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Koalition 
Rådgiver om pr, kommunikation og 
projektudvikling for organisationer i kulturel og 
bæredygtig udvikling 

Stammer fra det latinske coalescere, som 
betyder at gro sammen — fx som en midlertidig 
alliance mellem to eller flere parter, der går 
sammen for at nå et fælles mål 

Er stiftet af Marie Sainabou Jeng i 2018 og gror 
videre på 10 års selvstændigt virke som pr- og 
kommunikationsrådgiver specialiseret i mad, 
måltider og gastronomi 

Foto: Liv Kastrup



Pr og 
kommunikationsstrategi  

Foto: Rasmus Holmgård
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Program 
Del 1  
Hvidovre Hospitals madstrategi 
Sådan arbejder du med strategisk kommunikation og PR  
Forretningsmål og kommunikationsmål 
Målgrupper, netværk og medier  
Frokost 

Del 2 
Milepæle og årshjul 
Aktiviteter 
Måling og evaluering 
Opsummerende råd til dit arbejde 

Del 3 
Krisekommunikation — hvad er en krise og hvordan håndteres den 



Sådan arbejder du med  
strategisk kommunikation  
og pr i din virksomhed 

Foto: Andreas Omvik
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Pr- og kommunikationsstrategi 

— Forretningsmål 
— Kommunikationsmål 
— Målgrupper, netværk og medier 
— Budskaber, termer og kompas 
— Milepæle / årshjul 
— Aktiviteter 
— Måling og evaluering
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Forretningsmål 

Hvad er dit / dine 
forretningsmål?

Foto: Liv Kastrup



 FOOD Pr- og kommunikationsstrategi 17.  januar 2019

Kommunikationsmål  
Hvad vil du gerne opnå med kommunikationen? 
Kvantitative mål 

— x antal følgere på Instagram 

— x antal åbnede nyhedsbreve 

— x besøgende til åbent hus 

— x antal presseklip på produktsider 

Kvalitative mål 

— Styrke uddannelse i branchen rundt om osten — til 

forbrugere, supermarkeder, presse og bloggere,       

kokke og forhandlere 

— Deltage på festival x og y eller messe 

— Opbygge netværk, der deltager, interesserer   
og engagerer sigFoto: Liv Kastrup
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Målgrupper, netværk og medier 

Målgrupper 

— Hvem vil du gerne nå med kommunikationen?’ 

— B2B — B2C? 

Netværk 

— Hvilke events, konferencer, digitale som fysiske netværk 
skal din virksomhed indgå i? 

Medier 

— Hvilke medier anvender din virksomhed? 

— Hvilke nye som gamle medier er vigtige for din virksomhed 
at kommunikere via?

Foto: Liv Kastrup



Case: Ost & ko / 
Mejeriforeningen 

Foto: Liv Kastrup
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Case: Ost & ko / Mejeriforeningen 
Målgrupper 
— Oste-entusiastiske forbrugere 
— Journalister, madbloggere, madskribenter, anmeldere 
— Branchen — mejerister, supermarkeder, kokke, elever, ostehandlere 

Netværk 
— Madbloggerudfordringen, Slow Cheese Bra, Copenhagen Cooking & Food Festival, SPIS! 

Odense Food Festival, Food Festival, Cheese Copenhagen  

Medier 
— Ost & kos egne — hjemmeside, facebook og instagram 
— Blogs, magasiner og ugeblade, tv, radio, dagblade, lokale og regionale aviser, fagblade 

og organisationers medier 
— Egne og andres events, konferencer, madfestivaler, livstilsmesser, kulturarrangementer 

og andre spændende platforme
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Opgave 2 - 10 minutter 

Målgrupper 
—   Hvem vil du gerne nå med kommunikationen? 

—   B2B — B2C? 

Netværk 
—  Hvilke events, konferencer, digitale som fysiske netværk skal din virksomhed indgå i? 

Medier 
— Hvilke medier anvender din virksomhed? 

— Hvilke nye som gamle medier er vigtige for din virksomhed at kommunikere via?
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Budskaber, termer og kompas 

Budskaber 

Definer de vigtigste budskaber for: 

— Din virksomhed 

— Dine produkter 

— Din sag 

Termer 

— Hvordan skrives dit virksomhedsnavn i ejefald, 
sammensat m.v.? 

Kompas 

— Hvilken tone, stil og stemning har din 
kommunikation?

