
En morale om kommunikation 
Private virksomheder og offentlige myndigheder opruster i disse år. 

Nye krav fra omverdenen kombineret med organisationernes eget ønske om at skabe legitimitet og et godt 
omdømme har i stigende grad ført til udfærdigelsen af planer, kodekser og politikker inden for områder, hvor 
der let kan opstå kontroverser eller kriser i forhold til interessenterne. 

En stor del af denne oprustning er af kommunikativ art. Det gælder f.eks. kommunikationspolitikkerne, som vi 
ser flere og flere af inden for både det private og det offentlige. 

Hvad indebærer det at arbejde med en kommunikationspolitik? To ting efter min opfattelse: 1) Selve 
udformningen af politikken og 2) en bevidstgørelse om den kommunikationskultur, der hersker i 
organisationen, og som den opstillede politik altid vil være forankret i. Desværre har der hidtil ikke været så 
meget fokus på det sidste aspekt. 

I udformningen af en kommunikationspolitik vil den pågældende virksomhed eller myndighed som regel 
definere, hvad der er formålet med politikken, og hvad der fremover skal kendetegne organisationens 
kommunikation. 

I den kommunikationspolitik, forsikringsselskabet Topdanmark har opstillet, får vi f.eks. at vide, at »Målet for 
Topdanmarks kommunikationspolitik er at udbrede kendskabet til og vinde forståelse for koncernens 
overordnede mål.« Hvad angår selve kommunikationen, ønsker Topdanmark at være hurtig, lettilgængelig og 
effektiv. 

* 

I den kommunikationspolitik, Århus Kommune har opstillet, får vi tilsvarende at vide, at arbejdet er foregået 
med udgangspunkt i et ønske om at »skabe et fælles værdigrundlag for Århus Kommunes eksterne og interne 
kommunikation.« Hvad angår selve kommunikationen, skal den være åben, god og indgå i enhver aktivitet og 
beslutning og give borgerne gode muligheder for dialog. 

Fælles for både virksomheder og kommuner er, at de med deres kommunikationspolitikker afgiver et vigtigt 
løfte til deres interessenter. Det gælder ikke mindst kommunikationens form, hvor værdier som åbenhed, 
ærlighed, troværdighed og dialog ofte nævnes. 

* 

Mange tror desværre, at når først selv udformningen er på plads, er det meste af arbejdet med 
kommunikationspolitikken ovre. Men nej, i virkeligheden er det først her, at det store arbejde begynder. 

En kommunikationspolitik vil nemlig altid være forankret i, dvs. bære præg af den ofte ubevidste 
kommunikationskultur, som hersker i de enkelte afdelinger eller i organisationen som sådan. En 
kommunikationskultur kommer til udtryk på mange måder. Hvad er det, man taler om, tekniske detaljer eller 
de store spørgsmål? Er kommunikationen formel eller uformel, åben eller lukket? Hvem er det, som taler? Og 
hvem er det, som der tales til? Kan man vise, at man er uenig? Og kan man tale åbentlyst om fejl? 

Bag hvert af disse spørgsmål befinder der sig rutiner og traditioner, som kan spænde ben for en 
kommunikationspolitik. Hvad nytter det f.eks., at man i sin kommunikationspolitik skriver, at man er åben og 
går ind for dialog, hvis der i organisationen er en årelang tradition for at være lukket og afsender-orienteret? 

Så er det, at det bliver farligt, for vrede kunder eller nysgerrige journalister skal ikke bruge mange minutter på 
at konstatere, at der ikke er overensstemmelse mellem det løfte, organisationen har afgivet, og den måde, 
som den rent faktisk kommunikerer på. 

Morale: Få kommunikationspolitik og kommunikationskultur til at arbejde sammen og understøtte hinanden. 
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