
Kommunikation
Sammenslutningen af 

Danske Småøer
- Hvorfor og hvordan?



Verdens bedste sag



Er der ingen, der er sure?



Program for de næste 60 minutter

• Hvorfor skal vi styrke kommunikationen?

• Hvordan kan vi styrke kommunikationen?

• Spørgsmål og debat



Om mig…

• Journalist og cand. public.

• Kommunikationskonsulent

• Ø-posten

• Terkelsenkom.dk

• Brofast



Formelle krav

”Synliggørelse er en stor del af opgaven og foregår ved publikationer (trykte og online),

pressemeddelelser om aktuelle tiltag, via hjemmeside og Facebook og ved deltagelse i Folkemødet

på Bornholm. Vi ønsker i 2019 at sætte øget fokus på kommunikation”.

Resultatmål 6: ”Styrkelse af kommunikationssiden i SaDS” 

målsætninger:

”At styrke SaDS kommunikation og synliggøre vores aktiviteter overfor såvel øboere som politikere og 
den almene befolkning. I den forbindelse skal der udarbejdes en ny og tidssvarende

kommunikationsstrategi, og der skal klarlægges hvilke værktøjer, der er behov for. På den

baggrund skal hele kommunikationssiden for SaDS udvikles og området tilføres flere ressourcer.

Succeskriterie: at kommunikationen som helhed højnes.”

(Mål- og resultatplan mellem Erhvervsstyrelsen og Sammenslutningen af Danske Småøer 2019).



Svar på….

Skal vi være 
på 

Folkemødet?

Bør vi have en 
Instagramprofil?

Skal jeg (formanden) 
nu til at tage selfies

sammen med 
ministre?

Hvornår skal vi lave 
pressemeddelelser?



Hvem vil vi have til at gøre hvad?



Hvor kommunikerer SaDS i dag?



Situationen… 



Styrker

• Velfungerende sekretariat

• Velforberedt og engageret formand

• Drevet af én fælles sag – trods medlemsøernes forskelligheder

• Engagerede ø-repræsentanter/beboerforeninger

• Gode samarbejdsrelationer med bl.a. ULØ-medlemmer og 
interesseorganisationer

• Høj troværdighed – qua organisationen er drevet af øboere



Svagheder

• Lille organisation med 
begrænsede ressourcer

• Manglende strategisk 
fokus/mange ad hoc-opgaver

• Aldrende ø-
repræsentanter/medlemmer af 
beboerforeninger og manglende 
foreningsudvikling

• Hjemmeblinde og ydmyge: Svært 
ved at se og fortælle de gode 
historier om øerne og 
Sammenslutningens indsats



Muligheder

• Stor veneration for småøerne i befolkningen

• Politisk fokus på udvikling i hele Danmark

• Diversitet i livsformer – flere ser muligheder på øerne

• Turismetrends – ”Special Interest:”fx natur, stilhed, vandsport

• Interesseorganisationer og virksomheder med 
sammenfaldende interesser og lyst til at samarbejde



Trusler

• Manglende synlighed på øerne/i 
offentligheden

• Dalende tilslutning/engagement i 
beboerforeninger og på øerne til 
det politiske arbejde

• Lavkonjunktur

• Underlægning af/konkurrence fra 
Landdistrikternes Fællesråd

• Manglende legitimitet i 
befolkning/blandt politikere –
”Hvorfor skal vi bruge så mange 
penge på så få mennesker?”



”Forbedre småøernes situation”



Hovedpersonerne

Jan
Øbo

Astrid
Politiker

Kristine & Jakob
Tilflyttere

Anne & Anders
Turister



Mobilisere…



Christiansborg?



Del viden



Fælles interesser?



Men er der tid til det? 



Skærp målgrupper og kanaler



Mere hjælp til selvhjælp



Èn fortælling – i flere versioner

Øboere: 
”Vi hjælper jer, så I kan gøre en forskel for øen”

Politikere: 
”Øerne er værdifulde – vi arbejder for at gøre livet på øerne muligt”

Potentielle tilflyttere/turister: 
”Småøerne er dejlige hele året!”



Rammer vi?



Hvad nu?

•Hvordan kan SaDS i højere grad 
blive synlig for de relevante 
målgrupper?



•Via hvilke kanaler holder I jer 
informeret om SaDS’ arbejde i 
dag? (nyhedsbrev, FB, Ø-
posten, andre?)

Hvad nu?



•Hvad skal Sammenslutningen 
kommunikere om, hvis vi skal 
være relevante for jer?

Hvad nu?



• Hvordan kan SaDS nå de øboer, som i 
dag ikke kender/er engageret i 
organisationens arbejde?

Hvad nu?


