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Strategi og kommunikasjon 
Et verktøy for virksomheter som vil øke sin påvirkningsevne 
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Hva gjør du den dagen 

noen ber deg om å 
beskrive din bedrift på ett 

minutt? 

I tusener av år har vi overført informasjon 
og kompetanse gjennom bruk av 

fortellinger. Hvorfor slutte nå? 

Enhver bedrift har minst ett mål. Og 
enhver leder er opptatt av hvordan 
bedriften kan nå disse målene på best 
mulig vis. 

Virksomheter - både private og offentlige – kan 

være kaotiske konstruksjoner. Vi har en hel rekke 

interessenter som har ulike forventninger til hva 

organisasjonen skal gjøre, og hvordan det skal 

gjøres. Eiere ønsker høy måloppnåelse og gode 

lønnsomhetstall. Ansatte ønsker ofte gode 

karrieremuligheter, høy lønn og gjerne frie rammer 

til å kunne utøve sitt yrke. Myndighetene ønsker 

trygge bedrifter som igjen betyr sikre 

arbeidsplasser, samt at det skal kunne hentes inn 

noen skattekroner. Og ulike kunder har ulike 

meninger om alt fra bedriftens produkter, til 

hvordan bedriftens ansatte skal gjøre jobben sin.  

I dette kaoset av ulike interessenters mål og 

meninger, kan det være vanskelig å tilfredsstille 

samtlige parter.  

På samme måte kan bedrifters kommunikasjon 

med omverdenen bli komplisert da vi skal tilpasse 

budskap og medium i både markedsføring og PR-

arbeid til hvem vi ønsker å kommunisere med 

akkurat i dag. Det betyr gjerne bruk av 

arbeidstimer og innleide reklamekonsulenter!  

Hva om det finnes en annen, enklere løsning?  

En måte hvor du både kan spre informasjon internt, 

og bygge ditt omdømme eksternt? Og som i 

tillegg vil være billigere enn det du gjør i dag? 

Vi i ihana! as kan samle inn, designe og utforme 

din bedrifts kjernefortelling slik at den øker 

omdømmet både internt og eksternt. Samtidig kan 

vi trene dine ansatte i å formidle kjernefortellingen 

på en god måte. 
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Den gode fortellingens 

makt bør ikke 
undervurderes! 

Fortellingens makt – avhengig av den 
som forteller? Eller? 

Vi som driver bedrifter har som mål at strategien 

vår skal peke ut en felles retning. At den skal bidra 

til en sterk indre kultur hvor alle står på for å nå de 

mål vi har satt oss. 

Og vi vil bruke strategien til å bygge en posisjon, 

en merkevare – det som gjør at virksomheten har 

livets rett. At bedriften blir vedsatt av omgivelsene 

våre.  

Og her er det fortellinger kommer inn:  

Ekte, autentiske fortellinger bygger på de verdiene 

og følelsene som virksomheten vår er tuftet på.  

Fortellinger fra hverdagen i bedriften kan 

visualisere målet vårt – skape indre bilder som 

motiverer oss til innsats og gjør omgivelsene til 

heiagjenger. Fortellinger som lever -  som blir fortalt 

og viderefortalt. Som viser at vår virksomhet – 

akkurat vi – gjør en forskjell!  

Bedrifter utvikler gode fortellinger fordi det skaper 

stolthet. Fordi det skaper entusiasme. Fordi det 

skaper interesse i våre markeder og fordi det gir oss 

kunder. 

Vårt konsept - i motsetning til mange andre 

tilbydere - handler ikke om å fortelle dere hva 

deres historie skal være, men å hjelpe dere å 

hente fram de ekte fortellingene om deres 

virksomhet.  

 «Vi må selv fortelle våre historier!» 

 

Hvorfor skal du velge ihana!? 

Det er to enkle svar på det spørsmålet:   

For det første har vi høy fagkompetanse, 

opparbeidet gjennom både utdanning og 

erfaring. Vi kan bedrifter, vi kan markedsføring, vi 

kan formidling, og vi har innsikt i hvordan private 

og offentlige organisasjoner fungerer. 

