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Kommunikationsstrategi
Sammanfattning: Detta dokument presenterar Biobank Sveriges gemensamma
kommunikationsstrategi.

Om Biobank Sverige
Biobank Sverige (f.d. Nationella biobanksrådet samt BBMRI.se) är ett samarbetsorgan för
regionerna och universitet med medicinsk fakultet beträffande biobankfrågor. I Biobank Sverige
ingår även representanter från branschorganisationer från näringslivet samt från
patientorganisation. Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidareutveckla en gemensam, förbättrad
och långsiktigt hållbar nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och sjukvård, akademi och
näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.
Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen. Läs mer på
www.biobanksverige.se.

OBS! Kontrollera alltid att du har aktuell version av dokumentet!
Aktuella dokument finns att ladda ner på www.biobanksverige.se

biobanksverige.se
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Inledning
Biobank Sveriges kommunikationsstrategi ska stödja de ambitioner och mål som finns i
Biobank Sveriges strategidokument 1 och i huvudöverenskommelsen2.
Kommunikationsstrategin i sin helhet anger långsiktiga riktlinjer för kommunikationsarbetet
och ger vägledning i kommunikation till de som arbetar aktivt eller påverkas av arbetet inom
Biobank Sverige. Här beskrivs bland annat ansvar, budskap, kanaler, målgrupper och
principer för god kommunikation. Innehållet i kommunikationsstrategin ska ligga till grund
för och underlätta arbetet med att ta fram kommunikationsplaner. Kommunikationsplaner
fungerar som ett komplement till kommunikationsstrategin och kan upprättas för aktiviteter
och projekt.

Kommunikationens mål
Kommunikationen ska bidra till att Biobank Sverige uppnår de ambitioner och mål som finns
skrivna i Biobank Sveriges strategidokument och i huvudöverenskommelsen. En
kommunikationsstrategi kan behöva revideras i samband med uppdateringar av en
organisations mål, vision och strategier.
Biobank Sveriges övergripande mål
- Att bygga en gemensam, förbättrad och långsiktigt hållbar nationell biobanksinfrastruktur för hälso- och
sjukvård, akademi och näringsliv med de bästa förutsättningar för både nationellt som internationellt
samarbete.
- Infrastrukturen ska möjliggöra en nationellt tillgänglig, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig insamling och
biobankning som ska säkra tillgången till prov med hög kvalitet.
- Detta ska ske på ett för patienter och provgivare säkert sätt och i enhetlighet med deras samtycke. Målet är
att ovanstående ska vara till gagn för patienter samt beaktar och tar tillvara allmänhetens intresse.
Kommunikationsstrategin ska bidra till en kommunikation som gör att Biobank Sverige
upplevs som en sammanhållen verksamhet med en tydlig avsändare. Den ska bidra till en
kommunikation som stärker och utvecklar Biobank Sveriges varumärke genom att öka
stoltheten hos verksamma inom Biobank Sverige samt öka förtroendet hos våra målgrupper.
Kommunikationsstrategin ska vara ett styrande och stödjande ramverk som kommer till nytta i
Biobank Sveriges kommunikationsarbete på alla nivåer.
Kommunikationsarbetet på Biobank Sverige bedrivs professionellt. Det innebär att arbetet
utgår från en tydlig process som innehåller analys, planering, genomförande och utvärdering.
En genomtänkt och väl genomförd kommunikation bidrar till att skapa och vårda relationer
både inom samverkan Biobank Sverige och i kontakter med omvärlden.

Biobank Sveriges huvudbudskap
Utifrån Biobank Sveriges övergripande mål har följande huvudbudskap formulerats och
godkänts av Biobank Sveriges styrgrupp:

1
2

Dokument S1. Strategisk plan
Dokument R1. Huvudöverenskommelsen
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Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer
för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av
patienter.
Huvudbudskapet ska användas i all kommunikation som beskriver samverkan Biobank Sverige
och kan kombineras med de kompletterande budskapen, riktade till olika målgrupper, som
finns i dokumentet S3c. Huvudbudskap Biobank Sverige.
Den engelska översättningen av huvudbudskapet är:
Biobank Sweden is a collaboration between healthcare, academia, industry, and patient organizations, with
the objective of improving the conditions for medical research and optimizing diagnostics and treatment of
patients.

