudskap 

 

1. Profilerar Norden som en le-

dande region inom forskning och 

innovation 

2. Främjar högre utbildning och 

samspelet mellan högre utbildning, 

forskning och näringsliv 

3. Stöder initiativ som främjar 

forskning och bra utbildning i 

Norden 

4. Stärker nordisk toppforskning 

och innovation inom klimat, energi, 

miljö, hälsa och välfärd 

5. Arbetar för bättre ramvillkor för 

forskning och forskningsfinansie-

ring i Norden 

6. Arbetar för bättre ramvillkor för 

innovation, entreprenörskap och 

näringslivsutveckling i Norden 

 

1. Ställer kunskap till förfogande för 

utveckling av energi- och miljöteknik 

2. Underlättar samarbete mellan 

näringsliv, forsknings-, miljö- och 

energisektorn 

3. Förmedlar exempel på nordisk 

miljöteknologi internationellt  

4. Samordnar samarbetet kring en 

gemensam nordisk elmarknad 

5. Arbetar för energieffektiva lös-

ningar i Norden och internationellt 

6. Arbetar för ett bättre utnyttjande 

av naturresurserna i ett föränderligt 

klimat 

1. Vidareutvecklar den nordiska 

välfärdsmodellen i ett europeiskt och 

globalt perspektiv 

2. Vidareutvecklar Nordens attraktiva 

och konkurrenskraftiga arbetsmark-

nad  

3. Tar bort gränshinder mellan de 

nordiska länderna 

4. Främjar jämställdhet på alla om-

råden i de nordiska länderna 

5. Stärker vidareutvecklingen av det 

nordiska kulturlivet 

6. Stärker lagstiftningssamarbete i 

de nordiska länderna 

 

1. Främjar allmängiltiga rättsstats-

principer, yttrandefrihet, demokrati, 

jämställdhet och tolerans  

2. Utgår från de nordiska värdering-

arna i det internationella samarbetet 

om globaliseringens möjligheter  

3. Stärker samarbetet med Nordens 

grannar  

4. Utvecklar samarbetet med region-

ala och internationella aktörer 
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6. Målgrupper  

Nordiska ministerrådets kommunikationsinsats riktar sig mot både in-

terna och externa målgrupper. För att insatsen ska bli fokuserad och 

resultatinriktad bedöms målgrupperna noggrant med avseende på deras 

betydelse för övergripande politiska prioriteringar, aktuella kärnområ-

den och konkreta aktiviteter. I detta avsnitt görs en genomgång av mål-

grupper och övergripande kommunikationskanaler.  

Exakt hur målgrupperna ser ut kommer att variera från projekt till 

projekt, från kärnområde till kärnområde och kommer därför inte att 

finnas med i denna övergripande kommunikationsstrategi.  

Den exakta definitionen av målgrupperna finns i de fyra separata 

handlingsplanerna. I handlingsplanerna konkretiseras målgrupperna för 

varje område i en sådan omfattning att de kan fungera som praktisk 

plattform för effektmätningar (för mer information om effektmätningar, 

se avsnitt 7). 

Interna målgrupper 

De interna målgrupperna är viktiga för den samlade kommunikationsin-

satsen. Syftet med kommunikationsinsatsen riktad mot denna målgrupp 

är att informera om målsättningar samt mätningar i samband med av-

delningens kommunikationsinsats.   

De interna målgrupperna består av:  

 

 Nordiska samarbetskommittén (NSK) 

 Ämbetsmannakommittéerna 

 Nordiska ministerrådets arbetsgrupper 

 Generalsekreteraren 

 Avdelnings- och kontorscheferna i Nordiska ministerrådets 

sekretariat 

 Kommunikations- och pressansvariga i ländernas fackministerier 

 Nordiska institutioner och underordnade institutioner 

 

Målsättningen med rapporteringen är att de interna målgrupperna upp-

lever att den information de får har ett värde samt att målgrupperna 

involveras direkt och mer aktivt i profileringen av det nordiska samar-

betet. 

