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30 min…



Det der holder kreativiteten 
tilbage i os og vores omgivelser!



Min version af metoden!



Let´s go!



Forskellen på dem, der skal fortælle  
og dem, der ikke kan lade være



Flugtkonge fra  
reklame- og mediebranchen



Viasat Broadcasting 
TV 2 / Danmark 

Instituttet for Fremtidsforskning 
Radio24syv 
Discovery



Jeg udvikler og producerer digitale og sociale medier,  
koncepter og fortællinger for virksomheder,  

produkter, mennesker - og mig selv





Den nye fortælling



Forskellen på dem, der skal fortælle  
og dem, der ikke kan lade være



6 Degrees of separation 
——————



6 Degrees of separation 
er baseret på en analog verden

Teorien er udviklet i 1929 af den ungarnske forfatter Frigyes Karinthy.



På Twitter er der  
et gennemsnit på 3,43 DOS



Netværk  
vs  

Hierarkier



Vi lever og udgiver i netværk 

Vi arbejder og producerer i hierarkier



Hvordan lyder et hierarki?



Hvis vi kan lave en 
businessplan kan vi lave det.



Et hierarki er defineret



Et hierarki er defineret 
Et netværk udvikler sig



Et hierarki er defineret 
Et netværk udvikler sig

Kerneudfordringen for alle medier



Vores idéer står i vejen for at 
gøre det rigtige



Hvorfor må en reklame ikke 
ligne en reklame?

Fordi ingen ønsker at se reklamer!



Content marketing
Vi spilder din tid ved at lade som om vi fortæller noget værdifuldt



Native advertising
Vi snyder dig til at tro vores reklame er objektiv sandhed



Viralt
Altid på bekostning af noget - ofte afsenderen



Hvorfor må en reklame ikke 
ligne en reklame?

Fordi ingen ønsker at se reklamer!



Programloyal fremfor kanalloyal



TV Avisen og Nyhederne



Alle er loyale mod oplevelsen



Og dermed sig selv



Det fællesskab du tjener giver 
den opmærksomhed du fortjener



Det tveæggede sværd



Vi elsker og søger  
mere af det, vi ved og kender



Fremtidens køkken





Fine forudsigelser

• Mikroovnen 

• Gesture driven interaction 

• Visuelle opskrifter



Men det er knap 100%



Men det er knap 100%

• “Det bliver umuligt at få kvinden ud af køkkenet” (sic!)



Evnen til at forudse de  
vigtigste forandringer



Evnen til at forudse de  
vigtigste forandringer

acceptere



Evnen til at forudse de  
vigtigste forandringer

acceptere
skabe



Evnen til at forudse de  
vigtigste forandringer

acceptere

mulige

skabe









DUBNER: […] I asked Tetlock to name the distinguishing  
characteristic of a bad, and overconfident, forecaster. 

TETLOCK: Dogmatism. 

DUBNER: It can be summed up that easily? 

TETLOCK: I think so. I think an unwillingness to change  
one’s mind in a reasonably timely way in response to  new 
evidence. A tendency, when asked to explain one’s  
predictions, to generate only reasons that favor your  
preferred prediction and not to generate reasons  
opposed to it.

http://freakonomics.com/podcast/how-to-be-less-terrible-at-predicting-the-future-a-new-freakonomics-radio-podcast/

http://freakonomics.com/podcast/how-to-be-less-terrible-at-predicting-the-future-a-new-freakonomics-radio-podcast/


Dogmatisme skaber disruption



Dogmatisme skaber disruption

Vores udvikling ville bestå af langt flere og samtidige bløde buer uden dogmatisme



Først skaber vi værktøjerne  
og så skaber de os



Interaktion på TV



Fjernbetjeningens betydning

25% zappede væk når 
de så en rulletekst

Kilde: Wikipedia.com



Interaktion på TV
Fjernbetjeningen betød: 

*at reklamerne blev flyttet ind i  
programmerne 

*at tv-stationerne begyndte at 
fokusere  på strukturen af deres 
breaks 

*at der blev udviklet specielle 
formater  til fastholdelse af seerne







Først skaber vi værktøjerne  
og så skaber de os



Det samme gælder adfærd



Først skaber vi adfærden  
og så skaber den os



Rapport om mediernes udvikling i Danmark af Kulturministeriet

"Samlet set betyder udviklingen i medieforbruget, at 
medievirksomhederne på én og samme tid skal servicere 
forskellige brugergrupper med meget forskellige vaner, 

ønsker og krav til medierne, deres indhold og 
tilgængelighed"



MERE INDSIGTSFULD OG KONCEPTUEL 
KOMMUNIKATION I MERE KOMPLEKSE 

OG HELE KAMPAGNEDESIGNS



Hvad gør vi?



Vi agerer på samme måde, som alle andre. 
Være platformsagnostiker.  

Og primært være loyal mod egne netværk.



Udfordringen som annoncør:  
At gå fra at betale for kontakt med penge 

til at tjene et netværk, man ikke ejer.