Foto: Liv Kastrup



Case: Mit kokkeri 

Foto: MIT kokkeri 
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Case: Mit kokkeri 
Budskaber 
—   Mit kokkeri er et madunivers, der skal inspirere børn og unge til selv at lave mad derhjemme 

og i fællesskab med kammerater i fritidstilbud 
—   Mit kokkeri er et madunivers for børn og unge på 10−15 år 
—   Mit kokkeri udgiver en kogebog til skolebørn, driver et digitalt madunivers og er medskaber 

af landsdækkende madklubber for børn og unge iværksat af pædagoger, ledere og frivillige i 
fritidstilbud  

Termer 
—   Mit kokkeri 
—   Mit kokkeri madklub 
—   Mit kokkeri er en kogebog og et digitalt madunivers 
—   Kogebogen mit kokkeri 

Kompas 
—   Personligt, sjovt, køkkenfaglighed i øjenhøjde



 FOOD Pr- og kommunikationsstrategi 17.  januar 2019

Milepæle / årshjul 

Definer  
— De vigtigste events  
— Begivenheder i din virksomhed 
— Festivaler 
— Markeder 
— Lanceringer 
— Højtider 
— Gårdbesøg 
— M.fl.

Foto: Liv Kastrup
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Opgave 3 - 10 minutter 

Definer  
— De vigtigste events  
— Begivenheder i din virksomhed 
— Festivaler 
— Markeder 
— Lanceringer 
— Højtider 
— Gårdbesøg 
— M.fl.
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Aktiviteter 

Generiske  
— Egne events 
— Presseindsats 
— Egne kanaler — Facebook, Instagram, 
hjemmeside, foldere 

Andre events  
— Kortlægning af venues, events og 
aktiviteter, som virksomheden indgår i

Foto: Liv Kastrup
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Aktiviteter - bloggere 
og presseevents 
 
Formål 
Styrke interesse, viden og relationer til nøglepersoner 

Aktiviteter 
— Kreativ udvikling 
— Medieliste 
— Invitation — påmindelse — vi ses på mandag — tak for sidst 
— Pressemateriale — Godtepose — opskrifter 

— Afvikling 
— Opfølgning 

Resultater 
Personlige møder, forståelse af behov, SoMe-deling, 
pressedækning
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Aktivitet — presseindsats 
Formål 
At udbrede kendskabet, generere køb, invitere, etablere 
ekspertise 

Aktiviteter 
— Research af medier 

— Udarbejdelse af medielister 
— Foto- of videomateriale 

— Udarbejdelse af pressemateriale + fakta  
— Udsendelse af pressemateriale 

— Lægge pressemateriale op i presserummet på 
hjemmesiden 
— Overvåge presse og indsamle presseklip 
— Løbende servicering af pressehenvendelser 

Resultater 
— Presseomtale i fagmedier, livsstil- og madmedier og 
nationale, regionale og lokale medier
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Aktivitet — egne medier, 
fx instagram og facebook 
Formål 
At udbrede kendskabet, uddanne og skabe relationer. 
Informere og hjælpe partnere med at kommunikere 

Aktiviteter 
— Planlægning af indhold og temaer hver måned 
— Produktion af indhold 

— 5−7 opslag om ugen 
— Svare på kommentarer og interagere med brugere, 
partnere og andre interessenters profiler 

Resultater 
Flere følgere eller de rigtige følgere
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Måling og evaluering 

For at kunne opfylde kommunikationsmål kan følgende 
aktiviteter iværksættes hver måned:  
 
— Monitorering af medier via Google underretning eller overskrift.dk 

— Indhentning og dokumentation af medieomtale  

— Månedlig opgørelse og oversigt over brugere på hjemmeside og 
brugerinteraktion 

— Evaluering og dokumentation af deltagelse til events



Foto: Andreas Omvik

Opsamling 
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Relationsarbejde  
 
— Dine målgrupper er flere — sæt dig ind i deres behov og deres kommunikations- 
og medieforbrug. Spørg dem.  

— Spring over hvor gærdet er lavest — find dine medkommunikatører — 
virksomheder, bloggere, organisationer 

—Hvem der har interessefællesskaber med din virksomhed 

— Del dem op i hierarkier i forhold til, hvilke arenaer du vil kommunikere på 
 
— Netværk — hvor er det vigtigt, at din virksomhed er til stede? Vigtige messer, 
konferencer, madmarkeder, festivaler enten som medafsender eller som deltager
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Strategisk kommunikation 

Det er for dyrt at investere tid og penge forkert. Derfor: 
 
— Tænk strategi, når du vælger kommunikationsfokus. 
     Prioriter i formål, aktiviteter og resultater 

— Vælg dine aktiviteter med omhu. 
    Planlæg budgetter, udfør og evaluer 

— Del dine gode kommunikationsresultater med de rette interessenter 



Foto: Andreas Omvik

Krisekommunikation 

Foto:  Alexander Kim
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Hvad er en krise, og hvad er krisekommunikation? 