For det andre har vi gjennomført prosessen flere 

ganger tidligere med gode resultater, fra både 

store og små, offentlige og private virksomheter. Vi 

har også selv erfart hva strategisk bruk av egen 

kjernefortelling kan føre til. 

«Vi får ting til sammen med deg og 

din bedrift!» 
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Vi har utviklet en prosess, som ledes av kompetente folk i alle 
ledd, og hvor du som kunde kan gjøre valget mellom å kjøpe 
hele eller bare deler av tjenesten.  

Riktig, nødvendig og tilgjengelig kompetanse er essensielt når vi skreddersyr 

tilbud for våre kunder.   

For å sikre dette har vi i ihana! as utarbeidet et strategisk samarbeid med 

Halti Næringshage AS, hvor vi får tilgang til deres kompetanse og nettverk. 

Det innebærer også at vi i ethvert oppdrag kan velge mellom fire ulike 

prosessledere, alt etter innhold i bestillingen.   

 

Inger Birkelund, MBA: Daglig leder ihana! as. Hovedprosessleder. 

Kompetanse innenfor områdene prosessledelse, strategiutvikling, storytelling 

og drama. 

Rune Steinsvik –siviløkonom/MBA: Partner i ihana! as. Kompetanse innenfor 

bedriftsutvikling, markedsføring og innovasjon. 

Marius Johansen, Økonom: Daglig leder Halti Næringshage AS. 

Kompetanse innenfor entreprenørskap, nettverksbygging og salg 

Trude Indrebø, Økonom: Rådgiver Halti Næringshage AS. Kompetanse 

innenfor prosessledelse, innovasjon og bedriftsutvikling 

Inger Birkelund Rune Steinsvik Marius Johansen Trude Indrebø 



 
5 

Fase 1: Jobbe med bedriftens 
målsettinger, strategi og visjon 

For å utføre et oppdrag er vi avhengig av 

å vite ønsket sluttstatus. Vi vil derfor starte 

et hvert nytt oppdrag med et møte med 

kundens ledelse.  

Dette gjør vi fordi strategisk arbeid med 

langsiktige mål og visjoner ofte prioriteres 

lavere enn kortsiktige mål som 

lønnsomhet og salgstall.  

Et møte med kundens beslutningstakere 

medfører dermed en ny mulighet for 

bedriften til å «tenke de store tankene». 

Her får bedriften mulighet til å bekrefte sin 

strategiske intensjon – som må ligge til 

grunn for kjernefortellingen i fase to. 

Fase 2: Finne og formulere 
bedriftens kjernefortelling 

I fase to vil vi i dialog med ansatte, kunder 

og andre interessenter, finne de gode, 

autentiske fortellingene som bedriften 

baserer seg på. Målet er å formulere en 

samlende kjernefortelling.  

Et sterkt brand skapes av en sterk 

virksomhetskultur og bygger på 

følelsesmessig kontakt med mottakeren.  

En god fortelling snakker direkte til 

følelsene våre, og den kommuniserer 

virksomhetens kultur slik at alle kan forstå 

den. Mottakeren av en sterk fortelling, 

kunder eller ansatte, vil forstå 

virksomhetens budskap og verdier, og 

kjenne sympati for virksomheten.   

 

Fase 3: Lære bedriftens ledelse og 
ansatte til å formidle fortellinger 

Det kan være vanskelig å være en god 

formidler! Man kan være uforberedt, man 

kan være nervøs og man kan i mange 

tilfeller være usikker på hva som er verdt 

å fortelle. Hva ville for eksempel DU fortalt 

om bedriften din om NRK ringte akkurat 

nå? En kjernehistorie gjør jobben enklere!  

Den gir også dine ansatte noe å formidle i 

møter med kunder, noe de selv kan være 

stolte av. Slike historier påvirker 

omgivelsene i mye større grad enn et stort 

annonsebudsjett.  

Fortellerkompetanse handler om 

engasjement, evne og vilje til å formidle. 

Her kan ihana! as bistå! 
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Ta kontakt om du vil vite mer! 


