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Tirsdag 16. november 2010 
Konceptudvikling & Beslutninger 

Session  Introduktion 
Kl. 09.00  Velkommen ved Katalyst 
Kl. 09.10  Oplæg ved Carlsberg A/S 
Kl. 09.40 Konceptudvikling og Changeboards  

 v/ Jesper Lee Jyderup 
 
Session Workshop*: Konceptpdvikling 
Kl. 10.00 /Spor 1: Brugerarbejde 

 /Spor 2: Feltarbejde 
 /Spor 3: Idéarbejde 

 
Kl. 12.00 Frokost 
 

*Pauser tages af teams under workshopsessioner. 

Session Workshop: Beslutninger 
Kl. 12.30 Storytelling – strategi, tendenser 

 & praksis v/Marjanne Kurth 
 
Kl. 13.00 Beslutninger & Visuel prototyping 
 
 
Session   Præsentation    
Kl. 15.30 Præsentation & Feedback 
 
Kl. 16.45 Opsamling og på gensyn 
 
 



Carlsberg A/S Ejendomme  
v/ Udviklingschef Jacob M. Andersen 
 



KONCEPTER ER 

IDE PLUS STRATEGI 
LØSNINGER 



Dette er ikke  
bare et lækkert produkt. 



Det er en lækker 
indgang til et økosystem 



KONCEPTUEL HELHED* 

*med benhårde relationer. 



360º koncept 

Relevans 
Hvad er målgruppen 
parate til? Hvad er 
kunden parat til? 
Hvad er konteksten parat 
til? 

Platform 
Hvor kan vi nå målgruppen og 
glæde dem? Hvad kan de 
forskellige platforme (digitale/
fysiske/samle/sprede)? 

Formål 
Hvad er kernebehovet? 
Hvad er den bærende 
idé?  

Målsætning 
Hvad skal konceptet kunne? 
Lytte, påvirke, styrke,  
inddrage, sælge? 

Løsning 
Produkter/services før,  
under og efter? 
Er deltagelses- og 
relevansarkitektur 
sammenhængende 
(relationsarkitektur)? 

Effekt 
Hvad er call-to-action? 
Hvad er blevet bedre? 



People need to have a visceral 
understanding -- an image in their minds -- 
of why you've chosen a certain strategy and 
what you're attempting to create with it. 

Det gælder både jer, kunden og brugerne. 



STRATEGY BY DESIGN 
TIM BROWN, CEO, 

IDEO 1. Hit the streets.  
Very often, you can build an entire strategy based on the experiences your  
customers go through in their interactions with your organization. 
 
2. Recruit T-shaped people.  
We look for people who are so inquisitive about the world that they're willing to try  
to do what you do. 
 
3. Build to think.  
Design thinking is inherently a prototyping process. Once you spot a promising  
idea, you build it. In a sense, we build to think. 
 
4. The Prototype tells a story.  
It's a way of visually and viscerally describing your strategy.  
 
5. Design is never done.  
The market is always changing; your strategy needs to change with it.  
Since design thinking is inherently rooted in the world, it is ideally suited to  
helping your strategy evolve.   



PROTOTYPING* 

 
Udvikling 
•  Fælles forståelse (misforståelser imødekommes). 
•  Synliggør muligheder og mangler (specifikationer).  
•  Fastholder det vigtigste i og sammenhængen for 
konceptet. 
•  Fremmer det eksperimenterende. 
•  Ressourcebesparende (hurtigere og lettere at ændre). 
 
Kommunikation  
•  Konkret kommunikation (ikke forestillingskrævende). 
•  Forståelig kommunikation (ikke fagspecifik).  
•  Involverende kommunikation (indlevelse og evaluerende). 
•  Beslutningsdygtig kommunikation (komparativt og ja/nej). 
 
 
* Gengivelsesgraden spiller naturligvis også ind. 



CHANGEBOARDS 



FREM TIL KL. 12.00 
 
•  Spor 1: Brugerarbejde: Indhent brugererfaringer 
•  Spor 2: Feltarbejde: Undersøg indhold + kontekst 
•  Spor 3: Idéarbejde: Lav forbedret 
visionskommunikation 
 GODE RÅD: 

 
•  Hverdagen, ikke skåltalen. Tag afsæt i visionens hverdag og beskriv       
brugerens daglige berøring med visionen. 
 
•  Bedre, ikke mere. Beskriv den optimale kommunikation af visionen og 
visualisér hvad det vil forandre for brugerne og Carlsberg. 
 



FROKOST KL. 12.00 



Beslutninger 
Brugerarbejde + feltarbejde + idéarbejde + kontekst  
 

Tema  
 



Storytelling 

Strategi, Tendenser og Praksis  



Fra fortælling til strategisk værktøj 
Tendenser inden for storytelling 
Storytelling i praksis 

Storytelling 
Ι 
Ι 
Ι 



STORYtelling 
En fortælling med en start, midte og slutning 
En sekvens af handlinger, konflikt, plot, karakterer  
En måde at organisere informationer 
En måde at overføre følelser og skabe fællesskaber 
 
Den mundtlige fortælling eller igennem et medie 

De mange definitioner 



Tillader os at sige det som alle tænker, men ikke siger! 
Danner uafrystelige billeder på nethinden 

Hævder et argument inddirekte 

STORYHvorfor? 
Ι 
Ι 
Ι 



Fra fortælling til et strategisk værktøj 
Branding: Immaterielle værdi 
Ledelse:  Autoritetsafvikling 
 Kommunikation: Fra system til livsverden 

Ι 
Ι 
Ι 



Identitet Kultur Image Organisation Omverden 

1. Historiefortælling som 
redskab til at reflektere  
identitet og påvirke kulturen 

3. Historiefortælling som 
redskab til at projicere  
identitet og skabe image 

2. Historiefortælling som 
udtryk for kulturen 

4. Historiefortælling som 
spejling af image 

Indre branding Ydre branding 



endenser i T s torytelling 



1.  Fra færdige livsstilsfortællinger 
       til åbne fortælleuniverser 

2. Fra passivt publikum til medskabere,  
    medfortællere og meddistributører 

En grundlæggende 
drejning 



METAFORTÆLLLINGER 



FOURAGERING 



SKABERTRANG 



KURTISERING 



EKS tahoe 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4oNedC3j0e4 
 
http://www.youtube.com/watch?v=foR3sfWu5IQ&feature=related  



Parasiteffekten hos Pepsi & Caribou 



Tvillingebrugere 



Google give it away & gaver 



Slip rettighederne løs! 



Storytelling i praksis 
Den naturlige historie 

Konflikter 
Pointe 



DEN NATURLIGE HISTORIE 



Konflikt 



PRÆMIS TEMA 
Fortællingens 

tema 

PRÆMIS 
Fortællerens  

holdning/morale 

KONFLIKT 
Temaet og præmissen  

udspilles 

Pointe 



Beslutninger om 
/Tag og præsenter beslutninger i ChangeBoards! 

Hvad er jeres historie? (konflikt og pointe) 

Hvem er jeres målgruppe? 

Hvordan kommunikeres jeres historie? 

Hvad er jeres løsning? 



Præsentation & feedback  
/Anne Mette Thorhauge Ι Jesper Lee Jyderup Ι Marjanne Kurth 
 
 



 
 Ι  5 minutter 

Ι 5 minutters feedback 
Ι Rækkefølge: gruppe 1, 2, 3…7  
 

Spilleregler 
Præsentation 



Opsamling 
Refleksion | Frustration| Begejstring 
 


