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Inledning 
Denna rapport finns efter den första kongressen i Kommunikologföreningens regi, både som 
minnesanteckning för deltagarna och för att alla föreningens medlemmar ska ha chans att skaffa 
överblick kring vilka teman som avhandlades. Rapporten delger sammanfattad information om 
Kongress 2013s upplägg, tillstånd och uppmärksamheter.  

Bakgrund 
Kongressen har tidigare anordnats av Skandinavisk Institutt for Kommunikologi (SIfK). 
Kommunikologföreningen bildades 2011. Vid första årsmötet 2012 tog föreningen som uppgift att 
årligen arrangera kongress. Kongressen ska utgöra en mötesplats för 'fagliga' diskussioner i relation 
till processen att etablera meta-disciplinen kommunikologi. Kongressen 2013 är första kongressen 
sedan SIfK arrangerade kongress på Kreta våren 2012. 

Rapportens upplägg 
I stora drag följer rapportens upplägg det program som fanns för kongressen. De deltagare som lett 
olika aktivitetsramar, har getts möjlighet att ge feedback på de delar av rapportens referat som gäller 
just dem. De som använde powerpointpresentationer har fått välja om det passar att dela sin 
presentation. I de fall dessa delas, kommer de att finnas tillsammans med denna rapport på 
föreningens interna del av hemsidan. Rapporten är bearbetad genom flera versioner och har innan 
delning godkänts av styrelsen.  

Kongressen som helhet 
Onsdagen den 25 september till och med lördagen den 28 september 2013 träffades 75 medlemmar 
av Kommunikologföreningen samt två representanter från Skandinaviskt Institutt for Kommunikologi 
på Scandic Hotell i Arvika. Inbjudan och program hade sänts ut på förhand av kongressens 
arbetsgrupp Beate Lofseik och Petra Almquist. Kommentarer som hördes från flera både under och 
efter kongressen, var att den var väl arrangerad, tydlig och ändamålsenligt ramsatt samt fylld med 
intressanta och relevanta teman. Många av deltagarna utryckte både under och efter kongressen 
tillstånd såsom professionalitet, öppenhet, tacksamhet, lättnad, glädje, inspirerande, gemenskap och 
framtidstro.  
 

Onsdag 25 september - kväll 
1. Kongressen ramsattes  
2. Deltagarna presenterades   
3. Arbete kring Stilram Kongressen 

1. Kongressens arbetsgrupp ramsatte kongressen 
Uppmärksamheten sattes på kongressens intention: Vidareföring av meta-disciplinen kommunikologi; 
värdepotentialen som kan uppnås och medvetenhet om att vi vid delning (vidareföring) också kan 
ödelägga värdet om detsamma inte görs precist och med kvalitet. Styrelsen önskade en kongress 
både för de som varit aktiva i processen sista tiden - och för de som hade behov för att koppla sig på. 
Fokus på orientering och "fagliga" diskussioner framför utbildning och sälj/marknadsföring av 
produkter. Kongressen skulle bidra till att tydliggöra ramarna för Kommunikologiföreningen gentemot 
Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.  

2. Kongressens deltagare presenterade sig 
Deltagarlista ligger som bilaga. 

3. Stilram Kongressen 

 Grupparbete - hur vill deltagarna ha det tillsammans under kongressen? 



 Uppsummerades i plenum: ödmjukhet, tillåtande, accepterande, generositet, respekt nedlagt 
arbete, lättsamhet, inspiration, glädje, kraft, energi, tydliggörande, fokuserat, närvarande. 
 

 

Torsdag 26 september - förmiddag  
1. Inspel föregående sessioner 
2. Föreningens status och planer  
3. Valkommiteen orienterade  
4. Intentioner i verksamheter  
5. Orientering om Arvika 

 

1. Inspel föregående sessioner 

 Klockren start, upplevde goda tillstånd, bra och tydligt ramsatt. 

 Förslag förbättring: Modellera andra kongresser genom att skicka ut frågor som ska 
diskuteras på förhand. 

