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1. Det handler om at skabe tillid 



De 3 største udfordringer fremover 

Communication Monitor 2013 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kommunale institutioner, virksomheder, udvalgte 
faggrupper, befinder sig i en omfattende 

legitimitetskrise

Dialog, gennemsigtighed og høj etik er kravet og 
løsningen. Kommunikation SKAL skabe tillid i en 

utryg verden

Tilliden er væk



Fakta er under alle omstændigheder, at vi i stigende grad mest har tillid til 
personer som os selv og regulære medarbejdere 



Medarbejderne kan og  
skal gøre forskellen.  
Medarbejderne er de  
mest afgørende for  

oplevelsen af  
organisationen.  
 

Kløft mellem selvbilledet og virkeligheden:  
Medarbejderne skal fylde hullet ud 



Ingen kan længere selv kontrollere budskaber og omdømme     
– det skabes i stigende grad i en social transparent verden.  



Sociale medier er den nye forside hvor The New Influentials  
findes: alle er deres egen kommunikationschef   

 



Det er blevet svært at skjule sandheden 
- selvom Thai Airways prøver 



… for de sociale medier gør  
alting gennemsigtigt 

Viser at enhver styret kanal- og mediestrategi altid allerede kan blive overhalet. 
Man må starte med budskabet - og se hvor man bedst går i dialog  om det. 



Full frontal er én måde at tackle en åben transparent verden   





Mærsk full frontal på Facebook 



Antifragility – indoptag lidt af ”sygdommen”  

De fire typer ”organisationers” respons på kriser  
1.  Den sårbare (fragile) der forsvinder 
2.  Den robuste der går videre uberørt  
3.  Den agile (smidige) der løber væk  
4.  Den anti-sårbare der indoptag krisen og bliver stærkere   



Målrettet 
kommunikation 

2 

Stabes styring af  
medier 

Styret koncern-
kommunikation  til 

målgrupper med feedback 

 

Faciliteret  
netværksdialog 
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Forretningen 

kommunikerer  

Alles faciliterede 
netværksrelationer, 

dialoger og dagsordener 
med og via andre 

Propaganda 

 

 

 

Topledelsens direkte 
påvirkning 

Ledelsens afsenderønsker 
eller ’propaganda’ som 

information, pr, 
markedsføring mm. 

1 

En vej frem er klarhed over  
de tre samtidige paradigmer for strategisk kommunikation 



	  	  	  	  	  	  
Leverance	  

	  	  	  	  	  	  	  

Forretningspræget kæde: Service  
Segment 

	  	  	  	  	  	  Produk.on	  af	  	  
	  	  	  	  	  	  serviceløsning	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dialog	  med	  	  
brugergruppe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Service-‐	  
udvikling	  

   Tidlig dialog  
om behov 

Udvikling med 
inddragelse  
af netværk 

          
   Opfølgning  

           

    Støtte til  
egenløsning 

Videnkæde: Støtte til selvhjælp  
Netværk 

Kommune 

	  	  	  	  	  	  	  Info	  .l	  borger	   	  Leverance	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Produk.on	  og	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  opgaveløsning	  

	  	  	  	  	  	  	  Service/sags	  
	  	  	  	  	  	  	  	  udvikling	  
	  	  	  	  	  	  i	  forvaltning	  

Traditionel kæde: Sagsekspedition 

Digitalisering og serviceudvikling skubber også kommunikation 
frem i værdikæden (eksempel med kommune) 
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Mere tidlig inddragelse og kommunikation om proces,              
mindre info om facts bagefter. Det er en mulighed! 



