
FÅ STYR PÅ JERES 
KERNEFORTÆLLING  
I  3  HÅNDGRIBELIGE TRIN



Få styr på jeres 
kernefortælling i 3 
håndgribelige trin
- og lær, hvordan I bruger den til at 
blive uundværlige for jeres kunder

En kernefortælling er summen af jeres virksomhed kogt ned i ét 
dokument. Det er jeres kompas, jeres GPS - det er jeres DNA. 

Det lyder måske en smule pompøst. Og det er faktisk heller ikke 
helt forkert. For selvom en kernefortælling i og for sig er et ret 
simpelt produkt, er det et produkt med meget høj værdi. 

At have en kernefortælling er alfa og omega for at stå solidt på 
markedet. Det er jeres kernefortælling, der er med til at sikre, at 
I skiller jer ud fra alle de andre - og det gør den, fordi den får sat 
ord på alt det, der gør jer unikke. For det er I. 

Det skal jeres kunder bare også kunne se. 
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Det handler ikke om at passe ind - det handler om at skille sig ud
 
Ingen e-bog uden mindst ét citat fra Nik & Jay - og også i forbindelse med 
kernefortællinger har de to en relevant pointe: 

“De prøver på at passe ind - vi prøver på at skille os ud”.
 
— Nik & Jay, Mod Solnedgangen 

Det der med at skille sig ud virkede for de to unge gutter fra Vanløse. Men de er ikke 
de eneste, der med (stor) succes har brugt den taktik. 

IKEA er langtfra de eneste, der sælger møbler, og Matas er langtfra de eneste, der 
sælger hudpleje og skønhedsprodukter - alligevel er de to mastodonter på området. 

Hvorfor? Det er der mange grunde til. Men du er ikke i tvivl om, hvad de står for. 
Det er deres kunder heller ikke. De formår at skille sig ud med en klar defineret 
kernefortælling.

Og så er spørgsmålet bare: Kan du svare, med hånden på hjertet, at I har en klart 
defineret kommunikation, der gør, at jeres kunder ikke bare husker jer - men også 
forstår jer?

Det er nok de færreste, der med stolthed i stemmen kan levere et rungende “JA” på 
det spørgsmål. 

Kunder køber ind på produkter ja - men 
det er langtfra det eneste, de køber ind på

De køber også ind på jer. 

Derfor er det helt essentielt, at I formår at 
skabe en rød, genkendelig tråd på tværs af jeres 
kommunikation. På den måde kan kunderne 
virkelig mærke jer, og de får et klart indtryk af, 
hvad I er for en størrelse. Og det betyder i sidste 
ende flere og mere loyale kunder. 

Hvis ikke I har opfundet den dybe tallerken 
eller noget andet helt banebrydende, er I højst 
sandsynligt på et marked, hvor der er rift om 
pladserne. Og I er sandsynligvis ikke de eneste, 
der slår jer på det, I gør. 
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Har I allerede en kernefortælling i virksomheden? 

Så lad mig lige høre: 

Formår I at få den brugt - at få jeres budskaber ud over rampen?

Hvis ikke, er der ingen skam – I er nemlig langtfra de eneste. 

Men.. Jeg kan ikke sige det her nok gange: Uanset hvor I er, eller hvilken type 
virksomhed I er, er det vigtigt at have en kernefortælling - og endnu vigtigere at få den 
brugt.

Bare rolig - hjælpen er nær. 

I denne e-bog klæder vi dig godt og grundigt på, når vi gennemgår kernefortællingens 
A til Z. 

Selvfølgelig kogt ned til the bare necessities, så du får præcis det, du skal bruge, og 
intet andet - pakket ind i simple trin, der er nemme at følge. 

En klokkeklar forståelse for, hvorfor en kernefortælling er den 
vigtigste ingrediens i jeres kommunikation.

Den nemme metode til at lave jeres egen kernefortælling (inklusiv 
et cheat sheet med de spørgsmål, der giver de gode svar).

Ikke bare viden om, hvordan du strikker en kernefortælling 
sammen. Du får også viden om, hvordan du rent faktisk får den 
brugt, så den skaber værdi for forretningen (vi kalder det en Tone 
of Voice - men det vender vi tilbage til senere).

Hvis du ikke er fan af at læse bøger fra ende til anden (det er helt ok at være selektiv), kan 
du bruge vores indholdsfortegnelse til at finde de afsnit, der er interessante for dig. 

SÅ HVAD FÅR DU UD AF E-BOGEN?

Nå, skal vi komme igang?
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Få styr på jeres kernefortælling  
i 3 håndgribelige trin 

6 1. HVAD ER EN KERNEFORTÆLLING?  
I første afsnit dykker vi ned i, hvad en kernefortællingen egentlig er for 
en størrelse, hvorfor den er så vigtig – og hvor meget, det kan rykke for 
jeres virksomhed. 

2. SÅDAN LAVER DU EN KERNEFORTÆLLING I 3 HÅNDGRIBELIGE 
TRIN
I afsnit 2 hopper vi i arbejdstøjet. Her gennemgår vi, hvordan I laver en 
kernefortælling i 3 håndgribelige trin. Det er konkret, det er simpelt – 
det er lige til at gå til. 

3. TONE OF VOICE: DET ER IKKE KUN HVAD, DU SIGER –  
DET ER OGSÅ HVORDAN DU SIGER DET
I afsnit 3 lærer du, hvordan du losser din kernefortælling godt og 
grundigt ud over rampen ved at lave en gennemarbejdet tone of voice. 

4. KLAR TIL AT KOGE FOND PÅ JERES VIRKSOMHED?
I afsnit 4 opsummerer vi de vigtigste pointer – og så får du vores 
bedste tips til, hvad dine næste skridt bør være. 

BONUSKAPITEL: 2 STYKS CHEAT SHEETS TIL AT LAVE EN 
KERNEFORTÆLLING, DER SPARKER R*V 33
Vi slutter af på toppen med 2 cheat sheets, der gør det helt ligetil for 
jer at lave en kernefortælling på rekordtid. 

12

23

29

33
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1.Hvad er en 
kernefortælling?

En kernefortælling er kort og godt fortællingen om jer. Det er virksomhedens vigtigste 
budskaber, værdier og kulturer kogt ned i ét dokument. 

Sagt med andre ord: En kernefortælling er essensen af jeres virksomhed kogt ned i en 
tekst. 

Der er mange måder at skrive en kernefortælling på. Men fælles for dem alle er det, de 
indeholder. De skal nemlig sætte ord på de værdier, der er kernen i jeres forretning – 
og det skal helst være så konkret som muligt, så det er til at forholde sig til. Bliver en 
kernefortælling for overfladisk eller generisk, gør den mere gavn i skraldespanden end 
den gør som centrum for jeres forretning. 

