
 
 
 
 
 
 
 
Omdømme for eiendomsselskaper 

Modul 3: Intern kommunikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Om denne modulen 
Denne modulen gir råd om hvordan selskapet kan styrke den interne kommunikasjonen. Informerte 
og motiverte medarbeidere er avgjørende for å lykkes med å bygge merkevaren og sikre god og 
verdiskapende kommunikasjon med eksterne grupper. 
 
 
Hvorfor bør intern kommunikasjon fungere godt? 
Som den amerikanske PR-guruen Harold Burson en gang har sagt: «If you take care of the inside, the 
inside will take care of the outside». 
 
Av og til hører vi bedriftsledere sukke over at «ansatte aldri ser ut til å få nok informasjon.» Dette er 
helt feil. De fleste av oss mottar alt for mye informasjon. Den vanskelige utfordringen er å 
kommunisere om de riktige tingene. 
 
God intern kommunikasjon utløser energi på minst tre måter: 
 

• Medarbeiderne får en bedre forståelse for virksomheten, noe som skaper motivasjon og øker 
effektiviteten. En god forståelse for strategi, marked, beslutninger og selskapets stilling vil 
også bidra til at kvaliteten på det arbeidet medarbeiderne utfører styrkes.  

 
• Erfaring viser at åpenhet og god intern kommunikasjon stimulerer endringsevnen og 

forebygger friksjon og konflikt i organisasjonen. 
 

• Velinformerte medarbeidere representerer en sterk kommunikasjonsmuskel i forhold til 
eksterne grupper. En felles forståelse setter medarbeiderne i stand til å snakke med én 
stemme, og byggingen av selskapets merkevare og øvrig dialog med eksterne grupper får 
vesentlig større kraft. 

 
 
Hva bør intern kommunikasjon handle om? 
God intern kommunikasjon drives på tre områder, som alle er viktige for utviklingen av selskapet: 
 

 
 

• Strategisk intern kommunikasjon er det svakeste området i mange bedrifter. Imidlertid er 
det god kommunikasjon på dette området som setter medarbeiderne i stand til å forstå 
retning og helhet for selskapet. Uten god strategisk intern kommunikasjon, vil det være 
vanskelig å stimulere endringsevne i organisasjonen og medarbeiderne vil ikke klare å være 
den kommunikasjonsmuskelen eksternt de ellers kunne vært. 
 



Innholdet i denne kommunikasjonen dreier seg om overordnede forhold som mål og strategi, 
merkevare, verdigrunnlag og kundeløfte samt strategiske vurderinger, bidrag til å se helhet 
og lange linjer fra selskapets ledelse. 
 

• Operativ intern kommunikasjon er det ofte ingen mangel på i bedriftene, i mange 
sammenhenger for mye. Informasjon om perioderesultater, salgstall og nye kontrakter er 
selvsagt viktig. Men mange bedrifter kan med fordel både redusere omfanget av denne 
informasjonen noe, ha en tydeligere oppfatning av hvem i organisasjonen som har nytte av 
den samt bli bedre til å gjøre den operative informasjonen mer relevant, gjennom å holde 
den opp mot et strategisk bakteppe. 
 

• Sosial intern kommunikasjon er et område med store variasjoner mellom bedriftene. I 
enkelte bedrifter er den ikke-eksisterende, mens den den andre steder er dominerende. Det 
er lett å avskrive bedriftsidrett, bursdager, barnefødsler og giftemål som uvesentlig. 
Imidlertid fyller den sosiale dimensjonen i internkommunikasjonen en viktig rolle som lim i 
organisasjonen. Det er denne delen av den interne kommunikasjonen som bygger fellesskap 
og lagfølelse. 

 
 
Hvordan kan intern kommunikasjon styrkes? 
Selskapets interne kommunikasjon vil kunne styrkes gjennom disse seks grepene: 
 

1. Synlig toppleder 
Selskapets toppleder er den fremste aktøren for strategisk kommunikasjon. Det er 
topplederen som skal forklare og skape motivasjon omkring strategi, merkevare og 
verdigrunnlag. Dette er ikke en engangsoppgave, det er et kontinuerlig ansvar for toppleder 
å drive strategisk intern kommunikasjon og å etterleve merkevaren og verdigrunnlaget i 
praksis. 

 
2. Mellomledere som kommunikasjonsbærere 

Alle undersøkelser om intern kommunikasjon viser at den nærmeste overordnede er den 
foretrukne kilde til informasjon. Møter i avdelingen, med mulighet for begrunnelser og 
meningsutveksling, er foretrukket og har langt større effekt enn allmøter og 
informasjonsskriv. 
 
For å lykkes med mellomledere som kommunikasjonsbærere er det imidlertid viktig at disse 
 
a) Er tilstrekkelig informert selv. 
b) Har fått kommunikasjon tydelig definert som et ansvar. 
c) Har motivasjon og kompetanse til å kommunisere på en god måte.  
 
Hvordan lederkommunikasjonen kan styrkes og gjennomføres i selskapet er et egnet tema for 
diskusjon i ledergruppen. 

 
3. Bevissthet omkring operativ kommunikasjon 

Bedriften bør foreta en kritisk gjennomgang av sin operative interne kommunikasjon: Hvilken 
operativ informasjon bør deles, på hvilken måte og til hvem. Man bør ta sikte på å unngå 
«information overload», samtidig som den operative informasjonen når frem til dem den er 
relevant for. 
 

  



4. Enkel tilgang (intranett) 
Vi er etter hvert blitt vant til ikke bare å motta informasjon, men også å oppsøke den. Det er 
viktig at all relevant informasjon er lett tilgjengelig. Intranettløsninger er nå enkle å etablere 
også for mindre selskaper og bør benyttes. 
 

5. Arena for sosial intern kommunikasjon 
I tidligere tider var oppslagstavlen eller bedriftsbladet de klassisk formidlerne av sosial 
informasjon. Det behovet som disse fylte må ikke glemmes, god intern kommunikasjon 
handler både om fysiske møteplasser med samvær, sladder og latter, og en arena for å 
oppsøke sosial informasjon. Et intranett kan fylle også denne oppgaven 
 

6. Hver medarbeider en kommunikasjonsmedarbeider 
Som påpekt tidligere gir god intern kommunikasjon selskapet en styrket 
kommunikasjonsmuskel eksternt. Sentralbordbetjeningen og vaktmesteren kan være blant 
selskapets viktigste kommunikasjonsressurser. Ved å definere enhver medarbeider også som 
en kommunikasjonsmedarbeider, vil mange ansatte selv søke informasjon og bringe denne 
videre. Denne fulle effekten av dette kan imidlertid kun oppnås når den strategiske og 
operative internkommunikasjonen fungerer optimalt. 

 
 


