
Skab mening i
strategiprocesser

Sådan kommer du godt i gang

KommunikationsBureauet



Min vej ind i arbejdet med strategi

• Selvstændig kommunikationsrådgiver

• Kommunikation, branding og strategi

• Fokus: alle medarbejdere er kommunikationsmedarbejdere

• Tidl. kommunikationsansvarlig for Odense Letbane og Nyt OUH

(supersygehusbyggeriet i Odense)

• Cand.negot i marketing og kommunikation

Stifter af KommunikationsBureauet

Marie Claire Andsager

Seniorkonsulent

Bonus info: elsker Johnny Cash, rødvin og madlavning 



To typiske situationer

• Topledelsen har 
en fået en 
strategi på plads

• De sender 
strategien ud i 
linjen til 
mellemlederne

• Og så sker der…. 

• Vi har ikke 
nogen strategi

• Hvad skal med?

• Hvor starter vi?

• Hvad er 
forskellen på en 
strategi og en 
politik?

• Usikkerhed 

Ingenting



Kan man udvikle 
et strategiværktøj?

Der kan:

• Involvere de rigtige mennesker, så de får 

et fælles overblik?

• Skabe en intuitiv forståelse for, hvad 

strategi er? 

• Være optakten til at udvikle eller 

implementere en strategi?



3 ting du ikke må glemme

STRATEGI ER LØSNINGEN PÅ ET KONKRET PROBLEM

Det skal være tydeligt for hele organisationen, at her 

er et problem, der KRÆVER en forandring. 

Basalt set en bro mellem A og B

DU SKAL KUNNE FORKLARE DET

STRATEGI ER – ET LORTE ORD

“If you can't explain it to a six year old, you don't understand it 

yourself.” – Albert Einstein.

Det er afgørende for succes, at du er så tilstrækkelig konkret, at du kan 

forklare, hvor vi skal hen og hvorfor. 

Vi er nogle få nørder, der synes strategi er  for fedt. MEN de fleste mennesker bliver 

VIRKELIG trætte, når man siger strategi til dem. 

I bedste fald: Det har ikke noget med mig at gøre. 

I værste fald: Lukker folk af. 

Hvad tænker dit “publikum”? Hvad tænker du selv? 

Hvad kan du gøre for, at du selv og dine omgivelser køber ind i opgaven? 
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The Ten Steps of Strategic Planning
Definer 

mål eller 
sigte

Definer 
organisationens 

scope

Vurder interne 
ressourcer

Vurder de 
eksterne 

omgivelser

Analyser de 
interne forhold

Vurder 
konkurren
cemæssige 

fordele

Udvikl 
strategien

Kommuniker 
strategien til 
interessenter

Implementer 
strategien

Evaluer resultatet • Definer det overordnede mål på 
baggrund af interne ressourcer 
og eksterne (markeds-)forhold

• Oversæt målet til alle 
involverede

• Bryd ned i mindre delmål, der 
giver mening for den/de enkelte

Udviklet af H. Kurt Christensen



The Ten Steps of Strategic Planning
HOVEDPOINTER

• Strategi – uanset området – handler om at tydeliggøre mål, milepæle og visioner via kommunikationen.

• En god strategi skal være så tilstrækkelig konkret, at den flytter organisationen fra dens nuværende situation 

henimod en mere givende position: 

• et stærkere brand

• øget bundlinje 

• mere innovation

• Forandring + forankring: Involver dem der kan påvirke eller påvirkes af strategien. En strategi-proces bliver 

ofte et forandringsprojekt, fordi den nye kurs strategien sætter kræver ændring af processer og opgaver.  



Fra teori til Praxis®

- et struktureret 
verdensbillede:

Marked & Samfund (konkurrenter, betydning af det vi laver?)

Interessenter & Kunder

Kultur & Ressourcer

Ydelser & Services

Trends & Fremtiden

Eksisterende Kommunikation 

og Sigtet (med strategien).



Opsamling 

• Strategi er ikke en opgave, du kan klare alene

• Det skal give mening for dig selv, og for dem du skal have med. Hvis ikke det giver 

mening, er det ligegyldigt

• Start med et mindre ”hjørne” i stedet for at gå i kast med at forandre hele verden i et 

hug. 

• Holdning: ”Vi skal have det hele med for at være grundige”

• Svar: ”Det er godt at være grundig, men hvis du mister overblikket undervejs, så 

er det igen – ligegyldigt” 

• Brug visionen til at fortælle en historie og skab billeder   



Vær konkret og skab billeder

http://pages.smartblogger.com/fm/mini-course/lesson-

1?inf_contact_key=5dc1e8c21feea4217e21da91c37d98a147bb2884c8d550

c7341d791e8243a11c

VED AT FORTÆLLE EN HISTORIE SKABER DU MENING

http://pages.smartblogger.com/fm/mini-course/lesson-1?inf_contact_key=5dc1e8c21feea4217e21da91c37d98a147bb2884c8d550c7341d791e8243a11c


Vil du vide mere?

Modtag artikler og ny viden om 
kommunikation, branding og strategi.

Tilmeld dig KommunikationsBureauets
nyhedsbrev.

Vi hader spam!  

marieclaire@kbureauet.dk

+45 21 96 29 11

Kommunikationsbureauet.dk


