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FORORD · 9

Forord

Jeg håber, at denne bog kan inspirere dig til at evaluere og dokumentere 
dit kommunikationsfaglige arbejde. Husk, at øvelse gør mester, og at du 
hellere må lave mange små analyse- og evalueringsopgaver end kaste dig 
ud i et omfattende kommunikationsregnskab for hele organisationen. 

Brug dine ressourcer rigtigt, vælg de strategisk væsentligste opgaver, 
fokusér på kernen, der hvor kommunikation er afgørende, gør det enkelt 
og mål på det.

Husk, at du ikke skal gennemføre et forskningsprojekt, men kun lige 
præcis indsamle de informationer gennem målinger, som er nødvendige 
for, at I i jeres organisation kan træffe de bedste beslutninger.

Mål ikke for at dokumentere, at kommunikation er nødvendig, men for 
at afdække og dokumentere, hvor kommunikationen skaber værdi. Mål 
ikke mindst for at blive fagligt dygtigere og klogere på dit fag.

Hvor resten af organisationen kan tillade sig at være dybt fokuseret på 
egne mål og resultater uden fornemmelse for deres interne eller eksterne 
interessenter, er det din opgave som professionel kommunikatør konstant 
og hele tiden at være i stand til at bringe virkeligheden ind i organisatio-
nen og dermed sikre, at man forholder sig til sine interessenter. 

Når der på ledelsesniveau bliver lyttet til dig som faglig ansvarlig kom-
munikatør, er det, fordi du som den lille dreng i Kejserens nye Klæder er 
i stand til at bringe den virkelighed ind i ledelsesrummet, som de fleste 
andre er blinde for.  

Min vision er derfor, at status for kommunikationen bliver et lige så na-
turligt og uundværligt punkt på enhver ledelsesdagsorden, som det i dag 
er at få feedback fra økonomiafdelingen. Hvor økonomien primært giver 
viden om fortiden, så fortæller status på kommunikationen om organisa-
tionens fremtidige handlerum i forhold til medarbejdere og omverden.

Jeg vil gerne takke alle jer – studerende, kollegaer, netværk og venner 
– der løbende har udfordret mig med spørgsmål, som har tvunget mig til 
konstant at reflektere over metoder og teori.

Karin Sloth, november 2010

31248 Mål dine resultater · BOG · OKT 2010   9 22/12/10   12.36



10 · MåL DINe ReSULTATeR

31248 Mål dine resultater · BOG · OKT 2010   10 22/12/10   12.36



INDLeDNING · 11

indledning

interessen for kommunikation i offentlige og private virksomheder vok-

ser. Der investeres stadig flere ressourcer i kommunikationsarbejdet, og 

antallet af professionelle kommunikationsmedarbejdere stiger.1 Enhver 

organisation med respekt for sig selv kan efterhånden fremlægge am-

bitiøse visioner og strategier for deres kommunikation. og i kommuni-

kationsstrategierne tillægges kommunikationen en afgørende betydning 

for, hvorvidt det skal lykkes organisationerne at nå deres mål og efterleve 

deres værdier.

når det derimod handler om at dokumentere, hvor langt man er nået 

med sine visioner, er udmeldingerne som regel af mere ydmyg karakter. 

Man prioriterer alt for sjældent den tid og de ressourcer, der skal til for 

at undersøge og dokumentere sine kommunikationsresultater. samtidig 

lider mange kommunikationsafdelinger under manglende kendskab til 

de metoder, som kan hjælpe dem på vej i spørgsmålet. 

Uden konkrete mål, analyser, evaluering og måling af kommunikati-

onsarbejdet giver det ikke mening at tale om strategisk kommunikation.

Ved at formulere konkrete mål får man klart kommunikeret, hvad det 

er, man ønsker at opnå gennem kommunikationen. Gennem analyserne 

får man afdækket relationer og muligheder i forhold til interessenter og 

målgrupper. Mål og analyser giver dermed et billede af det realistiske 

kommunikative handlerum. Evalueringer og målinger benyttes efter-

følgende for at dokumentere kommunikationsprocessen og effekten af 

kommunikationen.

Målinger er ikke et mål i sig selv. Men målinger kan skabe det fun-

dament, der gør det muligt at udarbejde informative analyser og sætte 

brugbare mål for fremtiden. Dermed kan målinger spille en afgørende 

rolle for kommunikationens kvalitet, gennemslagskraft og effekt.