Og så skal det alt sammen koges sammen i nogle handlingsorienterede budskaber, der 
så præcist som muligt indkapsler, hvem I er. 

EN GOD KERNEFORTÆLLING SKAL 
DERFOR INDEHOLDE SVARET PÅ:

Inden vi kommer for godt i gang, så lad os 
starte med at blive helt enige om, hvad en 
kernefortælling er - og hvorfor I har brug 
for den.

Hvorfor I er til

Hvorfor og hvordan 
I står stærkt 
sammenlignet med 
andre virksomheder

Hvilken forskel, I 
gør i verden

Hvad I står for

Hvad jeres vigtigste 
værdier og 
budskaber er

Hvordan I skiller jer 
ud, og hvordan det 
kommer til udtryk

6   >   FÅ STYR PÅ JERES KERNEFORTÆLLING I 3 HÅNDGRIBELIGE TRIN >   HVAD ER EN KERNEFORTÆLLING?



Kernefortællingen er den, I altid bør navigere ud fra

Kernefortællingen er jeres kompas, der udstikker en klar retning for jeres 
kommunikation på tværs af alle kanaler og platforme. 

Det er ikke nogen god idé at sejle tværs over Atlanten uden et kompas. Og det er ikke 
særlig ansvarligt at drive virksomhed uden en klar defineret kernefortælling. Resultatet 
bliver det samme: I farer vild og må famle i blinde. 

Derfor nytter det heller ikke noget, hvis I ikke formår at bruge kernefortællingen i alt, 
hvad I foretager jer. Det er nemlig ikke kun den skriftlige kommunikation, den bør 
definere - jeres kernefortælling er grundlag for al kommunikation. 

Her er et uddrag fra The Archive House’ kernefortælling, der tydeligt forklarer, 
hvorfor de er sat i verden, og hvad deres drive er:

Al forskning siger, at vi er mere stressede. Mere ensomme. Og mere pressede end nogensinde før. Kravene 
til, hvad vi skal nå, hvad vi skal udstråle, og hvad vi skal kunne derhjemme såvel som på arbejdet, stiger år 
efter år.

Tænk, hvis man kunne skabe rammer, der gav mere overskud. Mere energi. Mere lyst til at lære nye ting. 
Og mere overskud til at holde fokus på det, der rent faktisk rykker noget for ens virksomhed. Fokus på det, 
der er vigtigt for at skabe resultater.

Det er den mission, vi har sat os på med The Archive House.

VI VIL UDFORDRE DEN KLASSISKE 
IDÉ OM EN ARBEJDSPLADS
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3 GRUNDE TIL, HVORFOR EN KERNEFORTÆLLING 
ER UUNDVÆRLIG:

1 2 3
Konsistent kommunikation og et 
strømlinet budskab

Er det ikke ligegyldigt, hvordan I 
kommunikerer forskellige steder? 
Så længe I får sagt det, der skal 
siges?

Helt ærligt? Nej. Ensartet 
kommunikation skaber en rød tråd 
i jeres forretning, og det betyder, at 
I træder tydeligt frem, jeres kunder 
kan genkende jer, og I differentierer 
jer selv fra jeres konkurrenter - og I 
sikrer samtidig, at alle medarbejdere 
(nye som gamle) er på samme side. 
Med en kernefortælling sikrer I 
jer en ensartet kommunikation på 
tværs af alle kanaler. Og selvom 
det kan være hårdt arbejde at være 
konsistent i sin kommunikation, er 
resultaterne det hele værd.

Giv jeres brandværdi et spark i 
den rigtige retning

Kernefortællingen er afsættet for 
al jeres kommunikation. Og det 
betyder, at I nemmere kan adskille 
jer fra alle de andre, der slår sig på 
det samme som jer. I har nemlig 
allerede et dokument, der gør det 
nemt for jer at italesætte, hvorfor 
netop I er unikke. 

Kunder køber sig ind på jer 
som brand - og ikke bare jeres 
produkter. Med en kernefortælling 
kan I give jeres brandværdi 
et ordentligt los opad, fordi I 
kommunikerer, hvem I er, og hvad 
I står for. Klart og tydeligt. Det 
betyder, at det er jer, kunderne kan 
mærke og huske. Og så kan du nok 
godt regne ud, hvor de har lyst til 
at lægge deres penge. 

Effektiviser jeres produktion af 
kommunikationsmateriale

Når I bruger jeres kernefortælling 
som udgangspunkt 
for al produktion af 
kommunikationsmateriale, bliver 
det pludselig meget nemmere. 
Det kan være svært at forklare og 
sætte ord på, hvad I egentlig står 
for - og her er kernefortællingen 
en praktisk foranstaltning, der gør 
det markant nemmere. Både når 
der skal produceres internt og 
eksternt. Og så kan I plukke fra 
kernefortællingen, når I har brug for 
det - i præsentationer, jobopslag, 
kundebesøg, tilbud… Listen er lang. 

Og med en klar tone of voice 
bliver det endnu nemmere, fordi 
alle tvivlsspørgsmål elimineres, og 
jeres stemme forklares konkret 
og tydeligt - og det betyder, at 
I kan spare en hel del tid på at 
producere kommunikations- og 
marketingmateriale.

Men én ting er at have en klokkeklar kernefortælling. Noget andet er 
rent faktisk at efterleve den og samtidig få den til at blive levende. 

Og det er her, en tone of voice kommer ind i billedet. 
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En tone of voice er brugermanualen, der gør jeres kernefortælling levende

En tone of voice er i korte træk en guide, der klart og tydeligt dikterer, hvordan du rent 
lavpraktisk får din kernefortælling til at skinne igennem alle lag i din kommunikation. 

I en tone of voice står det sort på hvidt, hvordan I skal kommunikere på tværs af alle 
platforme. Det er simpelthen et dokument, der afspejler, hvem I er, og med hvilken 
stemme og tone I skal kommunikere. 

Ligesom det er tilfældet med jeres kernefortælling, er jeres tone of voice helt unik for 
jer. Og den bør være en naturlig forlængelse af jeres kernefortælling. 

Her er et eksempel fra en tone of voice, der understreger, hvorfor det er så vigtigt at 
have en klar stemme:

Uanset hvilken type af virksomhed, du er en del af, er det at have en klar stemme helt 
essentielt. Det gør det nemmere at ramme plet - hver gang. Sidder man eksempelvis som 
denne virksomhed med samtykkeerklæringer samt råd og vejledning til sikker sex (læs: Et 
følsomt emne), er det helt uundværligt at være enige om, hvordan man kommunikerer. 

Vi er professionelle, informerende og formelle – men med et let og friskt 
sprog, der er letlæseligt.