Institutioner Forvaltninger 

Rådhus 
Borgere og  
omverdenen 
 

 
Mediator og 

failitator 

Den strategiske kommunikationsperson skal kunne 
danne sig et komplekst analytisk overblik  



ww	  

2. Hvilke roller og arbejdsfunktioner får 
kommunikationsafdelingen så? 



En lang bevægelse fra distributør mod rådgiver 
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Nye kompetencer 

Rådgiver og faciliterer om 

retning og varme kartofler 

Lærer de andre selv at kommunikere og netværke 

Skriver, web’er eller lay-out’er noget for nogen 

Sender centralt materiale, memo’er videre ud 



Målrettet information 

2 

Proff  medie-producent 

Styret medie-palette af  
web og nyhedsbreve til 
kommunegrupper med 

feedback 

 

Faciliteret  
netværksdialog 

 

3 

 
Strategisk rådgiver 

Yder ”kritisk” rådgivning 
ift. til bedste policies for 

borger, omverden og 
tværgående relationer 

Førmoderne samfund 
Traditionel ledelse 

Propaganda 

1 

 

 

 
Operationel udfører 

 
Ledelsens afsenderønsker til 

presse, taler etc. 

De tre paradigmer svarer til tre roller  
Ingen rolle er ”bedre” - men alle roller skal være til stede i en organisation 

20 Højberg	  (2010).	  Når	  forretningen	  kommunikerer.	  	  
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Kendte problemer/løsninger Nye problemer/løsninger 

Kommunikationsprojekt- og 
tovholder 

 
Typisk styre og udvikle større integrerede 
kommunikations- eller salgskampagner eller events 

Udvikling i kompetencer og roller 

Kommunikations-specialist 
 
Definerer ikke problemer, men løser de foreliggende 
med specialistværktøjer inden for fx: 
•  mediehåndtering  
•  personaleblade 
•  webdesign 
•  dtp/brochureproduktion 

Ekspert-rådgiver 
 
Definerer kommunikationsproblemer og 
implementerer, fx krise/issues 
Ikke altid link til forretningsstrategi 

Problemløsende facilitator 
•  Analysere  
•  Udvikle strategier  
•  Konceptuere løsninger  
•  Sparre ledelse - positioner 
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Behov for forskellige kompetencer på forskellige tidspunkter i forhold til forskellige opgaver 

Højberg	  (2010).	  Når	  forretningen	  kommunikerer.	  	  



Traditionelle målepunkter 
Måling på kvantitet 

 
Antal presseklip 
Spaltemillimeter 
Antal nyheder 

Antal besøgende på 
Hjemmeside 

 

Så får man aktiviteter 

Fremtidens målepunkter 
Måling på værdiskabelse 

 
Tilfredshed 

Omverdenens opfattelse 
Rekruttering 

 
 

Så får man resultater 

Bevægelsen betyder også en forandring i vurdering  
og måling af  kommunikation 

1. og 2. paradigme 
 

Synlighed 
Nyhedsartikler 

Blad og deadlinehorisont 
 

3. paradigme 
 

Impact 
Manges involvering i samtaler 

24/7/365-horisont 

 



Den ideelle interne  
rådgiver-kompetence 

 •  Gå i meta (eller helikopter). Hvad sker her? 

•  Tænke analytisk. Stille spørgsmål? 

•  Forholde sig til de ’politiske’ sager. Hvad er 
strategisk og hvad skal prioriteres? 

•  Udvikle strategi og koncept. Hvor skal 
enheden hen? 

•  Flytte opdragsgiver via proces. Tålmodighed 
og procesuelle evner. 

•  Kunne bruge – og integrere sine håndværk. 
Det skaber respekt. 



                

 

Projektledelse og styring 
Borger/kunde- og brugerforståelse, 
sprog- og ledelsesforståelse, styring 
af  projekt, deadlines etc.  

Proces-  og konstruktionsevne 

Agere facilitator med mod og empati 
 og kunne tackle komplekse dilemmaer. 
Innovation, idé- og kreativitetsudvikling, 
evne til at fortælle og til at danne billeder  

Analytisk og strategisk-politisk 
refleksion  

Analysere problemstillinger på 
forskellige niveauer og udvikle nye 

svar  

 

Fagligt speciale/toning  

Være fagligt dyb på fx: web, branding, 
forandringskommunikation, 
videndeling, design/tekst, PA eller 
events  

  

                

Toning af  vigtige faglige kompetencer 



Hvad	  søges	  der	  eSer	  for	  0den?	  







