
 

 

 

 

 

 

Uanset din udfordring: Skal I arbejde bedre 

sammen i afdelingen? Skal du give dine 

mellemledere et klart billede af strategi og retning? 

Skal du ændre dine medarbejderes måde at møde 

borgere og kunder på?  

Løsningen er at tale sammen om værdier, strategi 

og kerneopgave, så det giver mening i den enkelte 

medarbejders hverdag. 

Hviid Kommunikation hjælper med at sætte gang 

i samtalen, så den handler om medarbejdernes 

egne, konkrete eksempler på samarbejde med 

kunder, leverandører og borgere, med de tætte 

kolleger og på tværs af organisationens afdelinger. 

Resultatet er, at: 

• Din strategi får liv og rødder i virkeligheden. 
   

• Dine medarbejdere får et klart billede af, 

hvordan de skal arbejde, og hvorfor. 
   

• Din organisations fortælling vil leve og 

udvikle sig nedefra og op. 

 

Sæt gang i samtalen  

og skab mening 

Mit navn er Tea Hviid. Jeg lytter, oversætter og fortæller historier. Jeg er uddannet journalist og har 20 års erfaring med strategisk kommunikation. 

Læs mere om min profil på hviidkommunikation.dk 

 

https://www.hviidkommunikation.dk/


 

 

Historiefortælling, som udvikler virksomheden 

   

Tør du lade dine medarbejdere komme med eksemplerne 

og skabe fortællinger, som tegner portrættet af din 

organisation?  

Fokuseret historiefortælling vil give dine medarbejdere et 

nyt blik på strategi og implementering af projekter. De vil 

begynde at tale om virksomheden på en ny måde, mere 

tilfredse og opmærksomme på at dele deres viden. 

 

Jeg rådgiver om intern kommunikation. 

Mit fokus er på at oversætte visioner og 

værdier til strategi, der er til at styre efter. 

Jeg hjælper fx med at udvikle organisationens 

visionsplakat, der vil sætte gang i samtalen 

mellem ledere og medarbejdere om samarbejde 

og fælles retning. Retningen vil stå tydeligt, når 

samtalen handler om, hvordan medarbejdere i 

hverdagen løser konkrete opgaver. 

 

Jeg finder de bedste historier om, hvordan medarbejdere 

hver dag arbejder i overensstemmelse med virksomhedens 

strategi. Og jeg formidler dem som tekst, lyd eller video. 

 