Rapporteringen innehåller inte bara status för målsättningar, fram-

gångskriterier och mätningar bakåt i tiden utan också framåt. Det fram-

tidsinriktade innehållet består av information om kommunikationsakti-
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viteter som kommunikationsavdelningen har i pipeline vad gäller de 

särskilda insatsområdena under de aktuella kärnområdena.  

Schemat nedan ger en överblick över rapporteringens format och 

frekvens sett i förhållande till de enskilda interna målgrupperna.  

 

Interna målgrup-

per  

Rapporteringens format Rapportering-

ens frekvens 

NSK 

 

Skriftlig presentation av genomförda och 

planerade aktiviteter. Avrapporteringen sker i 

direkt samband med NSK-möten. 

Frekvensen är 

beroende av 

antalet NSK 

möten 

 

Ämbetsmannakom-

mittéer 

Face-to-face-möten där kommunikationsråd-

givarna gör en kort muntlig presentation av 

genomförda och planerade aktiviteter.  

Två gånger om 

året 

Generalsekreteraren Kommunikationschefen gör en kort muntlig 

presentation av genomförda och planerade 

aktiviteter. 

Fortlöpande 

Avdelnings- och 

kontorscheferna i 

NMR 

Kommunikationsrådgivarna utarbetar en 

skriftlig rapport av genomförda och planerade 

aktiviteter till avdelningscheferna. Kontorsche-

ferna informeras muntligt. 

Fortlöpande 

Externa målgrupper 

Totalt sett består de externa målgrupperna av en mycket heterogen 

grupp intressenter, vars betydelse kan variera från kärnområde till 

kärnområde och från aktivitet till aktivitet. Därför är det nödvändigt att 

fastställa vilka målgrupper som har betydelse för de enskilda kärnområ-

dena, projekten och kommunikationsaktiviteterna. 

Prioriteringen av målgrupper måste göras i förhållande till alla före-

gående kommunikationsstrategiska beslut och överväganden om vad 

och till vem Ministerrådet ska kommunicera. 

Poängen med indelningen i målgrupper är således hela tiden att kon-

kret ta ställning till exakt vem NMR kommunicerar till/med i förhållande 

till aktuella politiska prioriteringar. Detta är framför allt nödvändigt för 

att mäta effekten och genomslagskraften av relaterade kommunikations-

insatser. 

För att illustrera hur arbetet med målgrupper går till görs i schemat 

nedan en indelning i sekundära och primära målgrupper inom varje 

politiskt prioriterat kärnområde. De primära målgrupperna kommer att 

vara föremål för direkta effektmätningar. 
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Målgrupper för kommunikationen: 

Externa målgrupper Kärnom-

råde 1 

Kunskap 

och inno-

vation 

Kärnom-

råde 2 

Klimat, 

miljö och 

energi 

Kärnom-

råde 3 

Välfärd och 

kulturell 

samhörig-

het 

Kärnom-

råde 4 

Internat-

ionellt 

ansvar och 

engage-

mang 

Ämbetsmän  Primär Primär Primär Primär 

 

Befintliga intressenter Primär Primär Primär Primär 

Politiker Sekundär Sekundär Sekundär Sekundär 

 

Forsknings- och utbild-

ningsinstitutioner 

Primär Primär Sekundär Sekundär 

Intresseorganisationer Primär Primär Sekundär Primär 

 

Företag Primär Primär Sekundär Sekundär 

 

Opinionsbildare Primär Primär Primär Primär 

 

Nyhetsmedier Sekundär Sekundär Sekundär Primär 

 

Fackmedier Primär Primär Sekundär Sekundär 

 

Allmänheten Sekundär Sekundär Primär Sekundär 

 

De viktigaste målgrupperna i kommunikationsarbetet är uppdelade i 

följande nivåer: 

 

 Allianspartner  

 Dialogpartner  

 Informationsmottagare 

 

Ministerrådets allianspartner omfattar bland annat Ministerrådets be-

fintliga och redan involverade intressenter (däribland mottagare av 

nyhetsbrev, anställda på institutioner, ambassader etc.). De involveras 

aktivt i de politiska projekten och satsningarna, så att de ser sig själva 

som medägare och hjälper till att sprida informationen om projekten.  