Vi tager os selv seriøst – men med et gran salt. Det er en alvorlig sag, vi 
taler om – og det skal afspejle sig i vores sprog.

Selvom vi holder os til en forholdsvis formel tone, taler vi stadig i 
øjenhøjde med de unge.

Vi skal informere, uddanne, give råd og vejledning - men på en forståelig 
måde.

Vi tager vores læsere seriøst, og det skal afspejle sig i vores sprog. Vi er 
aldrig nedsættende, og vi bruger humor med meget omtanke.

SÅDAN HER KOMMUNIKERER VI
STEMMEN:
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Hvad er forskellen så på en tone of voice og en kernefortælling?

Helt overordnet er kernefortællingen bouillonterningen af jeres værdier, kulturer 
og budskaber. Det er med andre ord her, I svarer på hvad, hvorfor og hvordan-
spørgsmålene. 

Og når jeres kommunikation så skal føres ud i livet, tyr I til jeres tone of voice.

Det er nemlig her, I skal sætte rammen for, hvordan jeres virksomhed 
kommunikerer. 

En klar definition af jeres stemme

Det vil sige måden, I altid taler 
på og handler ud fra. Er I kliniske, 
farverige, kreative eller lige 
til pointen? Er I hjælpsomme, 
troværdige eller gennemsyret 
professionelle? Måske er I kække, 
legende eller noget helt tredje?

En klar definition af jeres tone

Stemmen er altid jeres stemme 
- men som Sanne Salomonsen 
synger det, kan der være forskel 
på måden, I siger tingene på. Du 
taler ikke til din mor, som du taler til 
dine kollegaer, men dit budskab og 
dine værdier er de samme Derfor 
skal der i en tone of voice være en 
klar definition af, hvordan I taler 
på forskellige kanaler (Facebook, 
hjemmeside, LinkedIn, nyhedsbrev 

og så videre). 

Et ordentligt læs eksempler

Jeres tone of voice er en manual, 
der kan bruges af alle, der skal lave 
kommunikationsopgaver for og hos 
jer. Derfor er det altid en god idé 
med eksempler, der gør det tydeligt, 
hvordan I kommunikerer - og også 
hvordan I ikke gør. 

NÅR VI LAVER EN TONE OF VOICE, 
INDEHOLDER DEN BLANDT ANDET:
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Hos Ackermann Kommunikation 
tilbyder vi den service og 
rådgivning, I har brug for. Vi er 
eksperter i én ting - og det er e-mail 
marketing. Det er vi til gengæld 
også nogle af de bedste til. Har du 
brug for sparring på en nuværende 
strategi, hjælp til at sparke et 
konkret tiltag i gang, eller brug for 
et par nye øjne på nuværende leads, 
så er det os, du skal have fat i.

Ackermann Kommunikation 
yder service og rådgivning, når 
virksomheden har brug for sparring 
på nuværende strategier, rådgivning 
i forbindelse med konkrete tiltag 
m.m. Ackermann Kommunikation 
har specialiseret sig i blandt andet 
en af de mest givtige platforme 
som AutopilotHQ til finpudsning 
og forbedring af e-mail marketing. 
Kontakt Ackermann Kommunikation 
allerede i dag.

SÅDAN HER KOMMUNIKERER VI
STEMMEN:

DO: DON’T:

En tone of voice skal være konkret og til at forstå - 
her er et eksempel på, hvordan du kan nå det mål:

Her er et eksempel på et eksempel. Når vi laver en tone of voice, har vi altid en hel del Do’s 
and Don’ts med. Så kan man nemlig sort på hvidt se, hvordan man bør gøre - og hvordan 
man bestemt ikke skal gøre. 

Undgå, at jeres kernefortælling ender sine dage i nederste 
skrivebordsskuffe

En tone of voice er jeres garanti for, at den kernefortælling, der krævede blod, sved og 
tårer, ikke ender med at samle støv i den nederste skrivebordsskuffe. 

Det er den, I er afhængige af, når jeres budskab skal ud over rampen og 
kommunikationen strømlines. Samtidig gør det produktion af content 
markant nemmere, fordi man aldrig behøver at være i tvivl. Sidder du som 
kommunikationsansvarlig har du altid noget at støtte dig op ad og slå op i – så sørg for, 
at dem, der laver content har adgang til den. 

Nu er der styr på det grundlæggende - her er det næste move

Så langt så godt. Nu skulle du gerne have styr på det basale og have en idé om, hvad 
sådan en kernefortælling er, og hvad den kan.

Er det så ikke på tide, vi giver dig værktøjerne til at lave din egen kernefortælling og 
tone of voice?

Hold fast på hat og briller. På næste side får du den udførlige guide til, hvordan du 
får styr på jeres kernefortælling - i tre håndgribelige trin. 
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2.
Sådan laver I en 
kernefortælling i 3 
håndgribelige trin

En kernefortælling kommer i mange forskellige størrelser. Nogle er korte, andre er 
lange - og nogle helt tredje er midt i mellem. 

Der findes ikke et rigtigt svar på, hvor lang en kernefortælling skal være. Men en god 
tommelfingerregel er, at den gerne skal være omkring 2-5 sider (af den slags med rigtig 
mange linjeskift - den skal jo helst være let og overskuelig at komme igennem). 

Så er den hverken for lang eller for kort, og der er plads til, at I kan få det med, der skal 
med. 

Men hvordan finder I egentlig ind til kernen af jeres forretning? Og endnu vigtigere: 
Hvordan sætter I ord på det?

Processen er egentlig meget lige til - når man altså ved, hvad man skal gøre, og 
hvordan man skal gøre det. 

Stil jer selv de rigtige spørgsmål

Kog det ned i et dokument

Snak med jeres kunder

Når vi laver en kernefortælling, kan vores proces groft sagt deles 
ind i tre trin:
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Det er første trin i processen, der afgør kvaliteten af resten af jeres arbejde med 
kernefortællingen. Og så er det for rigtig mange virksomheder også det sværeste 
trin. Og det er det, fordi det kan være enormt svært at se sin egen virksomhed eller 
arbejdsplads i fugleperspektiv. 

Det behøver dog ikke at være så kompliceret. Vores erfaring er, at stiller vi de rigtige 
spørgsmål, bliver det ikke bare nemmere - det giver også bedre svar. 

Så hvordan griber I den her første, og vigtige, manøvre an?

Det gør I ved at samle virksomhedens ledelse, chefer, beslutningstagere eller dem, 
der står for strategien. I skal nemlig starte med at holde en workshop. 

Se selv her, hvordan I kan bruge hv-spørgsmålet som udgangspunkt til både tone of 
voice og kernefortælling:

Spor jer ind på kernen med hv-spørgsmål

TR
IN

 #
1

Vi er Trailhub - calltracking, du kan stole på. 