1 Antallet af medlemmer i Dansk Kommunikationsforening er tredoblet i tidsrummet 
1999-2008, opgørelse Dansk Kommunikationsforening.
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Bogens formål

Målet med denne bog er at inspirere flere kommunikatører til at sætte 
specifikke og konkrete mål for deres arbejde og til at dokumentere, hvor-
vidt målene bliver nået. Til gavn for deres egen faglige udvikling og for de 
organisationer, som de arbejder i. 

Bogen er først og fremmest tænkt som inspiration og vejledning til 
kommunikatører. Den giver en introduktion til en række gængse metoder 
til at analysere og evaluere kommunikationsarbejde. Samtidig har jeg lagt 
vægt på løbende at inddrage overvejelser om styrker, svagheder og typi-
ske faldgruber ved de forskellige metoder samt de praktiske udfordringer, 
man kan støde på. endelig indeholder bogen et bredt udpluk af eksempler 
fra virksomheder og organisationer, som jeg har arbejdet med, eller som 
er cases fra mine studerende på diplomuddannelsen under Update.2 Med 
dette håber jeg at kunne give læseren grundlag for at tage hul på arbejdet 
med at måle og dokumentere værdien af kommunikationsarbejdet. Se-
kundært kan dele af bogen bruges som støtte og vejledning under selve 
arbejdsprocessen. Formålet er først og fremmest at inspirere og introdu-
cere en række modeller til målsætning og evaluering af kommunikation 
i en form, som er tilgængelig for kommunikatører, der føler sig usikre på 
valg af mål og metoder til dokumentation af kommunikationsindsatsen.

Værdiskabende kommunikation

Kommunikation er forudsætningen for, at organisationer og ledelser 
lykkes. Kvaliteten af kommunikationen har en afgørende betydning for, 
i hvilket omfang en given organisation har succes. I rapporten fra det 
verdensomspændende konsulenthus Towers Watson kunne man i 2009 
fastslå, at kommunikation er en afgørende faktor, når man skal forklare 
forskellen på de virksomheder, der præsterer bedst, og de, der præsterer 
dårligst.3 Tallene bekræfter tidligere undersøgelser af den interne kom-
munikations betydning for organisationers evne til at præstere. I den se-
neste undersøgelse indgår 328 organisationer fra hele verden med i alt 5 
mio. ansatte. Virksomheder, der prioriterer deres kommunikation højst, 
præsterer 47% bedre end de, der prioriterer kommunikation lavt.  Hvis 

2 i det omfang, det har været muligt at finde konkrete illustrative eksempler, er disse 
anvendt i anonymiseret form, alternativt er der designet realistiske scenarier.

3 www.towerswatson.com 2010. 
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INDLeDNING · 13

man i 2004 havde investeret 100 USD i henholdsvis de 25% bedst og dår-
ligst kommunikerende virksomheder, ville man i 2009 henholdsvis have 
vundet 30 USD eller mistet 17 USD.

Watson Towers har valgt otte indikatorer, der er anvendt for at vurdere 
kvaliteten af virksomhedernes kommunikation:

1. At hjælpe ansatte med at forstå forretningen.
2. At give medarbejdere finansiel information og mål.
3. At udvise stærk ledelse gennem brug af organisationens kultur og 

værdier.
4. At koble medarbejdernes indsats med kundernes behov.
5. At uddanne medarbejderne i organisationens kultur og værdier. 
6. At forklare og introducere nye programmer og politikker.
7. At integrere nye medarbejdere i organisationen. 
8. At medarbejderne forstår koblingen mellem forretningsmål og af-

lønningssystem.4

De otte faktorer kan ikke alle direkte relateres til kommunikationsafdelin-
gens arbejde, men når man studerer de bedst præsterende virksomheder, 
viser det sig, at:

 • de har kommunikationsplaner for, hvordan de skal arbejde  med 
forandringsledelse

 • de kobler kommunikationsmål til forretningens mål
 • de har en nedskrevet intern kommunikationsstrategi
 • de har en effektiv koordineret intern og ekstern kommunikation
 • top- og mellemledelse modtager regelmæssigt professionel kommu-

nikationsrådgivning.

Mål og resultater er klare motivationsfaktorer, hvorfor det også er en uom-
gængelig sandhed, at alt hvad der bliver sat mål for og målt på, bliver ud-
ført, bemærket og anerkendt. Da kommunikation er et afgørende værktøj 
både i forhold til interne og eksterne mål, er det afgørende, at den bliver 
målsat og evalueret. 

