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Hvorfor er det viktig å 
kommunisere på riktig 
bølgelengde?

Alle ønsker å arbeide for orga-
nisasjoner som presterer bra. 
Store undersøkelser fra Gallup, 
Aon Hewitt, HumanKapitalIn-
deksen, Ennova og mange andre 
viser at organisasjoner med høyt 
nivå av medarbeiderengasjement 
presterer bedre enn de som ikke 
er slik.

Men hvilke faktorer leder til 
høyt engasjement blant dine 
ansatte?

●● Ledere som er synlige og gir 
sine medarbeidere en klar 
melding om egen organisa-
sjon; hvor den kommer fra og 
hvor den skal

●● Ledere som er engasjerende: 
de fokuserer på sine med-
arbeidere, bygger relasjoner 
med dem, som coacher og 
strekker dem ut av komfort-
sonen.

●● Stemmen til medarbei-
dere blir hørt; informasjon 
og ideer flyter oppover og 
nedover 

●● Organisasjonen får integri-
tet, de nedskrevne verdiene 
blir reflektert i hverdagens 
handlinger

Som leder er det nødvendig å 
ha samtaler som på riktig bølge-
lengde forteller hva organisasjo-
nen prøver å få til. Glem heller 
ikke behovet for samskaping og 
gjennomsiktighet/ transparens. 
I vår digitale verden både vet og 
krever medarbeidere å delta og å 
få vite mer enn før. Hvordan kan 
ledelsens strategiske perspektiv 
også bli medarbeidernes per-
spektiv?

Hvordan finner dine ansatte 
ut av hva som er «riktig bølge-
lengde»?

Medarbeidere danner seg en 
mening om det som skjer gjen-
nom:

●● Formell og uformell kommu-
nikasjon

●● Bevisst og ubevisst kom-
munikasjon; den som du 
planlegger for og den hvor du 
uten å tenke deg om kommu-
niserer hva som er viktig 

Det store spørsmålet er hvilket 
budskap medarbeiderne bryr 
seg mest om?

80 prosent av ledertiden 
benyttes i planlagt, formell kom-
munikasjon, mens 80 prosent av 
påvirkningen kommer fra den 
ubevisste og uformelle kommu-
nikasjonen.

Hva kan du gjøre med det?

1 Forstå hvordan 
kommunikasjon 

er sammensatt
Kommunikasjon er både overfø-
ring og deling. Kommunikasjon 
foregår mellom flere mennesker 
og knytter dem sammen i tid og 
rom, og har et innhold som gjø-
res felles.

Kommunikativ kompetanse 
er:

●● å velge innhold i henvendel-
sen slik at fakta og antakelser 
innfrir forventninger, slik at 
mottaker kan forstå innholdet

●● å uttrykke intensjonene slik 
at det språklige uttrykket 
representerer hva som er 
intendert, slik at mottaker 
kan stole på avsender

●● å gjennomføre kommu-
nikasjonen slik at den er 
i overensstemmelse med 
anerkjente normer, slik at 
mottaker og sender har felles 
verdiorientering  

●● å ikke fordreie budskapet 
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Husk at du kan kommunisere 
mer enn hva ordene du bruker 
betyr i seg selv, og du kan kom-
munisere uten bruk av språk i det 
hele tatt.

2 Ta personlig 
ansvar for å være 

«på bølgelengde»
Det er særlig viktig når organisa-

sjonen går gjennom en forand-
ring at medarbeiderne virkelig 
forstår organisasjonens verdier, 
visjon og strategi. Som leder er 
det ditt ubetingede ansvar å være 
på bølgelengde med dine med-
arbeidere, ikke omvendt. Du må 
derfor «oversette» visjonen og 
strategien til et språk dine med-
arbeidere forstår og aksepterer. 
Det dreier seg om å gjøre visjon 
og strategi relevant for medar-
beiderne uten å miste den røde 
tråden som holder visjon, stra-
tegi og hverdagens handlinger 
sammen.

3 Vær klar over hvordan 
ulik kommunikasjon 

bidrar til å være «på 
bølgelengde»
De aller fleste mennesker base-
rer sine handlinger i hverdagen 
på sine antagelser og rådende 
mentale modeller fremfor å 
basere seg på fakta. Vi tror vi vet 
hva den andre tenker, og vi  foku-
serer helst på informasjon som 
bekrefter det vi allerede vet eller 
liker. Det vi tenker om hvordan 
andre tenker er derfor ofte feil 
og kan føre til dårlige beslut-
ninger og en dårlig orga-
nisasjonskultur. 
Det er altså 
ikke nok 
å bare 
overføre 
informa-
sjon (og 
husk: informa-
sjon er ikke det 
nødvendigvis 
samme som 
kunnskap). 

●● Formell 
og ube-
visst kom-
munikasjon 
er helt sentral og sørger 
for at du skaper et tydelig 
og konsistent budskap som 
dessverre har liten virkning 
på dine medarbeidere

●● Formell og ubevisst kom-
munikasjon vises i hvordan 
organisasjon og ledere lager 
prosesser, regler og måter å 
arbeide sammen på

●● Uformell og bevisst kom-
munikasjon kan skape rom 
for mange forskjellige typer 
av samtaler

●● Uformell og ubevisst kom-
munikasjon er hverdagens 
(u)vaner hos ledere som deg. 
Disse vanene kan reprogram-
meres.

4 Velg den mest 
hensiktsmessige 

kanalen for holde 
«bølgelengden»
Alle organisasjoner har mange 
ulike interne (og eksterne) kana-
ler som kan brukes for å nå frem 
til de ansatte. Det kan være epost, 
intranett, portaler, publikasjoner, 
allmøter, blogger, wikier, avde-
lingsmøter, nettmøter og nett-
tv for å nevne noen av de mest 
brukte. De fleste virksomheter 
tilbyr dessverre ikke sine medar-
beidere opplæring i hvordan de 
best kan kommunisere via disse 
ressursene, og de fleste ansatte 
vet ikke hvilke teknologier som er 
mest virkningsfullt i å kommuni-
sere et gitt budskap.     

Kommunikasjonskanalen(e) 
du velger er avhengig av bud-
skapet og den tilstand du ønsker 

å sette mottakeren i. Ønsker du 
enveis eller flerveis kommunika-
sjon? Ønsker du personlig kom-
munikasjon eller vil du gjøre det 
mer upersonlig? En kommuni-
kasjonskanal blir rikere jo flere 
menneskelige elementer du leg-
ger til som f.eks. stemme, ansikts-
uttrykk og fysisk tilstedeværelse. 
Jo mer komplekst og emosjonelt 
budskapet er, jo rikere bør kana-
len være. Når budskapet er rutine 
og lettforståelig kan du benytte 
en mer mager (eller enkel) kanal. 

Hva mer burde du snakke 
med medarbeiderne 
dine om?
Så, du er nå på bølgelengde med 
organisasjonens verdier, visjon 
og overordnede mål. Hva mer 
burde du snakke med medarbei-
derne dine om for å holde dem 
engasjert?

Den første artikkelen i denne 
serien kan du lese på side 48 i 
Ukeavisen Ledelse nr. 13, 28. mars 
2014. 

Per-Egill Frostmann er ledelses-
rådgiver, coach og forfatter. Han 
arbeider med utvikling og måling 
av organisasjoners menneskelige 
kapital.

Hvordan sikrer du at du sender 
på riktig bølgelengde, hele tiden?
Dette er artikkel nummer  to om å få dine ledere 
og med arbeidere til å snakke sammen.
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