Trailhub er datadrevet markedsføring done right. Det er din 
bedste ven, når du vil have indsigt i, hvad der virker - og 
hvad der ikke gør.

Vi er nørder med stort N, og vi går op i calltracking med liv 
og sjæl. Vi er passionerede for det, vi laver - og frem for alt 
er vi passionerede for at gøre en forskel for vores kunder. 

Vi sætter en ære i vores håndværk - præcis som en 
tømrer gør det. Det, vi laver, er nemlig mest af alt gedigent 
håndværk, som er pakket ind i ærlighed, ordentlighed og 
gennemsigtighed - det er nemlig mest fair, synes vi. 

Og vores beskedne vision? At være bureauernes 
foretrukne leverandør af calltracking.

HVEM ER VI?

Vi bruger hv-spørgsmål som vores grundlag for både tone of voice og kernefortælling.  
Her er et eksempel på en af de første sider i Trailhubs kernefortælling. 
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Trailhub er et værktøj til calltracking, der giver bureauer og virksomheder 
retvisende data. Med Trailhub får du uundværlig data, der gør det muligt at 
træffe den rigtige beslutning, på det rette grundlag – på det rette tidspunkt. 

Trailhub er calltracking, du kan stole på. Det er datadrevet markedsføring done 
right. Det er din bedste ven, når du vil have indsigt i, hvad der virker - og hvad 
der ikke gør. 

Missionen? At være bureauernes foretrukne leverandør af 
calltracking. 

Med Trailhub  får vores kunder en unik indsigt i, hvordan 
de forbedrer det samlede afkast, så de kan rydde ud og 
investere der, hvor det rent faktisk giver værdi. 

TRAILHUB ER…
ET UUNDVÆRLIGT 
SPORINGSVÆRKTØJ 

Ligesom det forrige eksempel er 
her et eksempel fra den matchende 
kernefortælling, hvor vi svarer på hv-
spørgsmål som hvem, hvad og hvorfor.

Før workshoppen skal du sørge for 
at forberede de spørgsmål, I skal 
igennem, så I har en klar retning. 
Og på selve workshoppen er det 
en god idé at vælge en ordleder, 
der kan navigere i det, der bliver 
sagt. Og samtidig sørge for, at det 
vigtigste bliver skrevet ned på papir. 

På workshoppen skal I stille jer selv 
en h*lvedes masse hv-spørgsmål. 

SPØRGSMÅL, VI BRUGER TIL AT 
KOMME HELT IND TIL KERNEN
(SOM DU KAN TYVSTJÆLE OG BRUGE, NÅR I SELV SKAL I GANG)

Hvad er jeres mission og 
vision? Og hvordan kommer 
det til udtryk i jeres arbejde?

Hvad er jeres værdier?

Hvorfor er I sat i verden?

Hvad vil I gerne opnå?

Hvilken forskel gør I? 

Hvorfor kan man ikke 
undvære jer?

Hvorfor skal kunderne 
vælge jer i stedet for jeres 
konkurrenter?

Hvad adskiller jer fra jeres 
konkurrenter?

Hvordan er det at arbejde 
hos jer?

Hvem er jeres kunder? 

Hvilke kunder drømmer  
I om at få?
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Det her er et uddrag af nogle af de spørgsmål, vi bruger, hver gang vi skaber en 
kernefortælling og en tone of voice, der sparker r*v. 

VIL DU HAVE DET SAMME 
GRUNDLAG FOR SUCCES? 

Så finder du et færdiglavet cheat 
sheet på sidste side her i e-bogen 
- og det er faktisk det eneste, du 
får brug for, når du skal lave jeres 
kernefortælling. Og det kan du 
bruge lige så meget, som du har 
lyst til. Her får du nemlig alle de 
spørgsmål, der gør det nemt for jer 
at komme helt ind til kernen. 
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Når I svarer på de her spørgsmål, skal I ikke være bange for at grave dybt 

Og I skal bestemt heller ikke være bange for at blive konkrete. Spørgsmål som: 
“Hvorfor skal kunderne vælge jer frem for andre”, skal altså ikke besvares med svar 
som:  “Fordi vi er bedre”. 

Det dur ikke - I skal et spadestik dybere. Snak om, hvad de forskellige spørgsmål 
betyder for jer, hvad I gør allerede nu, hvordan I gør - og ikke mindst hvorfor I gør det. 

Her er et eksempel på, hvordan du svarer på jeres “hvad, hvordan og hvorfor” - uden at 
gøre det direkte:

The beginning of adulthood can feel isolating. It isn’t easy to 
leave home and start a new chapter.

At The Mark, we aim to create a supportive environment that 
embraces independence and fosters togetherness.

At The Mark, residents shouldn’t be lonely – but they can be 
alone.

It’s a constant balancing act between encouraging engagement 
and respecting the much-needed space that young people crave.

We take that challenge seriously.

ALONE – BUT NEVER LONELY

Her er et uddrag fra en kernefortælling, der i 
den grad går spadestikket dybere. I stedet for at 
skrive at de er “de bedste”, er de både konkrete og 
dybsindige. For én ting er, at de har lækre værelser 
- noget andet er, at det i ordvalget er tydeligt at 
se, at her er der nogen, der går lige så meget op i 
social bæredygtighed som i smarte møbler. 

Snak om hvert enkelt spørgsmål, og brug den 
dialog, I har, til at komme i dybden og få de 
svar på bordet, der kan danne grundlag for at 
få sat ord på jeres kerne. 
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Hiv fat i dine kollegaer, dem på gulvet og også dem, der sidder langt væk 

En ting er, hvad ledelsen siger. Noget andet er, hvad de ansatte oplever. Derfor skal 
du ikke nøjes med bare at snakke med ledelsen - du skal ud på gulvet og rundt til dine 
kollegaer. 

De har ofte et helt andet perspektiv og en anden oplevelse, og det kan være en stor 
hjælp, når du skal skære ind til benet.

Så - afsted med dig! Du kan selv tilpasse dine spørgsmål, så de passer til de ansatte. 
Desuden er det en god idé at spørge ind til, hvordan de vil beskrive virksomheden, 
hvordan det er at arbejde der, hvad det bedste er, hvad det værste er… Og så videre. 

Hiv fat i dem, når du møder dem på gangen, eller send dine spørgsmål rundt på mail. 

Det kan være svært at se det store perspektiv, når man selv sidder i 
epicenteret 

Men… Det kan være rigtig svært selv at stille sig på afstand og se tingene i et andet 
perspektiv. Det var blandt andet det problem, Grafikr sad med. 

Har du læst vores case med dem? Så ved du allerede, at de efter de her tre trin fandt 
ud af, at de slet ikke talte til de kunder, de rent faktisk drømte om at have (eller tjente 
flest penge på).