Gode	  råd	  

•  Erfaring	  med	  sikker	  projektstyring	  	  	  
•  AXtude	  er	  vig0gt:	  Sig	  aldrig	  nej.	  Sig:	  ”det	  finder	  jeg	  ud	  af	  

hvordan	  man	  gør”	  med	  et	  smil	  
•  Kommuniker	  hellere	  en	  gang	  for	  meget	  end	  en	  gang	  for	  lidt	  
•  Forstå	  kulturen	  og	  det	  usagte	  
•  Vær	  proak0v	  og	  tag	  ansvar.	  Tænk	  et	  skridt	  videre	  frem	  og	  

vær	  derpå	  en	  reel	  hjælp.	  	  
•  Tænk	  strategisk;	  hæv	  dig	  dig	  op	  over	  det	  umiddelbare.	  	  
•  Sæt	  dig	  ind	  i	  emnet,	  forstå	  og	  kom	  med	  de	  gode	  ideer.	  
•  Vær	  fleksibel	  	  
•  Og	  de	  andre	  gode	  0ng:	  

–  Gode	  dansk	  og	  engelskkundskaber	  (korrektur)	  
–  Ekspert	  i	  powerpoint	  og	  excel	  og	  alt	  IT-‐relateret	  	  	  
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Pause. 
Refleksion. Spørgsmål.  



 
Content-trends  
•  Service / youtility   
•  Content marketing  
•  Content Curation 
•  Real time Newsroom 
 
Trends i K-arbejdet 
•  Quantified work 
•  Interactive outdoor  
•  Visual turn  
•  Social proof 

Device trends  
•  Wearbles / flyables 
•  Internet of things / augmented reality 
 
 Data trends  
•  Algorithmic turn / software is eating the world 
•  Digital reimagination  
•  Predictive analytics (Big Data)   
•  No data  
 



S e r v i c e 
Er også det 
nye…  

à PR  
à Indhold (content) 
à Software 
à Produkt udvikling 
à Den totale oplevelse 



Og	  services	  skal	  Design	  Thinkes	  

Innova0on	  &	  crea0vity	  	  

User	  driven	  innova0on	  

Co-‐crea0on	  



Innovation, servicerejser og nudging ud fra brugerforståelse er hot  
Tina Marias servicerejse – ikke kommunens værdikæde - ift beskæftigelse 
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Ledig-
hed 
ind-
træffer 

Skal 
melde 
sig 
ledig 

Før  
første 
sam-
tale 

Frem
møde 
iobce
ntret 

1. 
samta
le 

Skal 
oprette 
CV på 
jobnet.dk 

Skal 
selv 
udfylde 
jobplan 

Jobklub Jobsøg
ning  

2. 
samtale 
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-Lettelse 
over valg 
 

-Ved ikke 
hvor! 
-Besøger 
mange 
hjemmesider 
-Øv, har 
smidt NemID 
væk 
-Irriteret over 
sprogbrug og 
tone 

-Som at 
skulle til 
eksamen 
 

-Mangler 
overblik  
-Minder 
om et 
bibliotek 
bare 
uden 
bøger 
eller et 
hospital 
uden 
læger 

-Det var jo 
ikke så 
slemt 
-Hvorfor 
skal de 
vide alt 
det og 
hvorfor 
alle de 
papirer? 
 

-Mangler NemId 
kode 
-Det er ikke 
intuitivt at bruge 
som apps på 
smart-phone 
-Træt af tonen i 
breve m.m. 

