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1. Intro til Språkdrakt
Hva er Språkdrakt / Tone of Voice?



Språkdrakt er hvordan karakteren av ditt selskap kommer frem i dine ord, tekstuelt og verbalt. Det 
handler ikke så mye om hva du sier, men hvordan du sier det, og hvilket inntrykk du skaper på de som 
lytter.  

Tenk på det. Alle du møter har sin egen måte å uttrykke seg på som er like unik som ansiktet deres 
eller fingeravtrykket. Noen er ydmyke og høflige. Andre er direkte og høylytte. Noen får sagt så mye 
med kun et par ord. Andre kommer aldri til poenget. Bedrifter er ikke annerledes.



Hvorfor er en konsekvent Språkdrakt viktig? 

1. Skaper en følelsesmessig forbindelse som gjør kunderelasjoner og dialog lettere.

2. Bygger tillit og troverdighet.

3. Øker verdien av markedsføring (gjenkjennelse).

4. Styrker merkevareassosiasjonen.



Språkdrakt er bedriftens skriftlige 
stemme og personlighet. 

Kort fortalt



Vi vet jo hvem vi er! 

Kort fortalt



2. Kommunikasjonsplattform
Hvem er vi og hva står vi for



Verdier

Fremste arena for samfunnsansvar

Interne verdier

Mot

Glød

Respekt

Kundeløfter

Fremsynt

Varig

Helhetlig

Posisjon

Former samfunnet - Ser mennesket

Misjon
Sammen med våre kunder skaper vi

varige verdier for et samfunn i endring

Hvem er vi?



All kommunikasjon tar 
utgangspunkt i verdier

Det er noe som skal oppleves, ikke fortelles …



Måten vi oppfører oss forteller oss 
hvem vi er (våre interne verdier)

Mot Glød Respekt



3. Vår Språkdrakt
Vår skriftlige stemme



Hvordan kan verdiene bevises tekstuelt?

Å tørre å påvirke 
og ta ansvar 

Å være lidenskapelig 
opptatt av sitt fag

Å være åpne og ærlige med 
alle som lytter

Mot Glød Respekt



Hvordan er vi modige?

Vi ønsker å påvirke fremtiden til vårt felles beste. Vårt mot handler om å se utfordringer og muligheter, og å 
fremsnakke løsninger som ikke bare er bra for våre kunder – men som drar samfunnet og individet inn i en 
positiv og mer bærekraftig fremtid. 

Det aktive valget ved modig er å ta ansvar. 

Vi er ansvarsfulle fordi vi tør å tenke langsiktig. 



Hvordan har vi glød?

Vi gjør aldri noe halvveis, og vi er både ambisiøse og løsningsorienterte. Vi forteller om oss selv og våre prosjekter 
med lidenskap og engasjement – fordi vi er emosjonelt investert i våre samarbeid og endringene som skapes. 

Den aktive tolkningen av glød er lidenskapelig.

Vi er lidenskapelige fordi vi brenner for vårt fag, våre løsninger og for en bærekraftig fremtid.   



Hvordan er vi respektfulle?

Vi jobber for en mer bærekraftig og dynamisk samfunnsutvikling. Vi er åpne og transparente – vi deler vår kunnskap, 
kompetanse og erfaring med alle som lytter. 

Det aktive valget ved respektfull er å informere.

Vi informerer fordi vi respekterer individet, samfunnet og generasjonene etter.



Et kommunikasjonsverktøy 
basert på kommunikasjons-plattform og 
språkdrakt

Cheat Sheet



Vi er ansvarsfulle
Ansvarsfulle (Mot) 

Varig:
Vi setter miljø høyest og skaper 
samfunn, møteplasser, infrastruktur og 
bygg som er robuste for endring og 
designet for å vare.

Vi ønsker å påvirke fremtiden til vår 
felles beste. Vår integritet handler om å 
se utfordringer og muligheter, og å 
fremsnakke løsninger som ikke bare er 
bra for våre kunder – men som drar 
samfunnet og individet inn i en positiv 
og mer bærekraftig fremtid.

Vi er ansvarsfulle fordi vi tør å tenke 
langsiktig. 

Alltid
• Vi lytter og stiller de riktige 

spørsmålene.
• Vi er åpne og ærlige.
• Vi er forutsigbare og tilgjengelige.

Aldri
• Vi lover ikke noe vi ikke kan holde.
• Vi snakker aldri kunder etter 

munnen.

Vi er informative
Informativt (Respekt)

Helhetlig:
Gjennom bred bruk av kompetanse og 
innsikt skaper vi helhetlige løsninger som 
ivaretar individets og samfunnets behov.

Vi jobber for en mer bærekraftig og 
dynamisk samfunnsutvikling. Vi er åpne 
og transparente – vi deler vår kunnskap, 
kompetanse og erfaring med alle som 
lytter.

Vi informerer fordi vi respekterer 
individet, samfunnet og generasjonene 
etter.

Alltid
• Vi er pedagogiske i vår 

kommunikasjon.
• Vi er tilpasningsdyktige, og jobber 

for å forstå behovet til dem vi snakker 
med.

• Vi deler med glede vår kunnskap og 
erfaring. (Spiller med åpne kort)

Aldri
• Vi svarer aldri kortfattet eller passivt.
• Vi er ikke høye og hemmelighetsfulle.