Derfor kan det være en fordel at hive nye kræfter ind udefra, der kan hjælpe jer med at 
stille de rigtige spørgsmål - og koge dem ned til noget brugbart. 

Puha - det føles sikkert allerede som noget af en mundfuld, ikke?

Men du er ikke helt færdig med at stille spørgsmål endnu. Nu skal du nemlig ud 
af huset og have et helt andet perspektiv (der er guld værd til udviklingen af jeres 
kernefortælling).
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En ting er, hvordan I oplever det internt. Noget helt andet er, hvordan det opleves 
eksternt. Og når I vil høre sandheden - så er det jeres kunder, I skal have fat i. Det er 
nemlig meget muligt, at de har en helt anden opfattelse, end I har. 

Uanset om der skal laves en kernefortælling eller ej, er det altid en god idé at snakke 
med dine kunder om andet end opgaver. Ofte får du en helt anden indsigt, og du vil 
lynhurtigt opleve, at det er guldkorn, der kommer fra jeres kunder. 

Så vælg en håndfuld af jeres kunder, og spørg dem, om ikke de lige har 15 minutter, de 
kan bruge på at hjælpe dig. 

Vælg forskellige kundetyper for at få så mange nuancer som muligt. Både de store, de 
små og rigtig gerne de kunder, I drømmer om at have flest af. 

Nu skulle du efterhånden have en hel del, du kan gå videre med. 
Næste trin i processen er at skære ind til kernen og få formuleret det hele i 
handlingsorienterede budskaber, der klart og tydeligt formidler essensen af jeres 
virksomhed.

(Lyder det en smule omstændigt? No fear. Vi har et par tricks i ærmet, der gør det 
lidt nemmere for dig).
 

Find ud af, hvad kunderne siger om jer
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SÅ HVAD SKAL DU SPØRGE JERES KUNDER OM?

Hvordan var deres 
oplevelse hos jer?

Hvad er særligt ved 
det, I tilbyder?

Hvordan ville de 
beskrive jer og jeres 
værdier?

Hvad er I gode til? 
Og hvad er I måske 
knap så gode til?

Hvorfor valgte de 
jer - og ikke en af 
jeres konkurrenter?
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Så er det nu, du skal koge suppen. 

Alle de budskaber, du har samlet ind, skal nemlig koges ind til en bouillonterning, 
der konkret og præcist sætter ord på det, jeg startede med at sige, at en god 
kernefortælling skal indeholde:

Det, du skal gøre, er at finde 
fællestrækkene i de historier, 
du har samlet ind. Og så skal 
du vælge dem, der beskriver 
jer bedst og mest præcist. 

Kog det hele ned i ét sammenhængende skriv
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Hvorfor I er til

Hvad jeres vigtigste 
værdier og budskaber er

Hvad I står for

Hvilken forskel, I gør i 
verden

Hvorfor og hvordan 
I står stærkt 
sammenlignet med 
andre virksomheder

Hvordan I skiller jer 
ud, og hvordan det 
kommer til udtryk

 >   SÅDAN LAVER I EN KERNEFORTÆLLING19   >   FÅ STYR PÅ JERES KERNEFORTÆLLING I 3 HÅNDGRIBELIGE TRIN



Her er et eksempel på, hvordan konkrete eksempler underbygger jeres 
overordnede budskab(er):

It’s about sharing visions, hopes, and dreams - making lifelong friendships and supporting each other 
through good – and bad.

At the core of it all is a group of community managers who are part of everyday life at The Mark.

Community managers are not just the landlords that residents call when their toilet malfunctions. They 
are their lifelines – the people they call when they’re in a break-up, are scared about exams, or are 
depressed about the challenges of adulting (and they’ll fix that toilet, too!).

Community managers also organize house parties and Ping-Pong tournaments, and they can give 
directions to the best late-night kebab joint in town.”

COMMUNITY IS ABOUT WORKING TOGETHER 
TO CREATE SOMETHING THAT REPRESENTS 
EVERYONE INVOLVED

En god kernefortælling er både overordnet 
og konkret - og det bedste resultat får du 
ved at finde en balance mellem de to ting. 
Ovenstående er et godt eksempel på, hvordan 
helt konkrete tiltag som beerbong-turneringer 
understreger, at fællesskab og faciliteter står 
højt på dagsordenen. 
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Et lille hack er at tage udgangspunkt i de 
eksempler, du har samlet ind undervejs 
- du ved, de eksempler, der på den ene 
eller anden måde underbygger hele 
virksomhedens værdier og struktur. Det er 
detaljerne, der betyder noget i det store 
billede - og det er de konkrete eksempler, 
der skiller jer fra jeres konkurrenter. 
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Det bedste, du kan gøre, er at bygge jeres historie ud fra jeres “hvorfor”

Sørg for, at jeres kernefortælling svarer på, hvorfor I er til, hvorfor I gør, som I gør, og 
hvorfor man skal vælge jer. 

Her er et uddrag fra en kernefortælling, hvor du kan se, hvordan man også kan svare 
på ens “hvorfor”:

The Archive House is driven by a dynamic network, providing the optimal setting for development.

When a wide range of different businesses share an office space, new partnerships can develop organically 
and skills can be nurtured.

Networking groups will start to spring up, and specialists from each company can impart their knowledge.

Even the smallest businesses can utilise a modern office setting and invite external speakers and 
specialists to give presentations when they are part of a large serviced office.

We provide room to think big, and we do so with a consideration of all the physical, social and professional 
aspects of working life. We enable a mindset that says:

“I WANT TO CHALLENGE, AND I WANT TO BE CHALLENGED”

THE ARCHIVE HOUSE – PEAK SOCIAL AND 
PROFESSIONAL PERFORMANCE

Og før du skriver, at I er en professionel virksomhed - så stop dig selv. 

Hvem er ikke det? I stedet skal du skrive, hvordan det kan ses, at I er det. Det er her, 
guldet ligger. 

Brug den ovenstående punktform som en slags tjekliste, når du laver jeres 
kernefortælling - så ved du, at du er på rette vej.

Jeres kernefortælling skal ikke se ud på nogen bestemt måde. Der er nemlig ikke nogen 
universel formel på hverken udseende, opbygning eller længde. Du kan lave den let og 
luftig i et dias, der har jeres design og jeres egne farver. Men du kan også skrive den i 
et helt almindeligt Word-dokument. 

(Husk nu, at du finder et styk cheat sheet til at lave en gennemarbejdet 
kernefortælling på rekordtid på sidste side).

