
 

Hovedmodell 1: Helhetlig kommunikasjon 
 
Felles for alt strategiarbeid i Strømsnes Røe, er at vi har en helhetlig tilnærming til 
virksomhetens interne og eksterne kommunikasjon. Virksomheter som evner å optimalisere 
sin egen historiefortelling blant styre, ledelse, medarbeidere og marked, vil oppleve at intern 
og ekstern kommunikasjon forsterker hverandre og bidrar effektivt til mer motiverte 
medarbeidere, mer kompetente jobbsøkere, et mer betalingsvillig marked og et samfunn som 
gir bedre rammebetingelser. 
 
De røde pilene i figuren illustrerer 
historiefortellingen om virksomheten. Noen 
ganger er det ledelsen som forteller, men 
oftere er det medarbeiderne, nettverket, 
media eller andre samfunnsaktører som fører 
ordet. Summen av historiefortelling danner 
det etterlatte inntrykket: virksomhetens 
omdømme.  
 
For å nå sine mål, må virksomheten søke å få 
mer kontroll over både inn- og utgående 
historiefortelling om virksomhetens agenda 
til og fra alle interessentgruppene.  
 
En viktig kvalitet ved verktøyet Helhetlig kom-
munikasjon er at det «opphever» skillet mellom intern og ekstern kommunikasjon.  
 
Det illustrerer at det blir et suksesskriterium at virksomheten greier å mobilisere egne 
medarbeidere som ambassadører. Men også marked, samarbeidspartnere og interessenter i 
samfunnet må i tilstrekkelig grad forstå, slutte opp om og videreformidle virksomhetens 
agenda og snakke vel om selskapet.  
 
Innenfor denne modellen har Strømsnes Røe utviklet fokusområder og tiltakspakker for alle 
grensesnitt i informasjonsflyten. Hver for seg og enkeltvis vil en eller flere av disse 
tiltakspakkene være relevante i møte med en spesifikk utfordring.   
 
 

  



 
Hovedmodell 2: Visjon Kultur Omdømme 
 
Modellen og verktøyet Visjon Kultur Omdømme er vårt egenutviklede hovedverktøy for 
integrert kartlegging, analyse og håndtering av sammenhengen mellom en virksomhets 
visjon, kultur og omdømme. Verktøyet bygger på at visjon, kultur og omdømme påvirker 
hverandre gjensidig og kontinuerlig.  
 

• Visjon: Det inntrykket virksomheten ønsker omverdenen skal ha av dem 
• Kultur: Slik egne medarbeidere omtaler virksomheten 
• Omdømme: Det inntrykket markedet og samfunnet faktisk har av virksomheten 

I arbeidet med å utvikle virksomhetens kommunikasjonsstrategi ønsker vi å bruke verktøyet 
til å kartlegge, analysere og deretter håndtere sammenhengen mellom visjon, kultur og 
omdømme. 
 
Modellen baserer seg på en kartlegging og analyse av seks overordnede drivere:  

1. Følelsesmessig appell 
2. Samfunnsansvar 
3. Produkt og tjenester 
4. Visjon og ledelse 
5. Finansiell styrke 
6. Rollen som arbeidsgiver 

 
Ved å skaffe oss informasjon om hvordan 
ledelsen, medarbeiderne og markedet/ 
samfunnet vurderer virksomheten ut fra disse 
driverne, kan vi med stor grad av nøyaktighet 
identifisere problemområdene og utvikle 
tiltakspakker.  
 
Figuren illustrerer at et godt omdømme står i et 
gjensidig avhengighetsforhold til både hvordan 
virksomheten ønsker å bli oppfattet, og hvordan medarbeiderne omtaler virksomheten. 
 
Verktøyet gir i alt sju fokusområder (nummerert i figuren). Innenfor disse vil det 
erfaringsmessig ligge en rekke kommunikasjonsutfordringer og -muligheter. 
 
Ved hjelp av denne modellen vil vi søke å fastslå sirklenes plassering i virksomhetens tilfelle. 
Dermed vil viktige biter av utfordringsbildet og handlingsrommet falle på plass, noe som i sin 
tur gir et solid fundament for mer treffsikre veivalg og mer effektiv bruk av begrensede 
kommunikasjonsressurser. 
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Topptekst: Virksomhetens logo 

Bunntekst: Standard bunntekst fra virksomhetens brevmal 

 
Mal for utforming av pressemelding/ tipsnotat 

Pressemelding: Når du sender til flere redaksjoner 
Tipsnotat: Når du gir tipset eksklusivt, til én journalist/én redaksjon 

 
 
 
 
                                           Sted, dato 
Til Redaksjonens navn evt. v/journalistens navn 

Tittelen sammenfatter nyhetspoenget 
Ingressen presenterer nyheten i kortform og besvarer spørsmålene hvem, hva, hvor, når, 
hvordan og hvorfor. Den består gjerne av 4 – 5 linjer og gir nok til at redaksjonen får tak i hva 
saken dreier seg om og får lyst til å lese videre i pressemeldingen/tipsnotatet. Språket er 
nøkternt og smaker ikke av markedsføring. Teksten formidler utelukkende dokumenterbare 
fakta.   
  
Videre nedover i teksten gir du utfyllende informasjon om hovedpoengene i ingressen. Det 
viktigste først. Fallende viktighet nedover i teksten.  
 
Mellomtittel varsler hva som kommer i neste avsnitt 
Har du vurderinger som ikke er dokumentert, må du legge det i munnen på en navngitt, troverdig 
kilde, som er relevant i forhold til budskapet. 
 
Mellomtittel varsler hva som kommer i neste avsnitt 
En slik vurdering kan for eksempel presenteres slik: 
– Det gode resultatet skyldes at vi har lykkes med …………………………………, sier Kari Nordmann, 
daglig leder i ……………………. 
Legge merke til tankestreken foran sitatet. Det kalles et sitattegn. Sitatet behøver ikke være 
ordrett. Hvis det derimot står «..», må innholdet være ord for ord det som er sagt. 
 
Mellomtittel varsler hva som kommer i neste avsnitt 
Skriv bare én side. Annen bakgrunnsinformasjon legges ved som vedlegg/lenkes, for eksempel 
et faktaark. 
 
Skriv korte avsnitt: Bare ett hovedpoeng i hvert avsnitt. 
 
Kontaktpersoner:  
Navn, tittel, tlf (kontor/mobil/privat), e-post: 
 
Vedlegg/lenker  
F.eks. foto av hovedkilden, faktaark om virksomheten og prosjektet / saken etc. 
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