Dialogpartner är viktiga att ha med i projekten eftersom de kan bidra 

med sina perspektiv och lämna input till respektive projekt. De förväntas 

inte vara involverade i samma utsträckning som allianspartner.  

Informationsmottagare ska, som namnet anger, hållas väl informe-

rade om alla aktiviteter men förväntas inte bidra aktivt till projekten.  

Både kommunikationsinsatsen och effektmätningarna ska utformas 

så att de överensstämmer med övergripande målgruppers betydelse för 

och roll i projekten.  

En utförlig beskrivning av målgrupper på nations-, organisations-, fö-

retags- och individnivå ingår i de fyra separata kommunikations- och 

handlingsplaner som varje år utarbetas för vart och ett av det nordiska 

samarbetets aktuella kärnområden.  
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Ministerrådets kommunikationskanaler 

Detaljerad information om kommunikationskanaler och nätverk kom-

mer inte att finnas med i denna övergripande kommunikationsstrategi. 

Beskrivning på detaljnivå finns i de fyra handlingsplaner som hör till 

varje projekt. 

Sammantaget använder Nordiska ministerrådet i dag en rad kommu-

nikationskanaler för att nå ut till sina målgrupper. Kanalerna kan indelas 

i följande huvudkategorier: 

Arrangemang 

Omfattar bl.a. det årliga globaliseringsforumet, symposier, konferenser, 

debattarrangemang och liknande. 

Politiska nätverk och facknätverk 

Omfattar bl.a. ämbetsmannakommittéer, formella och informella kom-

munikationsnätverk mellan kommunikationsavdelningen och fackmini-

sterierna i länderna.  

Press och medier 

Omfattar medier i alla de nordiska länderna och internationellt. 

NMR:s publikationer 

Omfattar bl.a. rapporter, årsrapporter, årsböcker, forskningsprojekt. 

NMR:s institutioner 

Omfattar bl.a. Norden i Fokus, NMR-kontor och informationspunkter.  

Dialogbaserade och sociala medier 

Omfattar bl.a. Facebook, Twitter och bloggar på de områden inom vilka 

Nordiska ministerrådet vill skapa debatt eller en nära personlig dialog 

med målgrupperna.  

Dessa kategorier är inte statiska utan ger en ögonblicksbild av de ka-

naler som kommunikationsavdelningen använder i dag.  

Avdelningen gör fortlöpande en utvärdering av den aktuella kommu-

nikationen samt kommande projekt och insatsområden för att bedöma 

relevansen av nya kanaler. 
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Exempel:  

NMR vill skapa uppmärksamhet kring en ny typ av forskning inom miljöområdet 

bland små och medelstora företag. Målsättningen är därför att se till att den 

exponeras i alla relevanta fackmedier och bilagor i dagstidningar. Mätmetoden 

kommer att vara en kvantitativ uppräkning av pressklipp med en kvalitativ 

bedömning av artiklarnas innehåll. 

 

Exempel:  

NMR vill öka samarbetet mellan institutionscheferna på valda nordiska utbild-

ningsinstitutioner och har för detta ändamål bjudit in till en konferens. Målsätt-

ningen är att skapa förståelse för budskapet om behovet av starkare samarbete 

och att få deltagarna att diskutera konkreta projekt. Mätmetoden är ett fråge-

formulär med relevanta frågor som lämnas till deltagarna på konferensen och 

skickas ut till de inbjudna som valt att inte delta i konferensen. 

7. Målsättningar och mätningar 

Kommunikationsstrategins övergripande mål är att skapa maximal syn-

lighet, intresse och förståelse för det nordiska samarbetets kärnområden 

och skiftande politiska prioriteringar (när de har tydlig referens till det 

nordiska samarbetets övergripande profil). Det uppnår man genom att 

arbeta systematiskt med kommunikationsmålsättningar och mätningar. 

