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Når virksomheden åbner sit vindue Eva Jørgensen Hent PDF Arbejdet med værdier, identitet og image tjener
til at profilere virksomheden såvel eksternt som internt i forhold til medarbejderne. Den klassiske opsplitning
mellem intern og ekstern profilering - hvor man fx kommunikerer på én måde internt til medarbejderne og på
en helt anden måde eksternt til offentligheden - står for fald. Dermed bliver alle medarbejdere og ikke kun

informations- eller kommunikationsafdelingen ansvarlige for og "medejere" af virksomhedens
kommunikation. Medarbejderne skal kunne kommunikere på vegne af virksomheden, og de skal vide, hvad
virksomheden står for. Med alle medarbejderne som kommunikatører er det derfor helt afgørende, at ledelsen
sikrer sig, at de forståelser, som virksomheden kan identificere som sine, også er dem, medarbejderne sender
ud. At fortælle hvem virksomheden er, og hvilke værdier den har, er derfor en af de vigtigste interne og

eksterne opgaver, ledelsen i en virksomhed har i dag. Denne bog sætter fokus på såvel kultur og identitet som
sprog og formidling i arbejdet med at implementere identiteter og værdier. Bogen indeholder 14 artikler

skrevet af såvel teoretikere som praktikere og dokumenterer konferencen Kommunikation og formidling - et
Corporate perspektiv afholdt i maj 2002.
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