En kommunikativ organisation
I strategidokumentet för Biobank Sverige lyfts vikten av dialog, öppenhet och transparens.
Dessa begrepp är tydligt kopplade till forskning om den så kallade Kommunikativa
organisationen 3. Det här forskningsprojektet betonar bland annat dialog, aktivt lyssnande,
öppenhet och en ständigt närvarande kommunikation som beståndsdelar i att skapa en
kommunikativ organisation.
En kommunikativ organisation har ständigt kommunikation med på agendan. Det finns en
förståelse för att kommunikation bidrar till måluppfyllelse, framgång och utveckling. Dialog
värdesätts som ett medel för att uppnå tillräcklig ömsesidig förståelse och kunskap för att
kunna handla klokt.
Aktivt lyssnande är en viktig del i att skapa ett öppet kommunikationsklimat. Att arbeta med
aktivt lyssnande bidrar till att personer i en organisation känner sig sedda, hörda och
bekräftade. Olika åsikter och samtal om både det som är bra och det som är dåligt välkomnas.
Aktivt lyssnande skapar också ökad kreativitet och förmåga att utvecklas. Ett öppet klimat
bidrar till viljan att ständigt lära och dela kunskap med varandra. Öppenhet motverkar
tystnadskultur och ryktesspridning och leder till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring.

Riktlinjer för god kommunikation
För att skapa en god kommunikation och arbeta för ambitionen att vara en kommunikativ
organisation använder Biobank Sverige sig av följande riktlinjer.
Kommunikationen är öppen
Biobank Sverige ska visa stor öppenhet i sin kommunikation. Vi ska ge korrekt och komplett
fakta utan att ge avkall på patientsekretess och enskilda individers personliga integritet.
Kommunikationsklimatet inom Biobank Sverige ska präglas av öppenhet och dialog.
Verksamma inom Biobank Sverige uppmuntras att ge konstruktiv återkoppling till varandra
och komma med förbättringsförslag för att bidra till infrastrukturens utveckling. Möjligheter

3

Forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen” vars syfte är att öka kunskapen om
kommunikationens betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång.
https://sverigeskommunikatorer.se/fakta-och-verktyg/forskning/kommunikativa-organisationer
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till aktivt lyssnande finns exempelvis i personliga möten inom organisationen, i mötet mellan
forskare och projektledare på en biobank, i kundenkäter eller på sociala medier.
Kommunikationen är tydlig
Kommunikationen har en tydlig avsändare och följer Biobank Sveriges grafiska manual. Det är
önskvärt att aktivt verksamma inom Biobank Sverige i så stor utsträckning som möjligt
använder de definitioner som finns i Biobank Sveriges gemensamma ordlista och de budskap
som finns formulerade i dokumentet S3c. Huvudbudskap Biobank Sverige. En tydlig
avsändare och gemensamma definitioner bidrar till en enhetlig och tydlig kommunikation.
Aktivt verksamma inom Biobank Sverige och dokument som skrivs representerar i vissa
sammanhang Biobank Sverige och vid andra tillfällen den sjukvårdsregionala/regionala/lokala
verksamheten. I framställningen av kommunikation är det viktigt att vid varje enskilt tillfälle
fundera över vilken verksamhet som representeras och därefter använda sig av den
verksamhetens riktlinjer för kommunikation.
Kommunikation på mottagarens villkor
Biobank Sverige kommunicerar på målgruppernas villkor. Det innebär att i all kommunikation
fundera kring målgruppers behov, intressen och förutsättningar.
Kommunikationen är tillgänglig
Biobank Sverige använder klarspråk 4 i sin kommunikation. Det innebär ett vårdat, enkelt och
begripligt språk. Biobank Sverige betonar vikten av god service. Det innebär att svara på
inkommande frågor och se till att den information som efterfrågas är lätt att hitta.
Kommunikationen är väl förankrad
En stor del av Biobank Sveriges kommunikation styrs av lagar och regler inom
biobanksområdet. Det ställer krav på ständig kompetensutveckling. Kommunikationen ska
präglas av hög kompetens och vara väl förankrad i vård och forskning inom biobanksområdet.