—  En krise er en begivenhed, som kan have en negativ indvirkning på en organisation, 
branche eller på interessenter, hvis den håndteres på en forkert måde  

— Krisefortolkninger skabes socialt af interessenter, sekundære interessenter 
(nyhedsmedierne) og organisationen. Hvis de primære interessenter mener, at der er en 
krise, så er der en krise — organisationen kan altså ikke afvise krisen, hvis interessenterne 
mener den eksisterer 

— Krisekommunikation er betegnelsen for et beredskab, der primært igangsættes i 
forbindelse med en krise af imagemæssig karakter. Krisekommunikation gælder om at 
begrænse skaden ved at være proaktiv, udvise ansvar og empati og være transparent 
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Krisens fem faser 

0. Før krisen 

1. Krisen indtræffer 

2. Krisen folder sig ud 

3. Krisen i fuldt flot 

4. Løsningsfase 

5. Afslutning 
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Krisens fem faser 
0. Før krisen 
Strategi: Forbered til forskellige typer kriser 
Handlinger: Planlæg krisemanual: Hvem overvåger? 
Hvem tager beslutninger? Hvem udtaler sig?  
Hvordan behandles henvendelser? Udarbejd Q&A 

1. Krisen indtræffer 
Kendetegn: Begyndende tegn på krise 
Strategi: Tæt overvågning, analyse af fakta og risiko  
(interessenters følsomhed), etabler krisestab 
Handlinger: Sammenkald krisestab og tag krisemanual i brug 

2. Krisen folder sig ud 
Kendetegn: Medier skaber konfrontation, modspiller 
skubber til polarisering, eksperter inddrages, offentligheden 
bliver opmærksom 
Strategi: Tre metoder: Passiv, defensiv eller offensiv — 
de fleste succesfulde krisehåndteringer er en blanding af 
defensiv og offensiv 
Handlinger: Formulér hovedbudskaber og udform statement /  
pressemeddelelse, definér interessenter og kommuniker på 
relevante platforme. Kommunikér proaktivt internt og eksternt. 

3. Krisen i fuldt flot 
Kendetegn: Fuld opmærksomhed i offentligheden,  
Strategi:  Løbende forklaring overfor medier og interessenter. 
Vær opmærksom på symptomer på krise i krisehåndtering: 
mistet overblik, manglende fakta, stort tidspres 
Handlinger: Vedligeholdelse af kriseberedskab og opmærksom på 
indgriben, hvis selve krisehåndteringen ikke fungerer 

4. Løsningsfase 
Kendetegn: De første tegn på afdramatisering 
Strategi: Medieoffensiv kan nedtrappes, men fortsat direkte 
dialog med vigtige interessenter 
Handlinger: Løbende information til vigtige interessenter — 
herunder medarbejdere 

5. Afslutning 
Kendetegn: Virksomheden slikker sårene og begynder måske 
at overveje, hvordan image genopbygges 
skubber til polarisering, eksperter inddrages, offentligheden 
bliver opmærksom 
Strategi: Evaluering: Hvorfor skete det? Hvad er skaderne? 
Brug gerne uvildig ekstern hjælp, da det er svært selv at 
vurdere nøgternt efter krise 
Handlinger: Skaf viden om interessentholdninger. Start på 
reparation af skader. 
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Krisekommunikation — worst case 

Sagen 
Pret A Manger er en britisk kæde af med mere end 530 butikker i hele 
verden. Igennem de seneste to år er to personer døde og adskillige blevet 
syge efter at have spist kædens produkter. Begge dødsfald skete, fordi de 
afdøde købte produkter, der havde forkert varedeklaration og derfor 
indeholdt fødevarer, som kunderne ikke kunne tåle. 

Håndtering 
Ved dødsfaldet i 2017 udsendte kæden en statement, hvor de først skød 
skylden på leverandøren af den pågældende fødevare, dernæst forklarede, 
at de er stoppet med at sælge produktet og har afbrudt samarbejdet med 
leverandøren og afsluttende beklagede dødsfaldet ved at sende 
kondolence til de efterladte.  
Dette medvirkede til omfattende kritik, fordi håndteringen ikke først og 
fremmest prioriterede sympati med de efterladte og dernæst brugte det 
meste af budskabet til at skyde skylden videre. 

