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MedCom Seminar

Marie Claire Andsager

Cand.negot, ejer og seniorkonsulent



velkommen

Hvordan den gode historie bliver til god kommunikation i MedCom
Eller

Et lynkursus i at kommunikere på en mere enkel måde
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Dagens program

1 Rammesætning

God kommunikation i det

offentlige

Den gode historie, og hvordan den 

hænger sammen med strategisk

kommunikation

Nekrolog over MedCom

Perspektivøvelse

Fra teori til MedCom

MedComs kernehistorie

09:00 til 09:05

09:05 til 09:15

09:15 til 09:30

09:30 til 10:15

10:15 til 10:25

10:30 til 11:30

11:30 to 11:402

3

4

5

6

7

8

Pause

11:40 to 12:20

9 Afrunding 12:20 to 12:30
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Inden vi begynder


4 ben + 1 hale, 

hurtig, stærk, bidsk, 

irriterende 

4 ben + 1 hale, 

lille, sød, søvnig, 

velopdragen

Hund!Hund!
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Hvad er god kommunikation i det offentlige?

1 En forståelige tone som ikke hægter målgrupperne af

4 Hvad gør det ved modtageren at få god og klar kommunikation?

- tillid, god service, imødekommenhed

. 

2 Detaljegraden: ved stort fokus på korrekthed kan forståelsen forsvinder

3 Sæt dig i modtagerens sted og vurder kritisk, hvad der er nødvendigt at vide
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Alt for ofte ender det i

Meget formel og autoritær

form

Afsender orienteret

Ofte kompliceret sprog
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Hvad gør det svært?

.

Udfordringer:

Det er et opgør med en
(akademisk) kultur. Man skal
turde bryde traditionen

Budskabet er kompliceret

Forkortelser og fagudtryk gør at 
essensen fortaber sig

Mikro
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At forstå kernen

Hvis vi selv har ansvaret for at modtageren, forstår

budskabet, er vi også nødt til selv at forstå kernen af det, 

vi kommunikerer

Øv, hvorfor blev jeg ikke brandmand!
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Fra den faste identitet: Gud, konge og fædreland
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Til grøn, social liberalisme
Vi (netværksvirksomheden) er bestemt ved vores relationer/samarbejder
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Ifølge Anthony 
Giddens er: 

”Identity […] the 
capacity to keep a 

particular narrative 
going”

Anthony Giddens, Modernity and Self-identity, Cambridge Policy Press, 1991

Identitet er evnen til at fastholde en bestemt 
historie



Den gode historie
og hvordan den hænger sammen med

strategisk kommunikation
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Vision

Image

Kultur

Identitet

Værdier Mission

Brand

Vi kender begreberne, men hvad betyder de egentlig?
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Definition og sammenhæng

1 Visionen – et ledelsesværktøj

En vision er langtsigtet og kan ikke direkte indfries, men er i

stedet guideline for det ypperligste, vi kan forestille os. Visionen

er et billede af den ønskede fremtid, og den beskriver det, som

organisationen gerne vil være og som arbejdes hen imod.

M. O. Høier m.fl. Kreativ procesledelse – Nye veje til bedre praksis. 2001
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2Mission

Repræsenterer organisationens fundamentale formål:

Hvem er vi? 

Hvad er vi sat I verden for?

Hvorfor eksisterer vi?

En overordnet hensigt

M. O. Høier m.fl. Kreativ procesledelse – Nye veje til bedre praksis. 2001

Hvorfor er det en god ide at medarbejderne formulerer 
missionen? 
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3 Image

Mange forveksler image og brand: det er nogenlunde det

samme. Det er det ikke!

Image er interessenternes opfattelse af virksomheden. Jo flere

interessenter jo flere forskellige opfattelser.

For at kunne få hold på virksomhedens identitet, er det derfor

nødvendigt at vide, hvilke historier interessenterne fortæller om

os. Hvad er det for et image vi har?
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4

Identitet
eller

Brand

Ifølge Mary Jo Hatch og Maiken Schultz så er et 

identitet = kultur(mission) + vision + image
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Hvad betyder det i forhold til historien?

Ledelsen:  
hvordan vil vi 
gerne være?

Medarbejderne: 
hvem/hvad er vi 

?

MedComs 

kernehistorie

Interessenter: 
hvordan synes 

omgivelserne vi 
er?
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En kernehistorie er den historie, der er fælles for

1Ledelsens vision for 

virksomheden

2Medarbejdernes oplevelse af 

virksomhedskulturen

3Eksterne stakeholders (inkl. kunder) image af virksomheden og 

dens produkter (markedsføring)

Kernehistorien

Den historie der forklarer

virksomhedens fundamentale ide 

og værdier, og som giver 

virksomheden legitimitet

Historien skal være:

Central: den genfindes over alt I organisationen

Vedvarende: den mister ikke sin aktualitet

Distinkt: den er let at identificere

Whetten & Godfrey. Identity in Organizations 

– Building Theory Through Conversations



Mærsk MC-kinney

Møller

Bill Gates Walt Disney Anita Roddick

The Body Shop

Ledere der lever virksomhedens kernehistorie
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Rettidig omhu
Mærsk

Marlboro Manden
Marlboro Cigaretter

Just do it
Nike

Viden læger bedre
AstraZeneca

At udvikle en god pointe eller morale, der kan fortælles mange forskellige historier om

Skal der være en handling?
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Lego bygger produkter efter historien
Fra forvirring til fokuseret ledelse: Jørgen Vig Knuds-Torp
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1. øvelse

MedCom lukker i morgen!

Nekrolog over MedCom – bringes i Politiken eller Fyens

Stiftstidende.

Diskuter I grupper
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Pause
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Hvor er vi?
Nekrologen er et billede af virksomheden set indefra

Nu har vi et billede af MedCom set 

fra medarbejdernes perspektiv

Ingen virksomhed uden kunder eller 

interessenter 

Medarbejderne: 
hvem/hvad er vi ?
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Interessenterne

.

MedCom er en klassisk netværksvirksomhed

Defineres af sine relationer/samarbejder

2. Øvelse - Perspektivøvelse



27

At forstå kernen
Fra teori til MedCom

Medarbejderne: 
hvem/hvad er vi

Mission

Kultur

Interessenter: 
hvordan synes 

omgivelserne vi 
er?

Image

Ledelsen:  
hvordan vil vi 
gerne være?

Vision

SundhedsIT i verdensklasse

Brand/Identitet

MedComs

kernehistorie
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Essensen af i dag

MedComs kernehistorie

Hvad synes du? – diskuter to og to



29

Rettidig omhu
Mærsk

Marlboro Manden
Marlboro Cigaretter

Just do it
Nike

Viden læger bedre
AstraZeneca

At udvikle en god pointe eller morale, der kan fortælles mange forskellige historier om

Hvad er MedComs kernehistorie?



God weekend

Tak for i dag

Facebook.com/kommmunikationebureauetwww.kommunikationsbureauet.dk marieclaire@kommunikationsbureauet.dk