 
Ordförande förstärkte att feedback är viktigt för levande system och ingår i kompetensen, något vi 
inte kan välja bort. Viktig fråga hur att bygga tillit i nätverket och hur ska vi ge feedback, där 
påpekades att nya grepp behövs. Feedback är gemensamt ansvar i nätverket för att behålla meta-
disciplinramen och säkra kvalitet. Feedback ska också i vara ta omsorg och respekt för systemet som 
får feedback - inte bara omsorg och respekt för meta-disciplinramen.  

 2. Föreningens status och planer / Beate Lofseik  
Ordförande presenterade styrelsens status och förslag till verksamhetsplan framöver. Förslaget hade 
tagits fram genom olika aktivitetsramar; intervju och samtal med ett 20-tal kommunikologer, samt i 
styrelsen brainstorming, diskussion och uppsummering. Uppmärksamheter har varit: 
 

 Ett ärligt nuläge, uppdelat i styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar  

 Kännetecken på att meta-disciplinen är etablerad  

 Val av aktivitetsramar på kort och lång sikt för att nå etablering, dvs en ped-pil  
 
Förslaget presenterades, diskuterades i grupper och vartefter inspel gavs i plenum. SIfK gav sedan 
sina inspel. Styrelsen tar alla inspel tillbaka och kommer att presentera ett reviderat förslag till 
verksamhetsplan för beslutning på årsmötet.  

3. Valberedningen orienterade / Herman Höyskel och Arne Deilert 
Framgångsfaktorer i de många föreningar jag sett, är att många bidrar, berättade Arne. Det börjar vid 
kongressens datum bli dags att förbereda inför nästa årsmöte och valet till föreningens roller. Alla 
som ville bidra var varmt välkomna att själva ta kontakt. Då föreningen är relativt ny söker 
valberedningen främst personer med:  

 Organisationserfarenhet  

 Mix av ålder, kön, certiferingsår som kommunikologer osv 
Kontaktuppgifter till Valberedningen: valberedningen@kommunikologforeningen.org 
Kontaktuppgifter finns också på föreningens hemsida. 

4. Intentioner i verksamheter / Rolf Cassergren 
Rolf höll en föreläsning kopplat till sina erfarenheter som vice VD i ett multinationellt företag. Rolf 
berättade om sitt synsätt på intentioner där "intentioner - en minnesbild av framtiden". Vidare 
föreläste Rolf om företagets visionsarbete, och de utmaningar han har mött vid att jobba med IIa 
ordningens uppmärksamhet i organisationen.  

5. Välkommen till Arvika / Bodil Diseth  
Deltagarna orienterades om vad Arvika har att erbjuda.  



 

Torsdag 26 september - eftermiddag 
Modellprojekt:  

1. Nacka Trä och Bygg-Ole ur VD och delägare Ole Gustavssons perspektiv 
2. Nacka Trä och Bygg-Ole ur leverantören Infinitas perspektiv 
3. Unionen 
4. Neuromotoriskt Underlag: inspiration  

 

1. Modellprojekt Nacka Trä och Bygg-Ole / Ole Gustavsson 
Ole presenterade processen att implementera kompetens i kommunikation och förändringsarbete 
med utgångspunkt i kommunikologi, genom utbildning av företagets medarbetare i olika omfattning. 
Arbetet har hittills pågått under 15 år. De senaste 10 åren har det skett i nära samarbete med 
Infinitas (Herman Høyskel och Beate Kolstad).  
 
Ole berättade om nycklar till succé och grepp som kunde varit annorlunda under dessa år. Som 
information till nya medarbetare har en film om kommunikologi producerats i samarbete med Ann 
Limited (Åke Lindén). Denna visades i en paus under kongressen. Ole informerade om att 
dokumentering av projektet pågår med avsikt att tillgängliggöra detta på Bygg-Ole/Nacka Träs 
hemsidor framöver. 

2.  Infinitas om modellprojektet Nacka Trä och Bygg-Ole /Herman Höyskel 
Infinitas har varit huvudleverantör av kommunikologiska tjänster till Bygg-Ole och Nacka Trä. Herman 
berättade om samma process utifrån perspektivet som leverantör, "där vägen blev till medan de gick 
den". Herman poängterade bland annat att det varit viktigt för projektet att beställaren (Ole) själv var 
kommunikolog och att samarbetet från bägge parter planerades ansågs långsiktigt.  