Kommunikationssystem
Kommunikationssystemet är den infrastruktur som möjliggör att kommunikationen kan flöda
inom organisationen. Systemet för kommunikationen ska gå hand i hand med Biobank
Sveriges organisationsmodell. I samband med att sättet hur en organisation organiserar sig
ändras är det viktigt att även se över kommunikationssystemet. Ett väl fungerande system för
kommunikation inom Biobank Sverige är en förutsättning för en framgångsrik extern
kommunikation. Biobank Sverige och dess kommunikationssystem arbetar utifrån insikten att
intern och extern kommunikation är nära relaterade till varandra och att gränsen mellan dessa
suddas ut alltmer.
Kommunikationssystemet består bland annat av mötesstrukturer för exempelvis Arbetsutskott
1 (AU1), Arbetsutskott 2 (AU2), Arbetsutskott 3 (AU3), de nationella projekten,
Beredningsgruppen, Beredningsgruppens samordningsgrupp, nationella Styrgruppen,
nationella seminarier för biobankssamordnare, utbildningar och workshops.
Kommunikationen sker bland annat via webbplatsen biobanksverige.se, nyhetsbrev,
4

https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/klarsprak.html
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projektplatsen Projectplace, sociala medier, muntlig kommunikation, e-post, utskick, tryckt
information, utbildningar och konferenser.
Systemet för kommunikation ska i så hög grad som möjligt undanröja hinder för
kommunikationsflödet mellan verksamma inom Biobank Sverige och till Biobank Sveriges
externa målgrupper. Kommunikationssystemet, det vill säga vem som kommunicerar vad och
var inom Biobank Sverige, ska vara tydligt så att aktivt verksamma i organisationen och övriga
målgrupper vet var de kan förvänta sig att få veta saker samt kunna föra en dialog, ge
återkoppling och förbättringsförslag.

Ansvar för kommunikationen
Ansvaret för kommunikationen följer Biobank Sveriges organisationsmodell. Biobank Sverige
ska ha professionell kompetens inom kommunikationsområdet.
Ytterst ansvarig
Ordförande i Biobank Sveriges beredningsgrupp är ytterst ansvarig för Biobank Sveriges
kommunikationsarbete. Kommunikatören och redaktionsgruppen arbetar på uppdrag av
ordförande i Biobank Sveriges beredningsgrupp med att driva och utveckla Biobank Sveriges
kommunikationsarbete.
Nationella styrgruppens ansvar
Representanterna i den nationella Styrgruppen ansvarar för att kommunicera med sina
respektive huvudmän.
Sveriges Kommuner och Regioners ansvar
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) representanter i Biobank Sverige är ansvariga för
kommunikationen mellan Biobank Sverige, SKR och dess medlemmar.
Beredningsgruppens samordningsgrupps ansvar
Beredningsgruppens samordningsgrupp har ett ansvar att samordna aktiviteter inom Biobank
Sverige. Gruppen är ett stöd i det kommunikativa arbetet mellan AU1, AU2, AU3,
Beredningsgruppen, de nationella koordinatorer och projektledarna.
AU1, AU2 och AU3 ansvar
Arbetsutskott 1 (AU1) är ansvarig för regulatorisk biobanksservice, arbetsutskott 2 (AU2) för
operativ biobanksservice och arbetsutskott 3 (AU3) för framtidens vetenskap.
Representanterna i AU1, AU2 och AU3 är ansvariga för kommunikationen mellan Biobank
Sverige och berörda verksamheter. Det är viktigt att kommunicera Biobank Sverige och dess
budskap på ett sätt som upplevs som begripligt och relevant för medarbetarna. Det ska vara
tydligt var enskilda medarbetare kan hitta information om Biobank Sverige. För att aktivt
verksamma inom Biobank Sverige ska kunna fungera som ambassadörer för samverkan är det
viktigt att de känner igen sig i kommunikationen, upplever delaktighet och har kunskap om
infrastrukturen och hur den utvecklas.
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Aktivt verksammas ansvar
Aktivt verksamma inom Biobank Sverige är ansvariga för att hålla sig informerade om de delar
av samverkan som har direkt påverkan på det egna arbetet. De är ansvariga för
kommunikationen med alla de kontakter som sker genom arbetet; exempelvis kontakter med
chefer, forskare, medarbetare, provgivare, studenter, projektmedlemmar och
samarbetspartners. Aktivt verksamma inom Biobank Sverige uppmuntras att ge återkoppling
och förbättringsförslag för att bidra till infrastrukturens utveckling.