Når man studerer virksomheder, der måler deres kommunikation re-
sultater, så er der også her en klar sammenhæng mellem de organisatio-
ner, der klarer sig bedst, og de, der klarer sig dårligst, hvilket fremgår af 

4  Forfatters oversættelse.
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14 · MåL DINe ReSULTATeR

figur I.1. Målinger og evalueringer af kommunikationen er værdiskaben-
de, fordi de er med til at fastholde fokus og sikre, at man får identificeret 
eventuelle problemer i kommunikationsprocessen.

The organization uses measurement findings in planning 
future communication initiatives and/or business decisions.

The organization is making greater use of measurement
of communication effectiveness than it has in the past.

Teh organization makes use of measurement to verify the 
communication funktion’s contribution to meeting strategic 

business goals.

The organization has a communication advisory gropu in 
place to pretest employee ommunicton.

The organization benchmarks the performance of the 
communication function against other companies.
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Figur I.1. opgørelsen fra Communication roi study report viser, at de bedst præste-
rende organisationer bruger målinger og prætest i deres kommunikationsarbejde.5

I arbejdet med målinger tvinges man til at sætte konkrete mål for sit ar-
bejde og til at prioritere, hvad der er vigtigt. Hermed er man allerede godt 
på vej til at løfte kommunikationens kvalitet og effekt. Samtidig kan gen-
nemarbejdede mål og målinger udgøre en vigtig fælles referenceramme 
i organisationen og danne udgangspunkt for dialog. Hvad enten det er i 
den daglige sparring mellem kollegaer eller på statusmøder mellem flere 
led i organisationen, vil en fælles forståelse af mål og rammer for kommu-
nikationen styrke samarbejdet.

Det at opsamle, systematisere og evaluere sine erfaringer er desuden 
afgørende for at skabe forandring og forbedring. Det gælder også for 
kommunikation. Hvis man ønsker at effektivisere sin kommunikation, at 
ramme særlige målgrupper, at være innovativ eller at øge organisationens 
troværdighed, er det nødvendigt at kunne lære af sine erfaringer. Mål-

5  www.towerswatson.com 2010.
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INDLeDNING · 15

sætning og målinger genererer både viden og motivation til at udvikle og 
forbedre kommunikationen.

Sidst, men ikke mindst er det med målinger muligt at underbygge og 
konkretisere betydningen af sine kommunikationsindsatser. Det gør det 
nemmere at dokumentere sine resultater over for ledere, samarbejdspart-
nere, kunder og kollegaer. Med de stadigt stigende investeringer i kom-
munikationsbranchen synes det tvingende nødvendigt, at branchens 
medlemmer kan dokumentere effekten af eget arbejde. 

Myter om kommunikation og målinger

Dansk Kommunikationsforening har i strategipapiret 2009 udnævnt må-
ling til en af de ni vigtigste tendenser for fremtidens kommunikationsar-
bejde. Det sker under mottoet ”Mål eller forsvind”. På verdensplan har 
organisationen Global Alliance for Public Relations and Communication 
Management i The Stockholm Accord 20106 slået fast, at udbyderne af 
kommunikationsuddannelser bør sikre, at kommunikatører er fagligt ru-
stet til at kunne gennemføre analyser og dokumentation af kommunika-
tionsarbejdet. 

Blandt mange kommunikationsfolk hersker der fortsat usikkerhed 
om, hvordan det er muligt at dokumentere værdien af kommunikations-
arbejdet, men der er en stor opmærksomhed omkring, at det skal ske. 
Udviklingen med fokus på måling er gået forholdsvis stærkt. Ugebrevet 
Mandag Morgen kunne i 2004 offentliggøre en undersøgelse blandt knap 
100 af landets kommunikationschefer. Kun halvdelen havde gennemført 
målinger af deres kommunikationsarbejde. Rundspørgen viste, at 40% af 
cheferne dengang mente, at det ikke var muligt at dokumentere værdien 
af godt kommunikationsarbejde. Tilsvarende mente knap halvdelen af re-
spondenterne, at det er vigtigere at bruge sin intuition og erfaring end 
effektmålinger.7 

Intuitionen kan bruges som inspirationskilde til, hvad der skal under-
søges nøjere gennem analyser, evalueringer og målinger. Men for at kun-
ne gå i dialog og skabe kvalificerede beslutninger må man være i stand til 
at underbygge sine anbefalinger med en konkret viden om de forhold, som 
kommunikationen skal fungere inden for. Den viden får man kun ved at 

6 www.wprf2010.se/stockholm-accords/draft-of-the-stockholm-accords
7 Ugebrevet Mandag Morgen nr. 13, 2004, s. 21. 
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16 · MåL DINe ReSULTATeR

systematisere og konkretisere sine erfaringer. På den måde bliver værdien 
af ens erfaringer mange gange højere.

