
Strategisk 

kommunikation



Gennemslagskraft som 

Forhandler & 
kommunikator

•Mandat fra baglandet og sig 
selv

•Strategisk forberedelse

•Kend din modtager

•Tal enkelt

•Lyt





De fakta-interesse

Fakta, tal, statistikker

Hvad siger videnskaben? 

Hvad ved man om emnet? 

Bruger ordet  ”man” i stedet for ”jeg”

Praktikerne

Vil høre om processen

Planerne

Fordelingsnøglerne

Hvem gør hvad, hvornår

Hvordan planerne hænger sammen

De visionære                    
Vil høre de virkelig store tanker og 

visioner bag dit budskab 
Er der et højere mål?

De tænker bredt; på landsplan, på 
verdensplan

Tænker langt; om 20 år, for 100 år 
siden…

Tænker stort, fantaserer, bruger 
metaforer

Vil ikke høre detaljer/praktik

De følelsesorienterede 
Hvordan var oplevelsen, 

hvordan føltes det
Cases, historier, metaforer

De menneskelige og relationelle 
vinkler 



Elevatortalen til de 4 segmenter (2 min)
Fortæl om et projekt du er stolt over på dit CV. Eller et kursus/uddannelse du har taget.

Vision: Hvad var meningen med projektet i det store 
perspektiv
Fakta:       Hvad fik i ud af det (i tal el. lign)
Praktik: Et eksempel på hvordan I gjorde
Følelse:    Hvordan oplevedes resultatet (rejsen fra a-b)



De 6 behov

1. Anerkendelse
Behov for at blive set og hørt af ledelse/kollegaer/medier. 
Og f.eks. at lægge eget navn til projekter.
2. Samhørighed
Behov for at føle at man hører til, f.eks. gode kollegaer, stærk familie, klub etc.
3. Tryghed
Behov for at føle sig tryg og sikker, f.eks. finansielt, stabile rammer, lange kontrakter
4. Variation
Behov for afvekslende og skiftende (ikke nødvendigvis nye) udfordringer i hverdagen. 
F.eks. afvekslende arbejdstider
5. Udvikling 
Behov for at lære, forbedre og udvikle sig. F.eks. kurser, forfremmelser, nye oplevelser
6. Bidrage
Behov for at give eller gøre en forskel, dvs. at sætte andres/andets behov for sine 
egne. F.eks. frivillig i Røde Kors.



Less is 

more









Kun det vigtigste



1.
Hvad er det vigtigste at forstå, det bedste råd du kan give til 
en nystartet i din branche/fag/klub/livsfase/afdeling

2. Eksemplificér

3. Gentag påstanden/det gode råd 
(tilføj evt. en ekstra bonus)

Talen må vare 1 minut