3. Modellprojektet Unionen / Olea Huuska och Johan Stenbäck 
Olea och Johan rapporterade om bakgrund, intentionerna med och processen (som är högst 
pågående) att implementera en kommunikologisk föreståelseram i fackförbundet.  

 4. Neuromotoriskt Underlag (NMU) - inspiration / Mikael Hedberg 
Tillsammans med kort föreläsning om NMU, diagonala och roterande övningar lämnade antagligen 
Mikael ingen oberörd. Deltagarna var överens - att träna det neuromotoriska underlaget är viktigt. 

 

Fredag 27 september - förmiddag 
1. Kvalitetssäkring av bok 
2. Föreningens mediahantering 
3. Kontakt med en kritiker 
4. NLP: rapport  
5. Kvalitetsutskottet: presentation, status och planer 

1. Kvalitetssäkring av bok / Peter Nilsson 
Peter berättade om sina presuppositioner före och efter och lärdomar av att skriva boken Skärp dig, 
hur svårt ska det vara att förändra. Han förmedlade att han upplevde kvalitetssäkring som positiv, 
och att denna med fördel finns som del av processen från start.  

2. Föreningens mediahantering / Emelie Segergren 
Föreningens presskontakt presenterade sig och orienterade om föreningens mediahantering. 
Föreningen hade under året inrättat samordnande presskontakt-roller och haft kontakt med 
journalist angående kommunikologi i verksamheter.  



3. Kontakten med en kritiker / Peter Nilsson 
Som delägare av Framtidens Team har Peter varit en av de som blivit mest kritiserad i media kopplat 
till kommunikologi. Peter delade erfarenheter, lärdomar och tips kopplat till kontakten med en 
kritiker.  

4. NLP - rapport / Beate Lofseik 
Beate gick 2012 NLP practitioner intensivkurs och har därefter tränat med John Grinder i Spanien (NLP 
New Code), vilken Beate filtrerat och nu rapporterade. 

5.  Kvalitetsutskottet; presentation, status & planer / Lene Nyhus, Pia Ståhl, Emma & Daniel Perols 
 
Presentation 
Ett nästan komplett kvalitetsutskott presenterade sig. Arnstein, som inte kunde närvara, hälsade och 
presenterade sig via sina kollegor.  
 
Nuvarande status och uppmärksamheter 
Kvalitetsutskottet redogjorde för nuvarande status och beskrev sina uppmärksamheter; både att 
komma ytterligare igång med konkret kvalitetssäkringsarbete samt att sätta organisatoriska ramar för 
hur arbetet ska vara upplagt.  
 
Inkongruent organisering 
Kvalitetsutskottet via Lene och Pia redogjorde för att det vid kongressen fanns en inkongruens i 
kvalitetsutskottets organisering jämfört med stadgarna. Styrelsen förbereder förslag till årsmötet. Då 
blir det omröstning om stadgeändringen. Detta för att uppnå kongruens mellan praxis och stadgar, 
förslag sänds till medlemmarna före årsmötet.  
 
Förslag på stil gentemot varandra 
Kvalitetsutskottet presenterade också sina tankar gällande stil vid feedback och kvalitetsarbete i 
föreningen. Ord såsom inkluderande, service, klargörande dialog, inspirerande, kontinuerlig 
förbättring, samarbete beskriver stämningen som kvalitetsutskottet berättade att de vill bidra med.  
 
Ramar för processen att kvalitetssäkra 
Utkast till riktlinjer för kvalitetssäkring presenterades, det vill säga en checklista om ordningsföljden 
och processen i att hjälpas åt att kvalitetssäkra oss själva. Kvalitetsutskottet har jobbat vidare med 
utkast till riktlinjer utifrån förslaget som förra kvalitetsutskottet arbetade fram.  
 
Kongressen arbetade sedan i grupper med frågorna:  

 Vilka presuppositioner stöttar kvalitetssäkringsprocessen? 