I branchen er der stor fokus på målinger som værktøj til at dokumente-
re kommunikationens værdi i forhold til forretningen. Problemet er ofte, 
at kommunikatører forsøger at lave en direkte kobling mellem kommuni-
kationsarbejdet og forretningsresultaterne, hvilket kun yderst sjældent er 
muligt, da mange andre faktorer har betydning for det endelige resultat 
på bundlinjen. Men på den anden side er kommunikationens kvalitet og 
gennemslagskraft afgørende for overhovedet at nå forretningsmålet.

Det er muligt at måle værdien af kommunikationsarbejdet. Halvdelen 
af de, der ikke måler, mangler ressourcer eller oplever manglende inter-
esse fra ledelsen. Næsten lige så mange kan ikke finde ud af at koble kom-
munikationsmål med forretningsmål eller kender ikke de rette metoder til 
at måle. Se figur I.2.

Insufficient resources

Unable to link communication initiatives with business results

Perceived lack of leadership interest

Inability to identify the proper metrics

57%

42%

40%

35%

0% 25% 50% 75%

Figur I.2. Communications roi study report 2009/2010 har opgjort de fire væsent-
ligste grunde til, at resultaterne af kommunikationsarbejdet ikke bliver evalueret.8

Når så mange kommunikationsfolk er skeptiske eller helt viger tilbage fra 
at gennemføre målinger, skyldes det ofte en forkert opfattelse af, hvad må-
linger og regnskaber er. For mange hører disse begreber hjemme i en ver-
den, der udelukkende beskæftiger sig med materielle og absolutte værdier. 

Når en del kommunikatører samtidig er talforskrækkede, betyder det, 
at alt for mange holder sig væk fra alt, hvad der har med tal og statistik at 
gøre. 

Denne ydmyghed skal overvindes. At behandle talmæssige data og for-
holde sig til deres betydning kan læres. Ikke mindst i dag, hvor en mængde 
skræddersyede modeller og gode it-værktøjer står til rådighed. Desuden 
er det vigtigt at holde sig for øje, at regnskaber ikke er entydige størrelser. 
Regnskaber er systematiske opgørelsesmetoder, der giver mening i forhold 

8 www.towerswatson.com 2010.
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til den situation, man står i. De er et fælles afrapporteringssprog, og der 
findes flere forskellige typer af regnskaber, alt efter hvad man spørger om, 
og hvilken forståelsesramme man har lagt ned over sine undersøgelser.

Når det drejer sig om måling af kommunikation, skal man definere, 
hvad der er de positive og negative tal i regnskabet, og hvilke faktorer, det 
er relevant at måle på. Den største udfordring i at måle kommunikationen 
ligger faktisk her – at specificere og konkretisere, hvad man ønsker at opnå 
gennem sin kommunikation, og opstille målbare mål for sit arbejde. Når 
målene er defineret og accepteret, kan man benytte en række anerkendte 
kvalitative og kvantitative metoder til at finde ud af, i hvilket omfang kom-
munikationsarbejdet har gjort en forskel i forhold til de givne mål. 

Immaterielle værdier som kvalitet og effekt af kommunikation er van-
skelige at opgøre entydigt. I kommunikation arbejder man med levende 
mennesker i den virkelige verden og ikke med mus i et isoleret forsøgsrum. 
Mennesker bliver påvirket af en lang række faktorer ud over kommunika-
tionsarbejdet, og det kan have stor betydning for de holdninger og reak-
tioner, de giver udtryk for i en undersøgelse. Ofte må man derfor indregne 
en vis usikkerhed i sine resultater. For at opnå så troværdig en viden som 
muligt kan man dog sikre sig, at undersøgelserne foregår i en eksplicit 
forståelsesramme og ved hjælp af en anerkendt metode som fx en af dem, 
der præsenteres her i bogen. 

efter disse indledende betragtninger om måling af kommunikation er 
det vigtigste budskab: Vær ikke bange for at gå i gang! Hellere lave fejl og 
blive klogere end at afstå og fraskrive sig muligheden for at få ny viden, 
som kan skabe grundlag for forandring og forbedring.