Hvad skulle Pret a Manger have kommunikeret?  
1. Sympati med de efterladte 
2. Tage ansvar og forklare hvordan risiko for lignende hændelser minimeres 
3. Forsikre om, at selvom undersøgelsen af dødsfaldet ikke er ovre, så er alle 
involverede produkter fjernet fra sortimentet - ikke bare leverandørens 
produkt, men alt fra den pågældende sandwich 
4. Udvis transparens og proaktivitet ved at forklare, hvornår interessenter 
kan forvente at høre nyt samt hvor de kan henvende sig med spørgsmål 

Foto: Liv Kastrup

Foto: Pret a Manger
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Krisekommunikation — best case 

Sagen 
DB Cargo (Deutche Bahn og det tidligere DSB Gods) havde ansvaret for det 
gods, der rev sig løs og forårsagede den tragiske ulykke på Storebælts-
broen d. 2/1 2019, som kostede otte mennesker livet. 

Håndtering 
I en situation som denne vil mange virksomheder vælge at holde lav profil 
og henvise til myndighedernes undersøgelser af årsagen til ulykken. Men DB 
Cargo valgte en anden strategi ved at være proaktive, åbne, tilgængelige for 
medierne og udvise stor medfølelse med ofre og efterladte. 

Hvad gjorde DB Cargo? 
1. Tog klart ansvar og udviste stor sympati for ofre og efterladte 
2. Udviste åbenhed ved at fortælle om arbejdsmetoder og tidligere 
erfaringer med den slags gods 
3. Positionerede sig som medoffer i stedet for skurk ved at berette om de DB 
Cargo medarbejdere, der selv var involveret - dette er ikke altid en tilrådelig 
metode, da det kan have modsat effekt end sympati hos modtagerne, men 
virkede sandsynligvis her pga. god håndtering af punkt 1 og 2.  
4. Valgte den rette talsperson: I stedet for at vælge deres CEO, som i 
lignende situationer ofte bliver brugt fungere som talsmand for en 
virksomhed, valgte DB Cargo deres kommunikationsdirektør, der evnede at 
kombinere basale kommunikative værktøjer med tilpas empatisk 
situationsfornemmelse under pres. Foto: Liv Kastrup

Foto: Pret a Manger
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Krisekommunikation — case 
Sagen 
Måltidskasse-firmaet Simple Feast lancerer i september 2018 kampagnen “Maybe it’s time to 
quit?”, hvor kødspisning sammenlignes med at ryge cigaretter. Kampagnen er en del af en ny 
'drop kødet-hjælpelinje', hvor ernæringseksperter sidder klar ved telefonerne for hjælpe folk 
med at kvitte kødet og dermed spise mere klimabevidst. 

Håndtering 
Efter kampagnen tages historien op i en række af de største danske medier, herunder 
Berlingske, Politiken, Munchies, Jyllands-Posten, TV2 og Kristeligt Dagblad. I de traditionelle 
medier kritiseres kampagnen for at bruge skræmmemetoder og vildledende markedsføring, 
der taler til frygt i stedet for fornuft. Efter kampagnen synes opmærksomheden på de sociale 
medier at dele sig i to: Tilhængere af Simple Feast, der hylder budskabet trods den markante 
kommunikation, og modstandere, der bl.a. skriver “at svine potentielle kunder til er sjældent en 
god måde at få dem lokket ind i folden”. Umiddelbart virker det ikke til at nogen af 
kommentatorerne har skiftet mening på baggrund af kampagnen, men både krise og 
kommunikation lykkes, hvis succeskriteriet var at være massivt til stede i medielandskabet. 

