
Strategiska riktlinjer för kommunikationen

1  Målet en väl planerad och enhetlig kommunikation

2  Kommunikationen gör verksamheten mer transparent och begriplig

3  Samarbetet inom förvaltningen effektiviserar påverkan 
 genom information

4  Kommunikationen görs interaktiv och nya verktyg tas i bruk

5  Öppen intern kommunikation och arbetsglädje för alla

6  Bättre kommunikationsfärdigheter för alla

Dessa riktlinjer är gemensamma för SHM och för myndigheterna och 
verken inom ministeriets förvaltningsområde. Innehållet i riktlinjerna 
preciseras inom respektive organisation.

Riktlinjer för 
social- och hälsovårdsministeriets 

kommunikationsverksamhet 2011–2016

Enligt undersökningar anser intressentgrupperna att social- 
och hälsovårdsministeriet är en pålitlig, nyttig, uppskattad och 
sakkunnig instans. Byråkrati, statiskhet, splittring, avstånd och 
gammalmodighet har nämnts som svagheter hos ministeriet.

I fortsättningen vill vi värna om styrkorna och söka möjligheter 
att åtgärda svagheterna. Kommunikationens genomslagskraft ska 
förbättras med hjälp av nya verktyg och växelverkan.



R i k t l i n j e R  f ö R ko m m u n i k at i o n s v e R k s a m h e t 2011–2016

Riktlinje 1:

Målet en väl planerad och enhetlig kommunikation
Social- och hälsovårdsministeriet är en modig vägvisare för social- och 
hälsovårdspolitiken. Målet är en förutseende och aktiv kommunikation samt 
enhetliga budskap. Detta förutsätter långsiktig information om verksamheten och 
målen. Varje anställd på ministeriet påverkar ministeriets anseende genom sin 
egen kommunikationsverksamhet.

Riktlinje 2:

Kommunikationen gör verksamheten mer 
transparent och begriplig
Social- och hälsovårdsministeriet kommunicerar öppet och tydligt 
kring konsekvenserna av besluten för människornas vardag. Genom 
kommunikationsverksamheten skapar ministeriet en övergripande bild av social- 
och hälsovårdspolitiken och lägger fram frågorna i ett bredare sammanhang. 
Intressentgruppernas möjligheter att medverka i författningsberedningen höjer 
kvaliteten på beredningen och engagerar intressentgrupperna i verkställandet av 
lagarna.

Riktlinje 3:

Samarbetet inom förvaltningen effektiviserar 
påverkan genom information
Social- och hälsovårdsministeriets och hela förvaltningsområdets 
kommunikationsverksamhet reformeras i en mer kundfokuserad riktning. 
Arbetsfördelningen förtydligas i kommunikationen såväl till medborgare som 
till fackmän samt i kommunikationen vid speciella situationer. Möjligheterna till 
samarbete utreds redan i planeringsskedet av kommunikationen.



R i k t l i n j e R  f ö R ko m m u n i k at i o n s v e R k s a m h e t 2011–2016

Riktlinje 4:

Kommunikationen görs interaktiv och  
nya verktyg tas i bruk
Social- och hälsovårdsministeriet drar fördel av flera kompletterande 
kanaler i kommunikationsverksamheten. Kommunikationen har den 
största genomslagskraften ansikte mot ansikte. Webben är en central 
kommunikationskanal för att nå större kretsar. Sociala medier utnyttjas i 
situationer där genomslagskraften kan ökas genom växelverkan.

Riktlinje 5:

Öppen intern kommunikation och  
arbetsglädje för alla
Alla främjar en öppen och diskuterande intern verksamhetskultur. Varje anställd 
ökar den gemensamma kompetensen genom att dela med sig av kunskap och 
god praxis. Det får faktiskt vara trevligt på jobbet. SHM har som mål att vara en 
arbetsplats som de anställda rekommenderar för sina vänner.

Riktlinje 6:

Bättre kommunikationsfärdigheter för alla
Varje anställd har de kommunikationsfärdigheter som behövs för 
arbetsuppgifterna. En öppen och modig kommunikation förutsätter att SHM:s 
experter har tillräcklig beredskap att delta i samhällsdebatten och att de också 
uppmuntras till detta.
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Riktlinjerna för kommunikationsverksamheten  
stödjer ministeriets strategiska mål
Social- och hälsovårdsministeriet vill arbeta för ett socialt hållbart samhälle där 

 folk stannar längre i arbetslivet och känner att det alltid lönar sig att arbeta

 alla har möjlighet till välbefinnande

 alla har en trygg miljö att bo och arbeta i

SHM:s kommunikationsverksamhet stödjer målen i  
strategin och regeringsprogrammet. 

Genom kommunikationsverksamheten kan man påverka att

 den sociala hållbarheten tas i beaktande i allt samhälleligt beslutsfattande

 människorna får tillräckligt med information om frågor som berör dem 

 förmedlingen av styrinformationen och dess genomslagskraft förbättras