De konkreta mätningarna avser att identifiera: 

 

 Målgruppens exponering för Nordiska ministerrådets budskap 

(synlighet) 

 Målgruppens uppfattning av budskapen (förståelse) 

 Målgruppens reaktion på budskapen (handling/engagemang) 

 

Då kärnområdena och de politiska prioriteringarna är tematiskt olika 

och hanteras separat i NMR kommer mätningarna också att ha olika 

karaktär. För några projekt kommer en bred exponering inom målgrup-

perna exempelvis vara att föredra. För andra är det mer relevant att 

skapa konkret handling inom en snävare krets av mottagare.  

Den kommunikationsansvarige inom varje kommunikationsinsats 

gör en konkret bedömning av målsättningar och mätmetod från projekt 

till projekt.  
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Valet av målsättning och mätmetoder bygger på en bedömning av mål-

gruppernas betydelse och karaktär. Den följande beskrivningen av arke-

typer bland målgrupperna ska tjäna som stöd vid den konkreta bedöm-

ningen: 

Allianspartner 

Kommunikationsmålen för allianspartner är att skapa medverkan och 

engagemang genom kommunikationsinsatsen. Det kan bl.a. göras genom 

att involvera relevanta målgrupper tidigt i projektprocessen och därmed 

göra dem till medägare av projekten. Mätningen av denna typ av insats 

ska vara kvalitativ och kvantitativ.  

Dialogpartner 

Kommunikationsmålen för dialogpartner är att involvera och informera. 

Denna målgrupp ska inte handla aktivt men ha så mycket intresse för 

projekten att det leder till att de bidrar med sina perspektiv på de aktu-

ella projekten. Mätningen av denna typ av insats ska även den vara kvali-

tativ och kvantitativ så att NMR KOMM har möjlighet att justera kom-

munikationsinsatsen. 

Informationsmottagare 

Kommunikationsmålen för informationsmottagare är att skapa synlighet 

av projekten. Mätningen av insatsen ska vara kvantitativ med fokus på 

synlighet.  

De första mätningarna på varje kärnområde fungerar som noll-

punktsmätningar och skapar därmed utgångspunkt för den kontinuer-

liga utvärderingen av kommunikationsinsatsen.  
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8. Organisation  

Kärnområden och projekt  

Varje kärnområde får en kommunikationsrådgivare knuten till sig som 

blir ansvarig för att identifiera de projekt (proof points) som ska ingå i 

de separata kommunikationsstrategierna och handlingsplanerna på 

varje kärnområde.  

Identifieringen sker i nära samarbete med avdelningscheferna, kon-

torscheferna och fackrådgivarna. Bedömningen av de enskilda pro-

jektens kommunikationspotential görs i samarbete med kommunikat-

ionschefen. 

Ansvar för planer, målsättningar och mätningar 

Kommunikationschefen har det övergripande ansvaret och ska god-

känna handlingsplanerna på varje kärnområde. Kommunikationschefen 

har fortlöpande kontakt med generalsekreteraren (GS) och de två kon-

torscheferna för att stämma av arbetets politiska huvudbudskap och 

underbudskap.  

Kommunikationsrådgivarna har ansvaret för att utarbeta handlings-

planer, ange målsättningar och genomföra mätningar på de kärnområ-

den som var och en är samordnare för.  

Kommunikationsrådgivaren på varje kärnområde har det fulla ansva-

ret – även om flera rådgivare kan vara knutna till ett eller flera projekt 

på sina kärnområden. En seniorrådgivare har ansvaret för att det är 

överensstämmelse mellan planerna och att planerna är i linje med rikt-

linjerna i det övergripande strategidokumentet. 

Ansvar för rapportering 

Kommunikationsrådgivarna rapporterar till och är direkt underställda 

kommunikationschefen. Före varje möte i Nordiska samarbetskommit-

tén (NSK) avrapporterar kommunikationschefen skriftligt huvudpunk-

terna i kommunikationsavdelningens arbete.  

Dessutom rapporterar kommunikationsrådgivarna fortlöpande till 

ämbetsmannakommittéerna och informerar avdelningscheferna och 

kontorscheferna i sekretariatet om kommunikationsavdelningens ar-

bete.  
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