Hvad gjorde Simpel Feast? 
1. Er tilgængelig og forberedt på kritik: Direktør Jakob Jønck stiller op til interviews i alle 
medier og forklarer “at påstå, at kødindtag er lige så farligt som rygning er ment som »en 
absurd joke« (…) men det er altafgørende for fremtidig generations overlevelse, at vi begynder 
at tage klimakrisen alvorligt.” — dermed bruges en blanding af defensiv og offensiv strategi, 
hvor selve budskabet søges afmonteret med henvisning til humor og opmærksomheden 
efterfølgende vendes mod kampagnens hensigt: At skabe opmærksomhed om at spise 
klimabevidst. En relativt enkel, men effektiv afledningsmanøvre, der ofte ses i 
krisekommunikation og som regel har 50/50 chance for at virke på modtagerne. 
2. Er systematisk ved at monitorere og besvare kommentarer: Alle besvares af samme person, 
“Rikke fra Simple Feast”, der både svarer med standardsvar om kampagne og budskaber og 
indimellem går i dialog med de mest højrøstede kritikere.  
3. Har en klar strategi: Simple Feast synes at have tilrettelagt både kampagne, den potentielle 
krise og kriseberedskabet. Beredskabet er kørt i stilling, så der er styr på talsperson, 
tilrettelagte svar til henvendelser på sociale medier og transparens ifht. hvor information om 
klima, kød m.v. kommer fra.  

Foto: Liv Kastrup

Foto: Pret a Manger
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Krisekommunikation — case 

Sagen 
I første afsnit af ”Spise med Price i København” tog værterne Adam og James Price til 
Nørrebro, hvor de købte lammekød hos en lokal halalslagter og derefter tilberedte 
lammeboller i karry. Det medvirkede til en efterfølgende debat i traditionelle og social medier, 
hvor flere anklagede tv-kokkene for dyremishandling og langede ud efter DR for at indirekte at 
billige dette ved at bringe programmet. 

Håndtering 
Et klip fra programmet får mange kommentarer fra kritiske facebookbrugere, og en kommentar 
fra “Politiker Claus Kvist Hansen” får særligt stor tilslutning for at anfægte programmets 
hyldest af “en fremmed religions dominans i Danmark” og for at opfordre til dyremishandling - 
samtidig understreges spørgeren, at han vil stille opfølgende spørgsmål om programmet til 
Kulturministeren. Redaktionen bag Spise med Price svarer løbende på kommentarer, men 
udsender desuden efterfølgende efter en statement om med faktuel forklaring på valg om kød 
og emne for programmet. 

Hvad gjorde Spise med Price? 
1. Tager ansvar for programmet, men afviser kritikken. Svarer på alle kritiske spørgsmål ved 
sagligt at forklare hvordan dyrene er slaget efter dansk lovgivning som bl.a. foreskriver, at 
dyret skal bedøves inden aflivning som sker ved afblødning og at en dyrlæge i øvrigt 
optræder i programmet med den info. På denne måde bruges åbenhed og transparens til at 
afvise påstande om dyremishandling. 
2. Svarer alle kritiske beskeder om religion ved at forklare, at programmet handler om 
egnsretter fra København, hvor værterne bl.a. besøgte multi-etniske Blågaards Plads - og at 
opskriften dermed ikke er ment som en forherligelse af en bestemt religion, men en gestus 
overfor beboerne at servere traditionel dansk mad med et mellemøstligt twist. På denne måde 
forklares bevæggrunde for tilrettelæggelsen grundigt med argumenter fra både traditionel 
dansk og mellemøstlig kultur.  
3. Benytter de rigtige talspersoner: Dels medlemmer af redaktionen, der sagligt og åbent 
forklarer bevæggrunde og budskaber, og løbende monitorerer og svarer på sociale medier. 
Desuden udsender værterne selv efterfølgende et statement for at samle op på kritikken og 
forklare sig. Svarer dermed både reaktivt på sociale medier og proaktivit ved statement. Foto: Liv Kastrup

Foto: Pret a Manger
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Krisekommunikation — best practise 

Strategi og eksekvering 
— Organisér dit kriseteam og fordel ansvarsområder 
— Formulér hovedbudskaber, Q&A og udform statement / pressemeddelelse  
— Definér interessenter og kommuniker proaktivt til dem på relevante platforme 
— Monitorer, planlæg og kommuniker — ha’ en plan og vær parat til at justere den ved ny information 

Vær opmærksom på 
— Udvis empati og tag ansvar — sig undskyld, hvis det er nødvendigt 
— Vælg den rette talsperson — en, der kan kommunikere klart og udvise empati 
— Indsaml fakta kontinuerligt og juster løbende budskaber — vær proaktiv og transparent 
— Vær forberedt på hvad der sker på de sociale medier — selvom I ikke er til stede på alle 
platforme, betyder det ikke, at jeres kunder ikke er aktive her 
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Tak for nu — vi ses i 
madlandskabet 

Telefon 
26 74 72 60 

Mail 
marie@koalitionkbh.dk 

Instagram, Twitter, Linkedin 
@mariejeng 