-Empower-
ment 
-Giver faktisk 
lidt overbik, 
men tvinger 
hende til at 
tænke over 
fremtiden 

-Brevet fra 
jobcentret er 
demotive-
rende  
-Hvorfor 
sender de 
ikke bare en 
sms 
-Nysgerrig 
over hvad de 
kan tilbyde 

-Forvirret  
-Alt for 
mange 
muligheder 
-Usikker på 
fremtiden 
-Job vs. 
uddannelse 

-Usikker på 
tidspunktet – 
hvorfor kan 
de ikke bare 
sende en 
SMS?  
-Håber på 
afklaring 
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Uddan-
nelses-sted 
Familie 
Face-book 

Google 
kk.dk 
A-kasse 
(ingen 
medlems-
skab) 
Tidl. 
Studievej-
leder 
Venner/
familie 
Borger.dk 
Jobnet.dk 

Google 
Uddannelse
ssted 

Jobcentre
t på 
Skælbekg
ade 

Jobcen-
tret på 
Skælbek-
gade 
 

Borger.dk 
kk.dk 
Jobnet.dk 
Google 
Jobcen-tret på 
Skælbek-gade 
facebbok 
E-boks.dk 
 

Jobnet.dk 
Jobcentret på 
Skælbekgade 
 

Jobcentret på 
Skælbekgade 
facebook 

Facebook 
Jobindex.dk 
Ug.dk 
Optagelse.d
k 
Søguddanne
lse.nu 
Jobnet.dk 
Jobcen-tret 
på Skælbek-
gade 

Jobcentret på 
Skælbekgade 
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•  Youtility og service content  à Indhold hjælper  
•  Content marketing    à Attraktivt indhold skabes  
•  Content Curation     à Indhold distribueres   
•  Real time (newsroom)   à Indhold skabes NU 
 

4 former for content-trends 



Youtility: Ikke bare interessant 
indhold men services, der er 
anvendelige og HJÆLPER. 

Empowering	  content	  



Danske	  Bank	  hjælper	  
dig	  

	  –	  En	  app	  0l	  at	  overføre	  
penge	  over	  telefonen	  	  

gomore	  hjælper	  dig	  	  
-‐	  En	  app	  der	  hjælper	  
folk	  med	  samkørsel	  	  	  



Proctor	  &	  Gamble	  
hjælper	  dig	  med	  at	  

finde	  et	  toilet	  



•  Youtility og service content  à Indhold hjælper  
•  Content marketing   à Attraktivt indhold skabes  
•  Content Curation     à Indhold distribueres   
•  Real time (newsroom)   à Indhold skabes NU 
 

4 former for content-trends 



Content marketing – det ”fede” indhold 



#Majesticmaersk:   
Det sociale menneske som din marketingskanal  



Red Bull = 
Be the media 



Læg en plan for hvordan den interessante PR bliver markedsført 

Det er ikke bare eventen men hypen om eventen  



Content  
Marketing  
Matrix 

Content  
Marketing 
Institute  



•  Youtility og service content  à Indhold hjælper  
•  Content marketing    à Attraktivt indhold skabes  
•  Content Curation    à Indhold distribueres   
•  Real time (newsroom)   à Indhold skabes NU 
 

4 former for content-trends 



Content Curation 



1.    Det er et (redaktionelt) blik på verden 
2.    Det er billigere og hurtigere. (80/20 regel: 80 % kurateret indhold, 20 %     

 originalt)  
2.  Det er mere kvalificeret indhold, end søgemaskiner kan levere.  
3.    Sharing is caring. Det understøtter hele netværksideen og bidrager til  

 opretholdelse af stærke foraer.  





Wired bruger content curation værktøjer 



•  Youtility og service content  à Indhold hjælper  
•  Content marketing    à Attraktivt indhold skabes  
•  Content Curation     à Indhold distribueres   
•  Real time (newsroom)  à Indhold skabes NU 
 

4 former for content-trends 



Real Time Content  
Tænk som et newsroom 



Real time  
marketing 

 



Oreo	  	  
–	  en	  nyklassiker	  	  

Oreo Daily Twist – 100 dage  



45 min efter pave Benedict 
XVI træder tilbage er første 
pose chips i produktion  

45 min efter Sir Alex 
Ferguson træder tilbage 
er første pose chips i 
produktion  

Real Time Newsjacking 



Trust is gone 
•  Antifragility  
 
Content-trends  
•  Service / youtility   
•  Content marketing  
•  Content Curation 
•  Real time Newsroom 
 