Jeres svar på “hvorfor jer” behøver ikke at stå direkte - det kan også gøres som her, hvor man 
ikke direkte siger, at “man skal vælge os fordi…”. I stedet bliver spørgsmålet besvaret ved at 
sætte ord på alt det, der adskiller The Archive House fra deres konkurrenter. 
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Jeres kernefortælling har størst værdi, når I bruger den

Det arbejde, I laver for at udvikle jeres kernefortælling, er en enormt vigtig 
øvelse. Og selvom det kan synes som et lidt sejt træk, er det en øvelse, der er 
guld værd for jeres virksomhed. 

Derfor nytter det ikke noget, at jeres hårde arbejde udmunder i en 
kernefortælling, der ender i en rodemappe på computeren eller i nederste 
skrivebordsskuffe. Nej - den skal bruges, og den skal deles. I stor stil. 

Men det er stadig ikke helt nok. For en ting er at sende den rundt på kontoret. 
Noget andet er at sørge for, at kommunikationen faktisk lever op til den 
kernefortælling, I har slidt og slæbt for at udvikle. 

Den bedste måde at sikre netop dét på? I skal op på cyklen igen - sidste etape 
er nemlig at lave en tone of voice. 
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 >   TONE OF VOICE

3.Tone of voice: Det 
er ikke kun hvad, du 
siger - det er også 
hvordan, du siger det
Sanne Salomonsen ved det. Alle de store marketing kanoner ved det. 

Det er ikke kun det, du siger - det er også måden, du siger det på. 

Du kan sige den samme ting på mange forskellige måder, og jeres 
kernefortælling hjælper jer med at sige dem på jeres måde. 

Men hvor en kernefortælling beskriver jeres værdier, formål og kultur, 
er en tone of voice med til at sikre, at jeres kernefortælling bliver 
levende. Og at jeres stemme og tone er strømlinet på tværs af kanaler 
og platforme. 
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Den nemme metode: Sådan udarbejder du jeres egen tone of voice i 3 håndgribelige trin

Når du har kernefortællingen på plads, er det første trin lige til at gå til. Du skal nemlig 
plukke lidt her og der, så de første par sider i jeres tone of voice kort og klart forklarer, 
hvem I er, hvad jeres værdier er, og hvem I taler til. 

Du kan gøre det helt konkret ved at vælge nogle nøgleord, der beskriver jer, som du 
kan bruge i punktform. 

Bare pas på, at det ikke bliver for langhåret i jeres tone of voice. Modsat 
kernefortællingen er det her nemlig mere en manual, en brugsvejledning, om du vil, der 
skal være lige til at gå til. 

Jeres kernefortælling og tone of voice skal kunne fungere hver for sig - derfor er det 
en god idé at låne lidt fra den ene, som her:

Start med at låne lidt fra kernefortællingen
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IN

 #
1

Trailhub er et værktøj til calltracking, der giver 
bureauer og virksomheder retvisende data. Med 
Trailhub får du uundværlig data, der gør det 
muligt at træffe den rigtige beslutning, på det 
rette grundlag – på det rette tidspunkt. 

Trailhub er calltracking, du kan stole på. Det er 
datadrevet markedsføring done right. Det er din 
bedste ven, når du vil have indsigt i, hvad der 
virker - og hvad der ikke gør. 

Missionen? At være bureauernes foretrukne 
leverandør af calltracking.

Med Trailhub  får vores kunder en unik 
indsigt i, hvordan de forbedrer det samlede 
markedsføringsafkast, så de kan rydde ud og 
investere der, hvor det rent faktisk giver værdi. 

Vi er Trailhub - calltracking, du kan stole på. 

Trailhub er datadrevet markedsføring done right. 
Det er din bedste ven, når du vil have indsigt i, 
hvad der virker - og hvad der ikke gør.

Vi er nørder med stort N, og vi går op i calltracking 
med liv og sjæl. Vi er passionerede for det, vi laver 
- og frem for alt er vi passionerede for at gøre en 
forskel for vores kunder. 

Vi sætter en ære i vores håndværk - præcis som 
en tømrer gør det. Det, vi laver, er nemlig mest 
af alt gedigent håndværk, som er pakket ind i 
ærlighed, ordentlighed og gennemsigtighed - det 
er nemlig mest fair, synes vi. 

Og vores beskedne vision? At være bureauernes 
foretrukne leverandør af calltracking. 

Kernefortælling Tone of voice

Ordene er ikke helt de samme - men det er indholdet. Det ene eksempel er fra 
kernefortællingen - og det andet fra den samme virksomheds tone of voice. Det kan virke 
som dobbeltkonfekt, men de to dokumenter skal kunne fungere hver for sig. Derfor er det 
vigtigt at starte det samme sted i begge to. 
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En god tone of voice er en, der har en masse eksempler - og her snakker vi både de 
gode og de dårlige (do’s and don’ts).

Skriv eksempler på hjemmesidetekster, blogindlæg, LinkedIn-opslag og alle de andre 
platforme, I bruger. På den måde kan du hurtigt gå ind og se, hvordan sproget skal 
være, og det effektiviserer jeres produktion endnu mere. 

Eksemplerne kan I med andre ord brug som reference for alt fremtidigt indhold, der 
skal produceres. 

Eksempler er med til at vise, hvad I står for, og hvordan I gør. Simpelthen gennem 
sprog, valg af ord og måden at sige tingene på. 

Sæt det gode eksempel
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Welcome to The Archive House, the office space with everything 
you could possibly need – and then some. We provide physical 
surroundings that will encourage you and your business to grow.

Lightning fast connections, a comfortable lounge and modern 
facilities create the optimum office setting. However, it is the 
people at The Archive House who really bring the magic. 

Could this be Denmark’s best serviced office?

If you are curious to learn more, book a presentation here.

Still not convinced? Then take a look at what other businesses 
have to say about The Archive House.

THE VOICE
HOW WE COMMUNICATE

DO:

The Archive House is an office community in Copenhagen boasting 
space for 400 people over four floors. You can decide whether you 
want an open or closed office space. We offer high-speed Internet, 
24/7 access and modern facilities.

See our prices below and fill in the form to book a presentation.

DON’T:
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Der er forskel på, hvordan du taler til dine børn, og hvordan du taler til dine kollegaer. 
Det gør dig ikke til en anden person. Du siger bare tingene på en anden måde. 

Og det er det samme, der gælder for jeres virksomhed. Der er nemlig forskel 
på, hvordan I skal kommunikere på eksempelvis Facebook, i et nyhedsbrev, i et 
blogindlæg eller på LinkedIn. 

