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Oplæg


• Hvorfor som strategisk redskab?


• Nyhedskommunikation


• Kommunikation, der understøtter 
processer - før, under og efter







Hvorfor vigtigt?


• Mål: 
Inddragelse, involvering, ejerskab


• Betingelser: 
Uklarhed, usikkerhed, kompleksitet







Nyhedskommunikation


• Fortælle vores historier - synlighed


• Planlægger med udgangspunkt i tidsplanen


• Fokus på, hvad der er vigtigt lige nu







Før, under og efter


• være med til at forme forestillingerne - 
rationale, identitet etc.


• konkurrerer med sin egen materialisering


• tages i brug og aflæses som reaktion på 
dette







Før


• Konkret mål om at skabe opbakning


• Hvilke kommunikationsaktiviteter 
understøtter dette?







“Vores by” til “Carlsberg Byen”







Før
http://www.youtube.com/watch?v=tJyOLNlpFzQ& 







Under


• Mål: “Lad os få det overstået i en fart, før 
omgivelserne når at opdage os”


• Spildtid, gener og ventetid skal minimeres


• Hvilke kommunikationsaktiviteter 
understøtter dette?







Kommunikation anno 2012







“dette er et godt sted at kommunikere”







“Vi larmer ikke”







Under - alternativt


• Vi larmer og forstyrrer


• Forstyrrelser som en del af oplevelsen - og 
overgangene til før og efter







Kan I huske overgangen?







God historie?







Efter


• Mål: Vi vil have anerkendelse. Det er en 
reference. Og så skal vi videre.


• Hvilke kommunikationsaktiviteter 
understøtter dette?







“klik-klik”







Efter - alternativt


• Succesen sikres først over tid og afkodes på 
basis af det, de ved i forvejen.


• Sikre en overgang, der strækker sig længere 
en indvielsen og umiddelbart efterfølgende 
PR.







Samlet


• Fortolkning - udvikle gode ører


• Forståelse af, hvad der er gang i - forandring


• Forstyrre og lade sig forstyrre


• Udvikle alternativer, der kan inspirere folk 
til at fortolke og handle deraf


• Udvikle alternativer, der kan medvirke til at 
gøre os klogere i løbet af processen
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Hypoteser og problematikker


• Hypotese: 
– De ting, vi taler om, og den måde, vi taler om 
tingene på, er årsagen til mange af byggeriets 
problemer


• Eksempler på modsatrettede hensyn:
– Tale om ”opgaven/tingen” (nøgtern beskrivelse) 
 tale om ”visionen/institutionen” (metaforer)


– Tale som ”autoritet” (slutte samtalen)  tale som 
”animator” (forlænge samtalen)







Den grundlæggende tankemodel
For‐forståelser
Motivation







Samspillet


Kommunikativ virkelighed Fysisk virkelighed


tid


Den måde, hvorpå vi snakker om et byggeri, 
påvirker sandsynligheden for, at det bliver 
bygget i virkeligheden 


Politisk logik:
Netværk af 
stakeholders


Teknisk‐økonomisk logik:
Projektorganisering


Det, man taler om, er det, man 
bygger; det, man bygger, er det, 
man taler om







Eksempel: ”Byggeri, som skaber liv”


• Arkitektkonkurrence om folkeskolen i Ørestaden
– Skole mv.
– ”… bydelens inspirerende omdrejningspunkt” (liv)


• Metaforik i dommerbetænkningen: 
– Italiensk bjerglandsby
– Luksusliner lagt til kaj efter krydstogt på 
verdenshavene


– Hotel med persienne‐luksuslejligheder 


• Nøgle til at forstå og ”animere” forslagene







Konklusion


• Vi tænker i billeder og kommunikerer i ord
– Metaforer er sproglige billeder 


• Tabet i præcision er muligvis en gevinst
– At tale præcist om noget, som ikke er, savner 
validitet 


• Motivation (animerering til handling) skal 
gøres konstruktiv
– Koordination og ledelse, men på andre måder end 
planlægning og begrænsning





