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DISCIPLIN



Rammer
• Välkommen kommunikologer, båda medlemmar och icke medlemmar

• Information om syften och ramar för mötet

• Presentation av föreningens roll bland övriga aktörer i nätverket

• Presentation av styrets ledamöter (og Roger og Linda) og de övriga fremmøtte 

• Debatten i svenska medier om kommunikologi. Vad kan vi kommunikologer lära?

• Innledning til felles filtrering ved styret

• Filtrering i plenum, övriga synpunkter att tänka på och ta med

• Brainstorming i grupparbete

• Vad kan vi som kommunikologer bidra med, som individer eller i gemenskap för att 
bättre ”förebygga” felaktige slutsatser om kommunikologi, tvärdisciplinär 
metakompetens, och om kommunikologer samt hantera debatter både i svensk resp. 
norsk media

• Presentation av grupparbete i plenum

• Diskussion om slutsatser (inkludert Var o hur skall dessa hanteras?)

• Avslutning av nätverksträffen

• Informera om processen med Standard, kommande nätverksträffar och kongress 2016



Intensjon

• Mobilisera kraft, idéer och energi till åtgärder som 
syftar att upprätthålla gott renommé om 
disciplinen kommunikologi samt kommunikologers 
arbete.



Styrelsen 2016
Styrelsen, tillsätts av årsmötet

Monika L. Eknes, ordf. ekonomiansv. och press (Oslo)

Roger Sjursen, viceordf. (Stavanger)

Anna Carlsson, ledamot  (Stockholm)

Ole Gustafsson, ledamot (Nacka)

Linda Nilsson, suppleant (Floda, Göteborg)

Kenneth Tilley, suppleant (Hamar)



Övriga organ i föreningen
Valberedning, tillsätts 
av årsmötet

• Charlotte Ljung, 

ordf.

• Beate Lofseik, 

ledamot

• Lene Nyhus, 

ledamot

Feedbackservice, 
tillsätts av styrelsen

• Monika L. Eknes, 
ordf.

• Beate K. Kolstad

• Göran Persson

Arbetsgrupp/Kongress 2016, via 
styrelsen

• Herman Höyskel

• Kenneth Tilley

• Ole Gustafsson , kontakt 
styrelsen

Arbetsgrupp/”Standard” 2016, via 
styrelsen

• Monika Eknes, ordf

• Roger Sjursen

• Elisabeth Magnusson

• Kennet Tilley

• Linda Nilsson



Nätverket av 
kommunikologer

800-900 med certifikat
dessutom ca 4 000 studerande

(Uppgifter från SIK)    
. 
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Organisationer i nätverket
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Föreningen, öppen för alla 
kommunikologer

Startad av kommunikologer, för kommunikologer, enskilda individer 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ
• Styrelsen väljs av årsmötet
• Valberedningen väljs av årsmötet
• Feedbackservice tillsätts av styrelsen
• Ovanstående bildar ”Resursgrupp” som bollplank 

till styrelsen i vissa frågor
• Kongressen föreningens forum för ”fagliga”/ 

akademiska frågor
• Arbetsgrupp för kongress – via styret
• Arbetsgrupp för standard – via styret
• Arbetsgrupp för nätverksträffar – via styret



Organisationer i nätverket
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Fleiner & Sjøbakken 

SIK

SIKs Kvalitetsråd

Utbildningsprogram 
Kvalitetssäkrar via SIK 



Utbildningsprogram av 
kommunikologer

• Utbildningsprogram, 
kvalitetssäkrar via SIK  

- KommunikologGruppen

Ekonomisk förening
Eva Jonasson, Bea Alperby

• Kommunikologcenter
Företag
Susanne Björklund

• Kommunikologiutdanningen
Randaberg
Ellen Torp og Björn Reidar Brune

• Utbildningsprogram, egen –
fristående kvalitetssäkring

• Meeta Nova 
Kommunikologi
Lena Bergman

• Huvudleden
Meta Kompetens
Charlotte Alexandersson, Håkan 
Persson

• Com 4 Change
Meta Kompetens
Eva Cedervall, Ulla Bjerkhaug

• Helhet
Meta Kompetens
Viveca & Hans Wistam
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Organisationer i nätverket

Kommunikologer som 
”slutat/parkerat/avvaktar” 
utbildningsprogram 

Individer som under olika 
ramar/samarbeten bedriver 
konsult & 
utbildnings/undervisnings-
verksamhet