Vi er lidenskapelige
Lidenskapelig (Glød)

Fremsynt: 
Med ny kunnskap og teknologi skaper vi 
innsikt og verdier for et samfunn i 
endring.

Vi er ambisiøse og gjør aldri noe 
halvveis. Vi forteller om oss selv og våre 
prosjekter med lidenskap og 
engasjement – fordi vi er emosjonelt 
investert i endringene vi skaper.

Vi er lidenskapelige fordi vi brenner 
for vårt fag, våre løsninger og for en 
bærekraftig fremtid.

Alltid 
• Ha øyekontakt og lytte.
• Vi er nysgjerrige på behov og 

utfordringer.
• Vi er imøtekommende og 

engasjerte.

Aldri
• Være bastante.
• Være belærende og overkjørende.
• Ikke være mottakelige for 

forbedringsforslag.

Vår grunn til å skrive
Å opplyse

Målet med vår kommunikasjon er å 
skape tillit og engasjement ved å 
opplyse våre kunder om løsninger, 
behov, kompetanse, utfordringer og 
muligheter.

Slik bygger vi tillit og skaper, sammen 
med våre kunder, varige
verdier for et samfunn i endring.



4. Innholdshierarki
En enkel huskeregel



Rasjonell og emosjonell appell

Et godt markedsføringsbudskap appellerer til både fornuft og følelser – vi sier at det har både rasjonell og 
emosjonell appell. Vektleggingen mellom dem kan derimot variere utifra bransje, produkt og 
kommunikasjonsstrategi. 

Vår Språkdrakt dekker behovet for informasjon om fakta, fagkompetanse og kvalitet. Vi skal bevise vår 
ekspertise og informere om våre løsninger – her appellerer vi til fornuft. Men for å skille seg ut, og oppleves 
menneskelig, har Språkdrakten også et element som treffer emosjonelt. Nemlig lidenskapelig. Dette 
vektlegges i et hierarki. 



Tiltrekke Inspirere Informere Forklare

Emosjonelt Rasjonelt

En enkel huskeregel

Verdier Kundeløfter



En enkel huskeregel

Tiltrekke Inspirere Informere Forklare

Tittel og ingress Brødtekst og faktaboks

Verdier Kundeløfter



Tiltrekke Inspirere Informere Forklare

Lidenskapelige Ansvarsfulle & informative

En enkel huskeregel



Å tørre eller ikke tørre å skrive 
emosjonelt
Hvordan oppleves «lidenskapelig» i praksis?





6. Eksempler
Slik skriver vi



Vi klatrer to plasser opp fra i fjor, og plasserer oss 
på 8. plass over landets mest attraktive 
arbeidsplasser for ingeniører.

Vi er kåret til en av Norges mest attraktive 
arbeidsgivere!

Det viktigste for norske arbeidstakere er et godt arbeidsmiljø 
og høyt fokus på bærekraft.

Vi er brennende engasjerte i alle våre medarbeidere, og 
sammen skaper vi varig verdi for samfunnet. Takk for 
anerkjennelsen, og velkommen til oss! 

Ingress



Asplan Viak har hovedansvar for energi- og 
miljøfaget i Team URBIS som vant konkurransen om 
Regjeringskvartalet.

Hva med verdens grønneste regjeringskvartal?

Vi skal være et bærekraftig forbilde, og vi er derfor svært 
ambisiøse i våre klimamål for det nye regjeringskvartalet. 
Sammen med team URBIS tror vi på å skape verdens 
grønneste regjeringskvartal. 

Kort sagt, dette blir en spennende utfordring og et viktig 
oppdrag for fremtidens Oslo. 

Ingress



Asplan Viak har utviklet et opplegg for gjennomføring 
av levekårsundersøkelser som raskt gir god oversikt 
over geografiske levekårsforskjeller i en kommune. En 
slik oversikt vil være nyttig for mange, ikke minst de 
nye storkommunene.

Hvordan har vi det i Norge? Vi utvikler 
levekårsundersøkelser for norske kommuner.

Levekår påvirkes av en rekke ulike forhold. Vi i Asplan Viak 
motiveres av å se det store og komplekse bildet, og har nå 
utviklet undersøkelser som gir god innsikt i geografiske 
levekårsforskjeller. En slik oversikt vil være nyttig for mange, 
ikke minst de nye storkommunene.

Ingress



Vi skal være et bærekraftig forbilde, og vi er derfor 
svært ambisiøse i våre klimamål for det nye 
@regjeringskvartalet. Sammen med team @URBIS tror 
vi på å skape verdens grønneste regjeringskvartal. 

Kort sagt, dette blir en spennende utfordring og et 
viktig oppdrag for fremtidens @Oslo. 

Det viktigste for norske arbeidstakere er et godt 
arbeidsmiljø og høyt fokus på bærekraft.

Vi er brennende engasjerte i alle våre 
medarbeidere, og sammen skaper vi varig verdi for 
samfunnet. Takk for anerkjennelsen, og velkommen 
til oss! 

SoMe SoMe



Vi skriver forskjellig –
din stemme og ditt preg
Man skriver på sin måte, med sine ord, men med et 
rammeverk (en Språkdrakt og et innholdshierarki) i 
bakhodet for å skape et helhetlig inntrykk på mottaker. 



7. Ingress
Middagspitchen



Middagspitchen 
Essensen av prosjektet



Så, hva jobber dere 
med nå for tiden da?



Oh! Spennende … 
Hvordan løste dere 

det? 