Hav konteksten in mente
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Nyhedsbreve og SoMe: Hjemmeside og annoncering:

Tal til mennesket - men med udgangspunkt i 
virksomheden

Skriv altid: du, dig 

Brug gerne: udfoldende og kreativt sprog, men 
hold det skarpt og med virksomhedens mål for øje

Vær: nede på jorden og personlig men professionel

Tal til mennesket - men med udgangspunkt i 
virksomheden

Skriv altid: jer, I

Brug gerne: enkelt, professionelt og skarpt sprog, 
som gør det nemt at forstå og læse

Vær: professionel men i øjenhøjde 

 “[B2B virksomhed + e-mail marketing = ]
... hvis du gør det rigtigt.

Vi har i Ackermann Kommunikation udarbejdet 
et nyt white paper, hvori vi forklarer de fem 
stadier, som en B2B virksomhed skal fokusere 
på for at opbygge et fundamentet for et 
skalerbart og effektivt e-mail marketing setup. 
Lyder det som noget for dig?”

“E-mail marketing er kommet for at blive. Og i 
business-to-business er det ingen undtagelse. 
Undersøgelser har vist, at 59 % af de adspurgte 
B2B marketingmedarbejdere vurderer e-mail til at 
være deres vigtigste kanal, når det kommer til at 
skabe omsætning. Med det korrekt opsatte e-mail 
marketing setup kan I opvarme, tracke, leadscore og 
konvertere jeres leads og nyhedsbrevstilmeldinger 
om til kunder. “

EKSEMPLER:
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I jeres tone of voice er det derfor en god idé at lave forskellige manualer til, hvordan 
man kommunikerer hvor. 

Opsæt nogle regler for, hvordan I 
skriver de forskellige steder. Ikke nok 
med, at det giver jer en unik stemme 
- det gør også jeres arbejde mere 
effektivt og målrettet. 

OVERVEJ TING SOM:

Skriver du til  
I eller du?

Skal det være kort 
og kortfattet eller 
længere og mere 
detaljeret?

Hvad med emojis? Hvordan med 
humor?

 >   TONE OF VOICE

Bliver det læst på 
computer eller 
mobil?
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 >   TONE OF VOICE

B O N U S :  
Her er det for en gangs skyld en fordel, hvis du kan  
finde din indre pernittengryn frem 

Det er sjældent en god ting at blive kaldt pernittengryn. Men det er det, når du skal 
udfærdige en tone of voice. Her er det nemlig kun en fordel, hvis du virkelig går i 
detaljer. Som i virkelig. 

Når vi laver en tone of voice, er det nemlig ikke kun eksempler, værdier og ordvalg, 
vi går i dybden med. Vi har faktisk et helt afsnit med formalia, der gør det endnu 
nemmere at skrive tekster, der er 100 procent strømlinede. 

Så gør det klart i jeres tone of voice, hvordan I:

 Bruger forkortelser

 Skriver tal og tidspunkter

 Omtaler jer selv (tredjeperson, førsteperson, hvordan jeres firmanavn staves)

 Fremhæver tekst (bruger I fed, kursiv, understreget?)

Hvor konkret skal du være? Svaret er: Så konkret, som du overhovedet kan:

STAVNING

DO:

E-mail

Automation

Marketing

E-mail marketing specialist 

Der er flere forskellige termer, der kan betyde det samme:

Email

Automatisering

Markedsføring

E-mail-marketing-specialist

DON’T:

Ovenstående er et eksempel fra Ackermann Kommunikations tone of voice - og det 
er bare et eksempel på jo flere detaljer jo bedre. Det virker måske som en omgang 
ligegyldigt flueknepperi. Men det er det ikke - for stavemåder er nemlig også 
afgørende for at fremstå professionelle med en klar, rød tråd i sin kommunikation. 
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4.Klar til at koge fond 
på jeres virksomhed?
Den dårlige nyhed: Nu har jeg ikke flere 
trumfkort i ærmet. Og det betyder faktisk, 
vi er ved at være ved vejs ende. Den gode 
nyhed er, at du nu har alle de værktøjer, 
der skal til for at udvikle jeres helt egen 
kernefortælling. 

Nu skulle du gerne have helt styr på:

 Hvad en kernefortælling er - og ikke mindst, hvorfor det er vigtigt for en god 
forretning

 Hvordan I bruger en tone of voice til at få jeres budskab losset godt og grundigt 
ud over rampen

 Hvordan du selv med tre enkle trin stabler en kernefortælling på benene
 
Så langt så godt, ikke?

Med de værktøjer, du har fået her i vores lille skriv, har du alt det, du skal bruge for at 
udvikle en grundvoldsrystende kernefortælling. 

Så lad mig lige afslutningsvis stille dig et af de vigtigste spørgsmål, der findes, når det 
kommer til content markedsføring:

(Hæng på, min forklaring kommer lige om lidt).

Hvis et træ vælter i skoven, men ingen hører det…

Larmer det så?

Min pointe: Du kan bruge nok så meget krudt på at udvikle en kernefortælling, der kan 
sende jeres virksomhed højere op i skyerene end hunden Leika. Men hvis ikke I formår 
at bruge den til at få jeres budskaber ud over rampen… Ja, så er det fuldstændig 
ligegyldigt. 
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Så det vigtigste, når kernefortællingen er på plads?

Brug den!

Lad kernefortællingen være omdrejningspunktet for alt, I foretager jer. Og det er 
uanset, om det er at bygge indholdsuniverser eller lave Facebook Ads. 

Jeres kernefortælling er jeres historie - og den historie kan ikke blive fortalt for meget. 
Det er den, der sætter jer på verdenskortet, og det er den, der giver jeres brand værdi. 
Det er den, der retfærdiggør jeres plads i verden. 

Synes du, det var en ordentlig omgang?

Ligesom du skal koge fond på jeres virksomheds budskaber, så har jeg kogt fond på 
den her e-bog. 

Book dine kollegaer (og måske chefen?) i kalenderen. Få en workshop 
i kalenderen, hvor I kan bruge vores cheat sheet til at få snakket jer helt 
ind til kernen af jeres virksomhed.

Brug skabelonen (aka cheat sheet) til at strukturere jeres snak, så I er 
sikre på at få det vigtige med (og at samtalen ikke løber af sporet).

Sæt tid af til at koge suppe på svarene, I fik samlet. Næste skridt er at 
udvælge de vigtigste værdier i budskaber – og frasortere alt det andet.

Det, der står tilbage, skal forvandles til 2-5 brugbare sider. Det samme 
kan du bruge til at lave en tone of voice, så jeres arbejde ikke bliver 
spildt - men kommer ud over rampen. Find inspiration til opsætning 
hos andre, og hvis du er i tvivl, så hold det hellere for simpelt end for 
kompliceret.

Brug den (og vær lidt stolt af den)! Brug kernefortællingen som 
grundlag for al jeres kommunikation - og læn jer op ad jeres tone of 
voice, hver eneste gang I producerer content. 