En stor ”mängd” av 
kommunikologer som 
medvetet/omedvetet 
använder sin kompetens i 
olika yrkesroller/privat och 
ett otal anställningsformer
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Styrelsens uppfattning om 
Föreningens roll

• Styrs via en övergripande organisationsidé med syften/intentioner, stadgar/ramar och mandat från 
årsmöten (medlemmarnas högsta beslutande instans)

• Fleiner och Sjøbakken har tagit fram disciplinen kommunikologi (studiet av … med materialet/”nycklarna”) 
och presenterar sitt arbete via SIK och utbildningsprogrammet i kommunikologi

• Disciplinen kommunikologi etablerades/definierades 2001 med studieparametrar enligt Fleiner och 
Sjøbakken

• Kommunikologer är ”bärare” av disciplinen kommunikologi i kraft av sin kompetens och har ansvar för sin 
disciplin (jfr andra discipliner)

• Föreningen är en samling kommunikologer med disciplinen kommunikologi som den gemensamma ’fagliga’ 
ramen. (Sjøbakken & Fleiner tackade ja till att bli hedersmedlemmar när föreningen bildades.)

• Styrelsen tolkar mandatet från årsmötet att föreningen önskar en respektfull och seriös hantering av 
disciplinens och kompetensens tvärdisciplinära karaktär med vårt fag-material som ”kvalitets-parametrar”

• På medlemmarnas uppdrag vill styrelsen bidra till att utveckla föreningen att verka för samarbete på tvärs av 
våra enskilda organisatoriska (företag/institutioner/nationella) tillhörigheter

• Medlemmarna i föreningen tog beslut på årsmötet i januari 2016 att tillsammans sammanställa och 
dokumentera det ”fagliga”/akademiska materialet/studieparametrarna i det som valts att kallas ”Standard” 
med en ”Första utgåva” 2016

• Styrelsen betraktar samtliga kommunikologer som ”delägare” i disciplinen kommunikologi. Vår 
presupposition är att var och en har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad med vad som sker inom sin 
disciplin, speciellt som utbildare. Föreningen bygger forum för att möjliggöra detta erfarenhetsutbyte -
kongress, nätverksträffar (fysiska, ev. via webben), FB-sidor m.m. 11



Föreningens inbjudan till
medverkan på Nätverksträff

• Fleiner & Sjøbakken /SIK

• Kvalitetsrådet

Att medverka på, alternativt framföra inspel och 
kommentarer via styret. 

Båda alternativen har avböjts.
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Innledning til 
felles filtrering
Psykobabblarne: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=22658

1. «Tankeöverföring lärs ut till skolpersonal»

2. Pseudovetenskapen kommunikologi lär ut övningar som beskrivs som 
tankeöverföring till skolpersonal.

3. Pseudovetenskap skadar elitidrottare.

4. OvetenskaplIga ideer om hjärnrörelse sprids i skolor. Neuromyt.

5. Kommunikologiens ideer om hvordan mennesket fungerer er förlegade. «Det 
är en väldigt, väldigt föråldrad syn på hur vi fungerar när vi tänker och
känner».

6. Sitat fra Fleiner og Sjøbakken: «Nej, nej. Det är ingen fara att jobba med det 
vi kallar de här balanserna, för det handlar ju också om att det blir balans i 
hjärnan.»

7. Enligt kommunikologins grundare, norrmannen Truls Fleiner, har krypande
på golvet, liksom olika typer av roterande och korsvisa rörelser stora effekter 
för lärandet i klassrummet. – Ja, de får ett helt annat liv, både hälsomässigt, 
kreativitetsmässigt och inlärningsmässigt. De blir smartare, säger Truls 
Fleiner.

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=22658


Innledning til 
felles filtrering (2)
1. Torkel Klingberg är professor i neurovetenskap på Karolinska institutet: – Vad 

som påstås här är att specifika rörelser skulle ha specifika effekter på olika
psykologiska funktioner, och det ser jag helt enkelt inte logiken i. Så från mitt 
perspektiv är det här ren nonsens.

2. Kommunikologins grundare, Truls Fleiner och Jorun Sjöbakken, anser att 
"Neuromotoriskt underlag", ett samlingsnamn för olika idéer kring hur
rörelser tros påverka hjärnan, leder till ett bättre liv, bättre hälsa och högre
intelligens.