 Vad är viktigt för mig?  

 Hur kan jag och vi tillsammans bidra på bästa sätt? 
 
Kongressens deltagare uppmuntrades att ge kvalitetsutskottet sina inspel för dem att ta med till 
arbetet vidare  
 

Fredag 27 september - eftermiddag 
1. Inspel föregående session 
2. Institutets ramar;  Status och planer 
3.    Orientering från Institutet  
4. Beställning och önskemål från föreningen till institutet  
5. Neuromotorisk Stimulering     
6. Rapport från utbildare 
7. Modellprojekt: Gystadmarka Skola 
8. Modellprojekt: CCAM-modellen; Krishanteringsutbildning i en Kommunikologisk ram 

 



1. Inspel föregående session / Beate Lofseik 
Föreningens ordförande beskrev förändringen som röstades igenom på Årsmötet 2013 och dess 
konsekvenser kopplat till organiseringen mellan förening, kvalitetsutskott och Institutet. 

2. Institutet - status och planer / Truls Fleiner och Jorunn Sjöbakken 
Institutet redogjorde för nyheter kopplat till utbildningsprogrammet. Sjöbakken och Fleiner berättade 
att extramoduler som tidigare funnits i Skandinavien dragits in. Istället har moduler i Wien startats 
där hela programmet sätts upp på engelska. Tidigare Rollförberedelse för kvalitetssäkrare ("vecka 2") 
är nu redo att anses som en efterutbildningsmodul.  
 
Fleiner lämnade en appell till kommunikologer, enligt Institutet avgörande viktiga för att vidareföring 
och stabilisering:  
 
1. Flaggad kvalitet 
2. Filtrering;  

 generellt, 

 "de nära tingen", exempelvis den egna verksamheten och "metoder/modeller man 
tycker om", som annars lätt hamnar inom 'varningsramen' X + Kommunikologi + Y. 

 Och framför allt: 'fagkunskap', inklusive forskning; för att visa/dokumentera att vi 
har en konkret reel inter/metadisciplin och exempelvis kan beskriva och 
kvalitetsvärdera gammal och ny 'fagkunskap' från olika källor.  

  

3 Orientering / Truls Fleiner och Jorunn Sjöbakken 
Det hölls en uppdaterande orientering om disciplinens 7 ramkännetecken, som numera lärs ut 
samlade. Inspelning finns, filmklippet kommer att delas på föreningens nya hemsida. 

4. Beställning/önskemål från föreningen till Institutet   
Ordförande berättade att detta var första gången, i linje av att vara två instanser med ambition att 
samarbeta, som föreningen uttryckte beställningar/förslag/önskemål till Institutet.  
 
Deltagarnas önskemål och inspel till Institutet:  

 Hur bli uppdaterad, hur förmedlas om uppdateringar?  

 Önskan om texter som stöd. En första leverans kan vara materialet i samlat format.  

 En mötesplats för utbildare att mötas på.  

 Överblick förändringar även bakåt i tid, till exempel när nya begrepp kom till. 
 
Kommentarer från Institutet på deltagarnas önskemål och inspel (utan inbrödes ordning) 

 Tidigare var kongressen ett ställe att bli uppdaterad. För tidigt att uttala medan första 
kongressen i föreningens regi pågick kan utgöra den plattformen. Efterutbildningsmoduler - 
ett sätt att bli uppdaterad, men materialet detsamma. Ytterligare pedagogiska grepp 
utvecklas för att tydliggöra ytterramen och materialet.  

 Institutet lägger många övertidstimmar på att stötta medlemmar som ber om hjälp med ex. 
kvalitetssäkring av texter. Vid avlastning av ett operativt kvalitetsutskott kan ev. tid frigöras 
till att skriva.  

 Mötesplats för utbildare är en idé som undersöks just nu. 

 Erkänna att behov av att bli uppdaterad om förändringar i materialet finns. Samtidigt betona 
att det inte är några större förändringar, utan nyanser av detsamma. 