Namnet Biobank Sverige
Vårt namn är Biobank Sverige. Första bokstaven i orden Biobank och Sverige skrivs alltid med
VERSAL. Den engelska översättningen är Biobank Sweden. Även första bokstaven i Biobank
och Sweden skrivs med VERSAL. Förkortningar av namnet ska undvikas i all extern
kommunikation och i så stor utsträckning som det går även i den interna kommunikationen.
Om verksamheten ibland använder förkortningar och ibland sitt fullständiga namn i
kommunikationen skapar det förvirring hos mottagarna och vårt varumärke blir inte lika
starkt.
Det händer att mottagare av namnet Biobank Sverige uppfattar att Sverige har en gemensam
biobank. Det är därför viktigt att i all kommunikation betona att Biobank Sverige är en
samverkan som arbetar för en nationell biobanksinfrastruktur mellan akademi, hälso- och
sjukvård, näringsliv och patientorganisationer.
I sociala medier använder vi hashtag #biobanksverige och #biobanksweden.

Språket
Det officiella språket inom Biobank Sverige är svenska. Biobank Sveriges medlemskap i det
europeiska nätverket Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure –
European Research Infrastructure Consortium (BBMRI - ERIC) samt medverkan vid
internationella konferenser kräver att engelska används parallellt. Det är alltid mottagarens
behov och förutsättningar som styr kommunikationens innehåll och val av språk.

Grafisk manual
En grafisk manual, U2. Grafisk manual, finns framtagen för Biobank Sverige. I den grafiska
manualen finns riktlinjer för hur Biobank Sverige presenterar sig i tryckt och elektronisk form.
Den grafiska manualen är väsentlig i arbetet med att uppfylla kommunikationens mål att
upplevas som en sammanhållen verksamhet med en tydlig avsändare

Målgrupper
Se dokument S3b. Målgrupper Biobank Sverige

Budskap
Se dokument S3c. Huvudbudskap Biobank Sverige
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Kanaler
Se dokument S3a. Kanaler Biobank Sverige

Sociala medier
Se dokument U6. Sociala medier Biobank Sverige

Logotyp
Se dokument U3. Riktlinjer för logotyp Biobank Sverige

Mötet med media
Media innehar rollerna granskare och målgrupp. Arbetet med media ska präglas av en hög
servicenivå där Biobank Sverige enkelt och snabbt tillhandahåller fakta. Vi ska visa stor
öppenhet i vår kommunikation och är medvetna om att tajming är viktigt i arbetet med media.
När vi berättar om Biobank Sverige i olika sammanhang ger vi alltid korrekt information och
kompletta fakta. Biobank Sverige ska arbeta för goda relationer med media och en ömsesidig
respekt för varandras arbetssituation.
Biobank Sverige har utsett ordförande i Biobank Sveriges beredningsgrupp till talesperson i
mötet med media. Uttalanden i media görs också ofta av personer med expertis inom det
område som media önskar få kunskap om. I de fall media är intresserad av verksamheten i en
region är det den lokala organisationens mediestrategi som används. Aktivt verksamma inom
Biobank Sverige har rätt att uttala sig i media som enskild, men har ingen skyldighet att uttala
sig för Biobank Sveriges räkning. Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller. Man måste alltid
följa svensk lagstiftning om patientsekretess.
Biobank Sverige bör driva ett strategiskt arbete mot media som målgrupp. Det innebär att
kontinuerligt bevaka och analysera vad som sägs om Biobank Sverige i media. Vi tar också
egna initiativ till publicitet genom planerad pressinformation samt bemöter och svarar på
eventuella debattartiklar och insändare.
Biobank Sveriges arbete ska präglas av en likvärdig behandling av press, radio och tv. Det
innebär att i första hand använda pressmeddelande när vi vill nå ut med ett budskap.
Pressmeddelanden ger alla media likvärdiga förutsättningar för att få information och ställa
frågor.

