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Kanalstrategi 

• Hvilke kanaler bruger vi 
• Hvilke kanaler bruger vores 

målgruppe 
• Hvordan kan kanalerne støtte 

hinanden 
• Hvordan er form, stil, tone, etc. 
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Op eller ned - to 
synsvinkler 

Top-down 
•  Styret og dirigeret oppefra 
•  Massekommunikation og 

”markedsføring” 
•  Ringe involvering af beboerne 
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Op og ned 

Bottom-up 
•  Inddragelse af f.eks. beboerne 
•  Kræve mange resurser 



Vurdering af kanaler 

5 Kilde: Kl. Vejledning for processen at  
udvikle af kanalstrategi 
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To overordnede måder at kommunikere på: 

•  Massekommunikation 

•  Kommunikation mellem mennesker 

Kanaler 
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• Er god til at skabe 
opmærksomhed og kendskab. 
Massekommunikation kan 
opmærksom på en ting f.eks. 
et beboermøde 

• Kanaler: TV, radio, aviser, 
beboerblad, plakater, 
internetsider, store møder 

Massekommunikation 



Kommunikation 
mellem mennesker 

• Har stor indflydelse når vi 
træffer vigtige valg. Det 
personlige møde får os til at 
gøre noget nyt f.eks. komme til 
beboermøder 

• Kanaler: Mindre møder, 
samtale mellem en eller flere 
personer, kontakt på Facebook 
–mere uformelt 
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Hvilke kanaler er der 
- envejs 

•  Opslagstavler + hurtig - men top-down 
•  Nyhedsbreve + hurtigt - ingen mulighed 

for respons 
•  Hjemmeside/tekst-tv + hurtigt – kræver 

at folk ser det 
•  Beboerblade + vedvarende, formidler 

kultur - dyrt og langsomt 
•  Stormøder  + hurtigt, autoritet - for lidt 

dialog 
•  Ekstern kommunikation(pressen) + stor 

virkning - kan ikke styres så let 



Brug pressen 

http://dinby.dk/vanloese-bladet/fest-til-den-lyse-aften-paa-loenstrupgaard 
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Hvilke kanaler er der 
- tovejs 

• Samtaler 1-1 + bedst - svært 
med mange beboere 

• Mindre møder + dialog - 
kræver ressourcer og stiller 
krav til mødelederen 

•  Internet + hurtigt og kan 
bruges til dialog - kræver 
ressourcer og et godt system 



Dialog? 
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…endda øl på bordet 
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Dialogmøder 

• Tænk omvendt – start med at 
skabe relationer 

• Cafemøde først og opsamling til 
sidst 

• Brug dialogspil 
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Andre mødeformer 

•  Dialog/café metoden = lad 
beboerne mødes i anderledes 
rammer og diskutere vigtige 
temaer 

•  Fremtidsværksteder = fantasi, 
kritik og virkeliggørelse 

•  Visualisering = historier og 
billeder i stedet for kolde facts 



Hvilke kanaler har I? 

• Hvilke kanaler bruger I overfor 
jeres målgrupper? 

• Sum to og to – skriv ned 
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Hvilke kanaler 
savner I? 
•  Sum to og to 



Alternative kanaler 
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Nudging – ram fluen! 
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…affald på gaden 
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Nudging - fodspor 
•  Nogle studerende uddelte med karameller ud til 

fodgængere på Fiolstræde i København. Bagefter 
indsamlede  de så mange stykker karamelpapir 
som muligt fra gaden, skraldespande, sidegader, 
cykelkurve, caféaskebægre, kloakriste osv. 
Herefter klistredes de grønne fodspor på gaden, 
karameller blev uddelt igen, og de gentog 
forsøget. 

•  Resultatet var en reduktion af karamelpapir på 46 
pct. 
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Sig det med 
håndskrift 
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Pointe: Vælg handling og 
medie til sidst 

Klassiske fejl: 
•  Vi skal have et intranet! 
•  Vi må lave en kampagne! 
•  Det skal være noget med 

internettet og sms til de unge! 
•  Vi laver en pjece! 
•  Vi skal have et blad! 
•  Vi skal lave et OBS-indslag! 
•  Mange farver og billeder…! 



Evt. øvelse 
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Hvad gør vi?  
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Case: Affaldet skal 
sorteres 

•   
Papir: Reklamer, aviser, gamle print og andet papir 

•  Glas og drikkevareemballage: Marmeladeglas, vinflasker 
og anden emballage fra drikkevarer 

•  Pap&karton: Papkasser, bølgepap, bagsiden af en blok 
m.m. 

•  Farligt affald: Kemikalier, maling, medicinrester, batterier 
m.m. 

•  Elektronik: Ting, der har ledning, er batteridrevet eller har 
solceller 

•  PVC: Gummistøvler, bruseforhæng, haveslanger m.m. 
•  Imprægneret træ: Typisk træ til udendørs brug og til 

badeværelset 
•  Haveaffald: Blomsteraffald, pottemuld og andet 

blomsteraffald 
•  Storskrald: Affald, der er for stort til skraldespanden, 

herunder visse typer af byggeaffald 
•  Dagrenovation: Det affald, der er tilbage, når de andre 

typer er sorteret fra. 
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Gruppearbejde ud fra 
casen 

•  Hvilke medier og kanaler kunne I 
bruge? 

•  Hvilke har I gode erfaringer med? 
•  Og hvilke mindre gode? 
•  Kunne der være nogle kanaler I 

ikke har prøvet før? 
•  Hvad er vigtigst at få fortalt 

beboerne? 
•  Er nogle målgrupper vigtigere end 

andre? 



Tænk over 
•  Er det kun et kommunikationsproblem eller skal 

der også laves andre løsninger? 
•  Beskriv de målgrupper der kan være for jeres 

indsats og hvordan de hver i sær skal 
behandles. Er der forskellige hensyn I skal tage, 
når I tænker på deres opfattelse af relevans, 
informationsbehov og livssituation. 

•  Hvilke former for kommunikation vil  I bruge 
overfor de enkelte målgrupper i bebyggelsen? 

•  Skriv jeres forslag på flip-overen 
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