De 5 ting, du skal gøre nu:

1

2

3

4

5
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Det kan være en stor opgave at løfte alene 

Hvor skal du starte, hvor skal du slutte - og hvad er overhovedet vigtigt? 

Lad mig bare være ærlig: Det der med at udvikle sin egen kernefortælling kræver en 
solid indsats - og særligt, hvis man vil have en gennemarbejdet kernefortælling, der 
faktisk kan rykke noget for ens forretning. 

Når du melder dig under fanerne og går i krig med jeres kernefortælling, er der 
særligt to udfordringer, du nok kommer til at støde på: 

UDFORDRING #2:  

Det er sk*desvært at se sin egen virksomhed i 
fugleperspektiv. Man sidder simpelthen med fingrene 
så langt nede i det, at det kan være svært at tage et 
skridt tilbage. Men det er nødvendigt - for du skal 
kunne se hele billedet, før du kan indfange kernen af 
jeres fortælling. 

Og her vil jeg bare sige:

Det er ingen skam at bede om hjælp 
udefra. Jeg giver mig ikke selv i kast med 
at fikse rørlægningen i min lejlighed - og 
du behøver ikke at give dig i kast med en 
kernefortælling, hvis dine forcer ligger et 
andet sted. 

… Er du kørt død, har du brug for et lille 
(eller stort) skub? 

Så hjælper jeg dig gerne godt på vej - 
smid mig en mail eller slå på tråden, så 
tager vi den derfra. 

UDFORDRING #1:  

Du har svært ved at 
sætte de rigtige ord på 
jeres værdier. Når man 
ikke sidder med sproglig 
kommunikation hver eneste 
dag, er det helt forståeligt, 
at man kan have svært ved 
at få tankerne ned på papir. 
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Skal vi lige få rundet den her godt af?

Sandheden er, at jeg er ved at løbe tør for kloge ord - for nu i hvert fald. 

Har du holdt skruen i vandet helt hertil? Så fortjener du en medalje! 

Har du sprunget lidt frem og tilbage? Fedt - du skal være mere end velkommen til bare at gå med 
det, der giver mening for dig. 

Tilbage er der vist bare at sige: 

Tusind tak for nu! Jeg er ret sikker på, at du nu er mand (eller kvinde) for at strikke en 
kernefortælling sammen, der sætter turbo på og retning for jeres virksomhed. 

Jeg håber inderligt, at du har fået nogle tips og tricks, du kan bruge - og som giver mening for 
din forretning. 

Har du fået mod på at koge suppe på din egen virksomhed? Så sidder jeg klar til at give en 
hjælpende hånd med røreskeen. 

Alt, du skal gøre, er at smide en mail i min retning eller give mig et kald - så tager vi den derfra. 

Er du mere til LinkedIn? Så lad os da connect’!

(Jeg er en semi-social medie-sommerfugl, som du kan fange på stort set alle medier - men du 
kan også bare bruge mine oplysninger, som du finder lige nedenfor).

Andrea Vadsholt adv@somera.dk +45 91 91 51 91
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Værsgo’:
Her er dit cheat sheet til at lave en 
kernefortælling, der sparker r*v
Der skal styr på kernefortællingen, så meget ved du. Men hvor starter du lige? Og 
hvordan sørger du for at stille de rigtige spørgsmål? For at få de svar, du faktisk kan 
bruge til noget – ja, så handler det i høj grad om at stille de rigtige spørgsmål.
 
Gode spørgsmål giver gode svar - så dem har vi samlet til dig her. Pluk i det, brug 
spørgsmålene, som de er - eller tilføj dine egne. Det er helt op til dig.

Spørgsmål, der gør det nemt 
at lave en kernefortælling:

Hvordan det er at arbejde 
hos og med os:

Hvem er vi? Hvordan ser din arbejdsdag ud?

Hvad er vores mission og vision? Hvad er det bedste ved arbejdspladsen?

Hvad er vores værdier? Hvad er det mest frustrerende?

Hvorfor er vi sat i verden? Har vi nogle traditioner?

Hvem er vores kunder? Hvad siger vores samarbejdspartnere om 
os?

Hvad vil vi gerne opnå? Er der nogle konkrete tiltag i vores 
virksomhed, der underbygger de store 
linjer? 

(Det kan være sociale tiltag på 
arbejdspladsen, at I støtter et lokalt 
foretagende eller andre små detaljer, der gør 
det svært at erstatte jeres navn i den her 
fortælling med et andet).

Hvorfor skal kunderne vælge lige netop 
os?

Hvorfor og hvordan adskiller vi os fra 
alle de andre?

Hvorfor kan man ikke undvære os?

Hvordan kommunikerer vi det nu? (Både 
internt og eksternt)
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Bonus: 
Her får du de spørgsmål, 
der danner grundlag for en 
klokkeklar tone of voice 
En ting er jeres kernefortælling - noget andet er jeres tone of voice. Du ved den, der 
hjælper jer med faktisk at få et strømlinet budskabet losset godt og grundigt ud over 
rampen. 

Og for at få den på plads skal der ligeledes smækkes nogle relevante spørgsmål på 
bordet. Så dem skal du selvfølgelig heller ikke snydes for. 

(Og ja - spørgsmålene til tone of voice og kernefortælling lægger sig op ad hinanden. I 
princippet er det meget det samme, I skal have fat i - i en tone of voice er det bare en 
smule mere konkret).

Spørgsmål, der gør det nemt at lave jeres egen tone of voice:

Hvorfor startede vi det her op?

VORES VÆRDIER

Hvorfor har vi valgt præcis de her 
nøgleord? 

Hvad er det for et hul i markedet,  
vi rammer? Eksempler på konkurrenter/inspiration

Hvordan ville verden se ud uden os?

Hvad adskiller os fra dem?Hvorfor skal man vælge os?

Hvad står vi for?Tre nøgleord, der beskriver os

1. 2. 3. 
Hvilken forskel kan vi gøre?

(Både dem, vi ser op til, og dem, vi ikke 
vil være).
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MÅLGRUPPE: HVEM TALER VI TIL?

VORES TONE:

Hvem er vores målgruppe?

Hvordan taler vi internt?

Er vi sjove? Mere formelle? Eller måske 
et sted midt i mellem?

Hvordan vil vi gerne opfattes?

Hvad er vores vigtigste budskab?

Hvis vi stod over for en potentiel 
kunde, hvordan ville vi så beskrive vores 
virksomhed?

Hvis vores virksomhed var en kendt 
person, hvem ville vi så være?

(Få så mange ord på målgruppen som muligt 
- ikke bare, hvor gamle de er, eller hvor de 
bor - alt fra interesser og følelsesliv til hvad, 
der får dem op af stolen)!

(Evt. øvelse med lige at vende sig om til en 
kollega og prøve det af).
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