 

5. NMS / Mikael Hedberg 
I linje med torsdagens inspiration till neuromotorisk stimulering, bjöd Mikael på fler diagonala och 
roterande övningar.  

6. Rapport från utbildare 

 Stensunds Folkhögskola 
Carolina Ericson orienterade om förändringar. Kollegan Leif har gått i pension. Det finns i 



nuläget inte ramar för att hålla utbildning med certifiering på basic och intermediate nivå. 
Eleverna undervisas i 120 h (dvs en rejäl portion) kommunikologiska ämnen.  
 

 Pluss Kompetanse 
Beate Lofseik rapporterade på vägar av Pluss Kompetanse som har leverat 19 basic-moduler 
sedan oktober 2010. De öppna modulerna har haft lågt deltagarantal, och flera har avlysts. 
Testar därför att dela en modul över två helger, och har fler anmälda till den. 
 

 Kompetensgruppen 
Bea Alpherby och Ewa Jonasson berättade bland annat att de finns under 
utbildningsföretaget Kompetensgruppen och att de genomfört flera öppna moduler på 
basiclevel i Stockholm.  
 

 Infinitas  
Efter 7 år med utbildningsprogram till intermediate-nivå har Infinitas just nu valt att pausa.  

 

 SIfK  
Beskrev ökat antal certifieringar, men också en trend av sjunkande deltagarantal. SIfK 
rapporterade kort om nya uppstarter av utbildningsprogram hos SAFE-education och 
Randaberg kommune då ingen av dessa fanns representerade på kongressen.  

7. Modellprojekt: Gystadmarka skola / Kari Øgar Rastad, Jorunn Aanerud, Astri Nyland 
En film om Gystadmarka skola visades. Rektor och övrig ledning presenterade om "en vanlig offentlig 
skola" som modellprojektet. Skolan har fått planer om utbyggnation då antalet bostäder i 
Gystadmarka ökar. Önskemål lämndes; för den som tar kontakt med önskan att få besöka skolan - 
erbjud gärna föreläsning för personalen i utbyte.  

8. CCAM-modellen (Krisutbildning i en Kommunikologisk ram) / Per Mossegård 
Per Mossegård presenterade processen att ta fram CCAM-modellen, en evidensbaserad 
krishanteringsutbildning gjord av Kommunikologer. Per berättade att utbildningen hittills fått positiva 
responser.  
 

Lördag 28 september - förmiddag  
1. Filtrering av boken Raushetens (=Generositetens) tid  
2. Kännetecken på att föreningens intention nås 
3. Dra åt samma håll  

 

1. Raushetens (=Generositetens) tid / Hilde Widerøe Wibe 
Hilde berättade och rekommenderade boken som beskriver kännetecken på att världen är redo för 
förändring enligt de värden vi kommunikologer bidrar med. Boken kan ge inspiration kring tankar om 
ett pågående paradigmskifte.  
 
Bikupor i kongressen om:  

 Tecken du tolkat som tecken på nytt paradigm? 

 Hur vill vi kommunikologer att ett nytt samhälle ska fungera?  
 

2. Kännetecken på att förenings intention nås / Rolf Cassergren och Beate Lofseik 
Rolf orienterade kort om uppstarten av föreningen, då föreningens intention "att etablera meta-
disciplinen kommunikologi" sattes. Därefter grupparbetade kongressen för att konkretisera vad 
uppnådd intention förväntas leda till med hjälp av frågan "kännetecken på att kommunikologi är 
etablerad i världen?" 
 
 
 



Inspel på kännetecken etablerad disciplin 

 Institutet: Disciplinen är en ram som hålls (=tecken på vidareföring) och att operatörer har 
den kompetens som subjekten behöver, plus att subjekten får den assistans de förtjänar. När 
någon presenterar sig som kommunikolog: "Oh, ja!" istället för "kommuniko..vadå?" 

 Färre kritiker 

 Fler kommunikologer som flaggar 

 Stolta kommunikologer 

 Barn lär sig kommunikologi i skolan 

 Fler livnär sig som kommunikologer 
 
Styrelsen tar med sig inspelen, och förbereder förslag kring vidare process till årsmötet.  