Trends i K-arbejdet 
•  Quantified work 
•  Interactive outdoor  
•  Visual turn  

Device trends  
•  Wearbles / flyables 
•  Internet of things / augmented reality 
 
 Data trends  
•  Algorithmic turn / software is eating the world 
•  Digital reimagination  
•  Predictive analytics (Big Data)   
•  No data  
 



Quantified  
Work 



Quantified self à quantified work 



Quantified work = Big Buzz = Big Brother 
 



Usepeak.com	  



Aller kompetencer er kortlagt og søgbare  



Mål dit arbejdslykkeniveau - eller lad lederen se 
hvor ulykkelig du er ved arbejdet  



Engagerende outdoor kampagner  

Havanna-sandal reklame 





Minitrimmer 



Australian	  Childhood	  Founda0on.	  	  





The Visual Turn 



1993 

2013 



Paveudnævnelse 2005 versus 2013 



Trust is gone 
•  Antifragility  
 
Content-trends  
•  Service / youtility   
•  Content marketing  
•  Content Curation 
•  Real time Newsroom 
 
Trends i K-arbejdet 
•  Quantified work 
•  Interactive outdoor  
•  Visual turn  
 

Device trends  
•  Wearbles / flyables 
•  Internet of things / augmented reality 
 
 Data trends  
•  Algorithmic turn / software is eating the world 
•  Digital reimagination  
•  Predictive analytics (Big Data)   
•  No data  
 





VI	  ER	  HER	  





Wearables  
Everywhere Computing 







Augmented Reality (AR) 

GOOGLE glasses TERMINATOR 2 

ROBOCOP 

IRON MAN 





Augmented Reality kampagner 



Wearables 2.0 



Flyables  
Din tjener som drone 



The Quantified Self 
 – nu med drone-tracking 



Amazon drone  
– levering af din pakke på 30 min. 



Internet of Things – den intelligente verden 



NEST=Måler og styrer temperaturen og er din nye, sikre brandalarm 



Internet of Things (IoT)  

Robo mom 



Trust is gone 
•  Antifragility  
 
Content-trends  
•  Service / youtility   
•  Content marketing  
•  Content Curation 
•  Real time Newsroom 
 
Trends i K-arbejdet 
•  Quantified work 
•  Interactive outdoor  
•  Visual turn  
•  Social proof 

Device trends  
•  Wearbles / flyables 
•  Internet of things / augmented reality 
 
 Data trends  
•  Algorithmic turn / software is eating the world 
•  Digital reimagination  
•  Predictive analytics (Big Data)   
•  No data  
 



SoSware	  is	  ea0ng	  the	  world	  



Before	  SoSware	  was	  ea0ng	  the	  world	  



How	  soSware	  is	  ea0ng	  the	  world	  



Digital  
Re-imagination 



Re-imagination af produkter  



Digital foto  
Digital nyhed 



Re-‐imagina0on	  af	  Asset-‐Heavy	  produkter/	  services	  





Everything-as-a-service 
facilities the flexibility for 
users and companies to 
customize their computing 
environments to craft the 
experiences they desire, all on 
demand from a strong cloud 
services platform 

Alt er outsourced og alt foregår i skyen 



Den virtuelle arbejdsplads kommer  

CTX Virtuel Keyboard 



Big Data og de 3 V’er 



Fra n=stikprøve til n=alle 
Før 
Big Data n=stikprøve 
Lille del af population 

Efter  
Big Data n=all   
Hele populationen   



Minority Report realiseret:  
Man kan forudsige hændelser, der ikke er sket endnu 



Prediktive analyser får et gennembrud nu og 
virker 











Obamas big data-kampagne 



Den optimale rute for alle med  
The Algorithm-Driven Public Bus 

 
  



Tech Stress fører til 
krav om NO DATA 



Fremtiden:  
 Services der tilbyder NO DATA 



Algoritmen skaber Filter Bubbles 
Samme søgning på forskellige computere/profiler giver forskellige resultater   



https://disconnect.me/ 
En service, der gør 
brugeren i stand til at 
surfe anonymt på nettet  



Confide – Snapchat for business 





Disconnecting 




