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Lidt om mig…
10+ år Ledelse og kommunikation: 

Ejer, ABOVECommunications (2009-
). Kommunikationsdirektør SAS 
Scandinavian Airlines (2005-2009), 
senior kommunikations- rådgiver 
Jøp, Ove & Myrthu(2004-05) 
Europæisk kommunikationschef for 
Microsoft Business Solutions (2002-
04 / EMEA)

8 år Ledelse og journalistik:
Redaktionschef Børsens 
Nyhedsmagasin, Erhvervsredaktør / 
Børsen, leder af DR P2 Musik PR og 
info

8 år i marketing: 
Innovation Saatchi, Ted Bates og 
Lintas. Junior-konsulent for kunder 
som MasterFoods, Statoil, Novo, 
Tulip, Johnson & Johnson



Lidt om ABOVEcommunications

• Vi ønsker at skabe klarhed, konsekvens og 
kompetence i virksomheder og organisationers 
evne til at kommunikere 

• Det gør vi gennem en systematisk, planlagt og 
målbar rådgivning - hvor vi sammen med vores 
kunder fremmer deres forretnings dagsorden i 
kraft af strategisk kommunikation.

• Rådgivningen hjælper kunderne til proaktivt at 
opbygge og administrere virksomhedens 
omdømme og dermed få indflydelse på, hvordan 
virksomheden, dens ledelse og medarbejdere 
opfattes af verden omkring den.

Hvad er SK?

• Definition:
• En virksomhed, der prioriterer strategisk 

kommunikation, integrerer kommunikation i alle 
de væsentligste beslutninger for at fremme 
virksomhedens interesser og mål, og for at 
fremme sammenhængskraften i organisationen. 

• SK er en bevidst, planlagt og rettidig formidling 
af budskaber gennem (de rette) interne og 
eksterne medier og talspersoner til den eller de 
udpegede målgruppe (r),med henblik på at opnå
den ønskede, langsigtede holdningspåvirkning, 
der understøtter de forretningsmæssige mål.  



Den klassiske model
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”Kanylekommunikation implicerer den meget 
udbredte misforståelse, at hvis noget er 
sagt, så er det også forstået. 

F.eks. Er der rigtigt mange mennesker der 
tror, at hvis man lægger et stykke 
information op på en hjemmeside, så er det 
også kommunikeret. (..) Den tillid til kanylen 
findes også hos mange talere. Hvis blot vi 
siger noget i en tale, så kan vi også regne 
med at publikum faktisk har hørt og forstået 
det. ” (Kilde: Skriv gode taler, side 59)



En mere tidssvarende model
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Et kig i mini-værktøjskassen

3 trin til kvalitet i kommunikationen: 
• Hvad vil du opnå?
• Hvad er dit budskab?
• Styrk din gennemslagskraft

Forestil dig …..



Sæt kommunikationsmål

Hoved
Hvad skal modtagerne tænke?
- Hvad er dit centrale budskab?

Hjerte
Hvad skal modtagerne føle?
- Hvilken stemning skal der herske 

omkring dit budskab?

Ben
Hvad skal modtagerne gøre?
- Hvilke handlemuligheder har de?

Hvad er et budskab?

• Definition:
Konklusionen der 
laves af modtageren, 
når han eller hun har 
modtaget din 
kommunikation



Hav et klart budskab

”Det er en af de mest almindelige fejl, man 
oplever talere begå, at de simpelthen ikke 
har gjort sig deres budskab klart eller 
kondenserer det ned til et format, hvor 
publikum kan opfange det”

( Kilde: Skriv gode taler, side 57)

Virkemidler – vidste du det?

Ord 7%

Tonefald 38%

Kropssprog 55%

Kilde: 1967. Professor Albert Mehrabian, 
Ph.D., of the University of California, Los 
Angles (UCLA), 

7% handler om HVAD du siger (budskabet)
38% handler om HVORDAN du siger 
budskabet (auditivt)
55% handler om HVORDAN du indtager 
scenen (visuelt)



Styrk din gennemslagskraft

Lidt statistikvirkelighed fra 2013

Donorhospital 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2013
Rigshospitalet 2 3 3 8
Glostrup 0 1 0 1
Køge 1 0 0 1
Holbæk 1 0 0 1
AUH, Skejby 1 0 2 3
Ålborg 1 4 3 8
AUH, NBG 2 6 2 10
Hjørring 1 0 0 1
Esbjerg 1 0 0 1
Odense 2 2 5 9
Hillerød 0 0 1 1
Slagelse 0 0 1 1
Holstebro 0 0 1 1
I alt 12 16 18 46



DCO’s udfordringer

• ”Åh skal vi nu til at høre om det igen…”
• Hvordan tiltrækker vi nye donorer på en 

vedkommende måde
• Det fylder så lidt i hverdagen fordi det sker 

relativt sjældent

Kend din målgruppe

• Hvad vil de reagere 
negativt på?

• Hvad vil de reagere 
positivt på?

• Har de et stort eller lille 
behov for 
kommunikation?

• Er målgruppen en vigtig 
eller mindre vigtig 
interessent?



Hvad er din opgave?

• At oplyse og gøre 
klogere (docere)

• Underholde 
(delectare)

• Bevæge til handling 
(movere)

Du skal overbevise – ikke overtale

Læs kommunikations 
situationen:

Hvad kræver netop denne 
situation?

Hvilke barrierer er dér?

Hvilken handlekraft har du?
Hvilke muligheder er der?
Hvilke faldgruber er der?



DCO’s grundfortælling

1. Hvad er det der gør, at vi lige nuskal tale 
om organdonation? Hvorfor er det 
vigtigt?

2. Hvad er vores bedste og mest 
vedkommende argument for at opfordre 
til at donere?

3. Hvordan ”smitter” vi bedst vores 
kollegaer, så de deler vores engagement 
og budskaber i donorsagen?

Tips til den gode ’elevator-tale’
Inden:
• Giv dig tid til forberedelse – tænk hvad vil du opnå?
• Forbered og brug talesprog

Når du taler med et muligt ny kollega om at donere
• Fortæl det vigtigste først for MODTAGEREN
• Tal kort, klart og direkte
• Hold fokus på budskab og målgruppe
• Undgå fagjargon eller faglig indforståethed
• Brug konkrete billeder, anekdoter og lokale levende og 

omsorgsfulde eksempler til at illustrere

Efter:
• Lav kaffebordstesten: Hvad skal ’din modtager-Skollega’ huske?



Et par spørgsmål før vi slutter

Tak for i dag!

Mail: Anne@bove-nielsen.dk
Mobil: 23 71 85 20