3. Dra åt samma håll / Göran Persson 
Göran inspirerade genom exempel från både nya boken med samma titel som föreläsningen, egna 
erfarenheter och metaforer som prickade på vikten att våga och att små frön kan leda till något stort.  
Lördag 28 september - eftermiddag 

1. Övriga nyheter 
2. Vitalitet och överskott  
3. Nya hemsidan 
4. Metadisciplinen ut i världen 
5. NMU - erfarenheter och nya insikter 
6. Avrundning  

1. Övriga nyheter 
Två korta inspel: 
Per-Arne Brostedt flaggade att han och Joakim Karlsson bestämt sig för att hålla 
Kommunikologiutbildning i USA.  
Nina Eriksson berättade att det producerats några korta filmklipp med Fleiner och Sjøbakken. Dessa 
låg vid kongressens tidpunkt fortfarande på redigeringsbordet och kommer att finnas på den interna 
delen av föreningens nya hemsida så snart dessa är klara. 

2. Vitalt nätverk / Ole Haslestad 
Ole bjöd på metaforer från kroppen som prickade på vad vilket system som helst kräver för att uppnå 
vitalitet och kraft.  

3. SymanSys - föreningens nya webbplattform / Monika Eknes och Arne Dybdahl 
Föreningen tackade Monika och Arne som har skapat en enkel, mycket prisvärd och precist anpassad 
lösning gentemot föreningens behov. På kongressen visades en demoversion.  
 
Det kommer att finnas en extern och en intern sida (som kräver registrering och inlogg). På "insidan" 
kommer finnas kontaktuppgifter till kollegor, anslagstavla, arrangemangskalender, inspirations- och 
uppdateringsmaterial m.m..  
 
När nya sidan tillgänglig, kommer mer separat info via mejl. Petra Almquist leder arbetet från 
föreningens sida att samordna och ev. hitta person som kan hjälpa till med design till sidan.  
  



4. Metadisciplinen ut i världen / Ewa Jonasson och Bea Alpherby  
Det orienterades kort om att olika roller i nätverket, som utifrån sina möjligheter och begränsningar 
kan bidra till att ankra metadisciplinen som ytterram. Därefter sattes kongressen i grupparbete där 
deltagarna fick ta fram sina bästa tips och metaforer för att ankra upp till/behålla disciplinramen. Tips 
och metaforer från grupparbetet blev sedan delat i plenum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

5. Neuromotoriskt underlag - erfarenheter och nya insikter / Martin Fransson 
Martin föreläste om egna erfarenheter av neuromotorisk stimulering kopplat till arbetet som 
kiropraktor och om forskning som stödjer långsam neuromotorisk stimulering.  

6. Avrundning / Beate Lofseik  
Föreningens första kongress avrundades av Beate och deltagare delade avslutande kommentarer.   

Kommunikologi - metadisciplin 

SIfK Förening 

Utbildare  
Kvalitets-
gruppen 

Leverar 
Kommuniko-
logiska 
produkter/ 
tjänster  

Undervisar 
Komm. 
Ämnen 



Bilaga:  
Deltagarlista kongress13 
Nr Namn 

1 Beate Lofseik 

2 Herman Høyskel 

3 Petra Almquist 

4 Emelie Segergren 

5 Beate Kristin Kolstad 

6 Niina Eriksson 

7 Hilde Widerøe Wibe 

8 Elisabeth Magnusson 

9 Ole Gustafsson 

10 Joakim Karlsson 

11 Truls Fleiner 

12 Jorunn Sjöbakken 

13 Geir Ove Mittet 

14 Roger Sjuresen 

15 Bea Ahlperby 

16 Peter Nilsson 

17 Göran Persson 

18 Annika Evaldsson 

19 Cathrine Erngård 

20 Rolf Cassergren 

21 Martin Fransson 

22 Daniel Perols 

23 Emma Perols 

24 Pär Steen 

25 Ewa Jonasson 

26 Per Ellev Tomasgård 

27 Pia Ståhl 

28 Ole Haslestad 

29 Lene Nyhus 

30 Carolina Ericson 
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