3. Kommunikologerna säger att de genom att ha sammanfattat forskning från
flera olika områden har identifierat så kallade framgångsnycklar. Genom att 
använda nycklarna inom allt från personalutveckling och klassrum till
terapisamtal kan användarna få ett lyckligare och mer välbalanserat liv. 
Nycklarna påstås hjälpa mot så gott som allt.

4. Gründerne motsetter seg uavhengig vitenskapelig granskning.

5. Sjefene i Unionen krøp rundt på gulvet i den troen at det skulle forbedre 
deres beslutningsevne.

6. Påstanden over og andre påstander om hvordan hjernen fungerer avslås av 
ledende hjerneforskere som trams og myter.

7. Kommunikologi sammenlignes med scientologikirken.

8. Mattias Lundberg: …Som det er i dag kan man si en sak uten at overhodet 
bevise det, så vi vet ikke hva kommunikologi egentlig er.



Innledning til 
felles filtrering (3)
• Mattias Lundberg:

http://www.mynewsdesk.com/se/mattiaslundberg/pressreleases
/debattartikel-inbjudan-till-kommunikologin-foerklara-foer-oss-
1299811

• […] Inför ett sådant möte har vi ett antal frågeställningar som vi 
tidigare försökt få svar på och som skulle underlätta för oss i vår 
förståelse om dessa kunde bli besvarade. Nedanstående är
grundläggande frågeställningar för att få en förståelse över
kommunikologins eventuella plats i förhållande till det etablerade
forskarsamhället.

Metadisciplin/Metastudier:

• På vilket vetenskapligt material är metadisciplinen kommunikologi
baserat?

• Hur har man gjort urvalet?

• Hur har man vägt samman och konstruerat metadisciplinen?

• På vilket sätt har identifikationen av de s k ”nycklarna” skett och
hur är dessa utvärderade?

http://www.mynewsdesk.com/se/mattiaslundberg/pressreleases/debattartikel-inbjudan-till-kommunikologin-foerklara-foer-oss-1299811


Innledning til 
felles filtrering (4)
• Mattias Lundberg:

http://www.mynewsdesk.com/se/mattiaslundberg/pressreleases/debat
tartikel-inbjudan-till-kommunikologin-foerklara-foer-oss-1299811

Utfall/utvärdering

• Vad kan den som går en utbildning i kommunikologi förvänta sig för
utfall/effekt av denna utbildning?

• Vad ligger till grund för detta förväntade utfall?

• Hur är kommunikologin som disciplin och utbildning utvärderade?

• Finns det situationer/sammanhang där kommunikologi inte fungerar/är
applicerbart och hur är det utvärderat och om nej, hur är det fastslaget?

Utbildning/förståelse

• Hur många utbildningssteg måste man gå för att förstå
kommunikologins budskap/kärna?

• På vilket sätt examineras/kunskapskontrolleras kurstagarna?

• Hur utbildas kurstagarna i kritiskt förhållningssätt till den egna 
"metadisciplinen"?

http://www.mynewsdesk.com/se/mattiaslundberg/pressreleases/debattartikel-inbjudan-till-kommunikologin-foerklara-foer-oss-1299811


Gruppearbeid

• Vad kan vi som kommunikologer bidra med, 
som individer eller i gemenskap för att bättre 
”förebygga” felaktige slutsatser om 
kommunikologi, tvärdisciplinär 
metakompetens, och om 
kommunikologer samt hantera debatter både i 
svensk resp. norsk media?



Gruppearbeid - plenum

• Vad kan vi som kommunikologer bidra med, 
som individer eller i gemenskap för att bättre 
”förebygga” felaktige slutsatser om 
kommunikologi, tvärdisciplinär 
metakompetens, och om 
kommunikologer samt hantera debatter både i 
svensk resp. norsk media?



Föreningen inbjuder till
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1. Kommande nätverksträffar under mars månad 
processarbete med ”Standard”

2. Årets kongress 13. – 16. oktober 2016 i Arvika!



Föreningen inbjuder till

Bli med på kongress 13. – 16. oktober 2016 i Arvika!

Alle kommunikologer er hjertelig velkommen!

Stikkord for programmet:

• Arbeidet med «standarden», foreningens første utgave

• Åpne og interessante diskusjoner

• Spennende presentasjoner, bl.a. om hjerneforskning

• God mat, festligheter og samkvem, som vanlig!

• Ønsker du å bidra med en presentasjon, har ønsker til innhold
eller andre innspill eller ideer?
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