
ETT HÖGT ANSEENDE 
– KOMMUNIKATION SOM GÖR

VERKSAMHETSNYTTA 
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”Sverige har ett i internationella sammanhang 
mycket högt förtroende för offentliga institutioner –
denna samhälleliga tillit fungerar som ett slags 
guldreserv för oss. Den måste bevakas och vårdas, 
så att värdet inte minskar.

Känslan av hög kvalitet i statsförvaltningen är 
nära förknippad med tron på den oväldige och 
saklige tjänstemannen. Tillsammans tjänar detta 
som fundament för en välfungerande demokrati 
och marknadsekonomi.”

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter
16 september 2016



Önskad 
effekt Anseende är ett av 

dussinet tidlösa, 
etablerade och 
kanalöverskridande
mått som kopplar till 
verksamhetsnyttaDe flesta mått mäter 

era förutsättningar
för önskad effekt



Verksamhets-
nytta? 

Ge mig ett
nyckeltal, 

tack! 
/mvh GD



Övergripande rykte/anseende

Kompetens och 
framgång

Personligt 
intryck och tillit



1. Hög kännedom
2. Fördjupad kunskap (kännedomsgrad)
3. Tydlighet och differentiering
4. Made in Sweden

Positiva krafter för högre anseende



1. Frånvaro av konkurrens och konsumentmakt
2. Hög förväntan på samhällsansvar
3. Ansvarsområde i (politiska) hetluften
4. Förmår inte leverera på sitt (upplevda) uppdrag
5. (Mediala) kriser som når ledningsnivå

Myndigheternas aber



Personlig 
kontakt

Broschyr, 
sajt, etc

Vänner, 
kollegor, etc

Mediebilden

8
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Att känna till sitt anseende är en 
avgörande utgångspunkt i 
kontakten med politiker, 
medarbetare och medborgare. 

Kommer de ens att lyssna?
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1. Mät nuläget och era drivkrafter
2. Målsätt kanalöverskridande
3. Öka räckvidden
4. Repetera anseendedrivande budskap

Loopa!

Fyra steg framåt för 
ett högre anseende



Lästips 

 Förtroende eller anseende – vad är skillnaden?
 Polisen: När det emotionella och rationella går isär
 Nyckeln bakom svenska myndigheters anseende
 Företag som förlorat i anseende – och kommit igen

Eller prata med mig
Sonja von Lochow, 0733 744 070
www.kantarsifo.se

https://www.kantarsifo.se/blogg/fortroende-eller-anseende-vad-ar-egentligen-skillnaden
https://www.kantarsifo.se/blogg/polisen-nar-det-emotionella-och-rationella-gar-isar
https://www.kantarsifo.se/blogg/nyckeln-bakom-svenska-myndigheters-okade-och-minskade-anseende
https://www.kantarsifo.se/blogg/foretag-som-forlorat-anseende-och-kommit-igen
mailto:sonja.von.lochow@kantarsifo.com
http://www.kantarsifo.se/


TACK!
SONJA.VON.LOCHOW@KANTARSIFO.COM

#kantarsifo
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