Kapiteloversigt

Bogens første del handler om at arbejde med kommunikation som en stra-
tegisk proces, hvor det at sætte mål, analysere og evaluere kommunika-
tionsarbejdet i en organisation prioriteres. Kapitlerne præsenterer nogle 
af de mulige fremgangsmåder og rammer for dette og peger på typiske 
tendenser og faldgruber i arbejdet.

Kapitel 1 handler om at sætte mål for kommunikationen. Dette kræver 
først og fremmest, at man anskuer kommunikationsarbejdet som en pro-
ces, hvor målsætning og målinger prioriteres. Dernæst kræver det, at man 
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er bevidst om at formulere konkrete, målbare og realistiske mål, der retter 
sig specifikt mod kommunikationsarbejdet.

I forlængelse af dette behandles i kapitel 2 nogle af de forskellige strategi-
ske niveauer, som målsætningen foregår på. I kapitlet finder du en guide 
til, hvordan man konkretiserer kommunikationspolitikker og -strategier 
til operationelle og dermed målbare kommunikationsplaner.

Kapitel 3 gennemgår de centrale analyser, der er forudsætningen for at 
afdække de konkrete omstændigheder og vilkår, som kommunikationen 
er underlagt i en given situation. Her gives en indføring i interessent-, 
konkurrent-, image- og SWOT-analyser som metoder til at skabe overblik 
over grundlaget for kommunikationsarbejdet. endelig introduceres per-
sonaer som et arbejdsredskab til at konkretisere analyseresultater til brug 
i det daglige planlægningsarbejde.

I kapitel 4 gives en række overordnede overvejelser om og tilgange til at 
evaluere kommunikationens virkning. Kapitlet handler om nødvendighe-
den af at være bevidst om formål og fokus i evalueringsarbejdet og om at 
udarbejde et grundigt undersøgelsesdesign, inden man går i gang. Des-
uden peges på nogle etiske overvejelser omkring evalueringsarbejdet. Som 
en introduktion til de følgende kapitler behandler kapitlet afslutningsvis 
forskellen mellem kvantitative og kvalitative metoder.

I anden og tredje del af bogen introduceres en række kvantitative og kva-
litative metoder til at indsamle, registrere og behandle den information, 
som skal bruges i analyser og evalueringer.

Anden del (kapitel 5-9) gennemgår de klassiske kvantitative undersøgel-
ser, herunder også brugen af elektroniske spørgeskemaer. Kapitlerne in-
deholder gode råd og metoder til henholdsvis udvælgelse af respondenter, 
formulering af spørgsmål, bearbejdning af svar samt formidling af resul-
tater fra spørgeskemaundersøgelser.

Tredje del (kapitel 10-11) har fokus på de kvalitative metoder. I kapitel 
10 gives en kort introduktion til observationer under mere eller mindre 
kontrollerede forhold samt nogle generelle overvejelser om det kvalitative 
interview og dets karakteristika. I kapitel 11 stilles skarpt på fokusgrup-
peundersøgelser og den praktiske proces fra hvervning af deltagere over 
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planlægning og styring af et møde til den efterfølgende bearbejdning af 
interviewet.

I fjerde og sidste del af bogen (kapitel 12-13) introduceres nogle specifikke 
målings- og regnskabsmodeller, som kan danne afsæt for en anskuelse af 
kommunikationen i en bredere strategisk kontekst.

I kapitel 12 behandles mediemonitorering som et strategisk måleværktøj. 
Kapitlet handler om forskellige metoder til at registrere og værdisætte me-
dieomtale samt forskellige måder at udnytte målingerne på. Her er også 
en introduktion til måling af en organisations omdømme baseret på prin-
cipperne i RepTrack™.

Kapitel 13 er en præsentation af tre almindeligt anvendte styringsred-
skaber: Videnregnskabet, Balanced Scorecard og excellence, der alle be-
nyttes til styring og opgørelse af immaterielle værdier på et overordnet 
organisatorisk plan. Ved at koble kommunikations mål og evaluering til 
de overordnede styringsredskaber bliver kommunikationen sat ind i en  
større organisatorisk sammenhæng.
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