Udfordringen som reklamebureau: 
Hvordan tjener vi penge,  

når vi ikke ejer kampagnen?



Udfordringen som mediebureau: 
Hvordan tjener vi penge,  

når vi ikke ejer indrykningerne?



Udfordringen som medie: 
Hvem er vi egentlig, når vi ikke ejer 

platformen, tidspunktet og fortællingen?



Dehumanisering > Rehumanisering



Det centrale menneskelige spørgsmål: 
Hvem er jeg og hvem vil jeg gerne være? 



Megatrends indenfor tillid



Vi gik på gaden  
for at blive hørt



Vi gik til politikerne  
for at blive hørt



Vi gik til pressen  
for at blive hørt



Vi går til folk som os selv  
for at blive hørt



Vi går til folk, der mener det 
samme som os for at føle os hørt



(Vi går til ekstremer  
for at blive hørt)



Dehumanisering > Rehumanisering



Vi skal fejre det,  
vi er fælles om.



Kelly Sue DeConnick







You don´t get that tattoo to celebrate something in the book,  
you get that tattoo because the book celebrates something in you.



Vi skal fejre det,  
vi er fælles om.



At være en stemme i strømmen

• Bærebølge 

• Samtale 

• Signal forstærkning



Eller: ved at fejre de værdier 
eller følelser, vi har tilfælles.



De tre tilstande
• Socialt netværk blandt venner (på vores sociale 

kanaler, i vores vindue, på vores kanal)  

• Socialt fællesskab blandt ligesindede (når vi 
tilbyder os i interessedrevne eller værdibårne 
fællesskaber eller til andre medier)  

• Annoncenetværk (det vi køber - f.eks. bannere på 
Stiften, Youtube prerolls, instagram indrykninger, 
Twitter Ads)



De tre tilstande

• Socialt netværk blandt venner - FILTRERET 

• Socialt fællesskab blandt ligesindede - INDIREKTE 

• Annoncenetværk - PRÆCIS



The path of least 
resistance
Robert Fritz, komponist og forfatter





Forskellen på dem, der skal fortælle  
og dem, der ikke kan lade være



Min arbejdsmetode:



Indsigt 
Koncept 

Idé 
Eksekvering



Eksempler fra filmens verden… 
(råb når du kender filmen!)



Indsigt

Vi tager for givet, at vi er 
øverst i fødekæden



Koncept

I en anden virkelighed er mennesket 
blot et bytte- og værtsdyr 



Idé

På en rumrejse møder nogle 
astronauter en virkelig ond race



Eksekvering

Vi laver det som en thriller



Tagline for kampagnen

I rummet kan ingen høre dig skrige





Et andet eksempel på indsigt



Robert  Zemeckis 
& 

Robert Gale



Ville jeg være venner med min far, hvis 
jeg mødte ham, som jævnaldrende?





Han skal reparere fortiden  
for at have en fremtid



Han er den eneste dreng, der er 
kommet i ballade før han blev født.



Brief: Definitionen af et problem 

Indsigt: Den bedste bid af din research 

Koncept: En metaforståelse af din indsigt 

Idé: Broen mellem modtager og dit koncept 

Eksekvering: Produktion og spredning



Der skal være en opgave at løse 

Man skal vide noget om meget 

Man skal kunne få andre til at forstå det 

Man skal kunne få andre til at mærke det 

Man skal få det lavet og få det afsted



Kreativitet er at skabe indsigter og 
sætte ting man kender sammen på 

nye måder, der løser og forløser.



Det hele begynder med indsigt!





Kreativt og konceptuelt kampagnearbejde 
Sådan laver du bedre konceptuel kommunikation i mere komplekse og tidssvarende kampagnedesign.  

Kurset er for alle, der arbejder med udvikling og produktion af kampagne- og markedsføringsarbejde på daglig basis. Det kan f.eks. være på et 
reklamebureau, i en markedsføringsafdeling, freelance for skiftende kunder eller på anden måde. Det væsentlige er, at du har ansvaret for at 
udvikle og definere kampagner og kampagneelementer på daglig basis.  

På kurset lærer du:  

Overordnet hvordan du arbejder kreativt i høj kvalitet på daglig basis og argumenterer for dine kampagner og kampagneidéer. Herunder:  

Hvordan du gennem research og indsigtsarbejde skaber stærke platforme for både indslaget til kunden og det følgende markedsføringsarbejde.  

At udvikle stærke koncepter, der rammer rent og både taler til hjerne og hjerte hos dine kunders kunder.  

Hvordan du bruger idéarbejdet, som løftestang for både kommunikation og fællesskabsfølelse. Og ikke mindst - hvordan du pitcher dine idéer, 
så din kunde elsker dem og du får dem helskindet gennem produktionen.  

At styre eksekveringen, sådan du får skabt de elementer, der tilsammen skaber en kampagne med stærke og vigtige kontaktpunkter med de 
mennesker du ønsker at møde. 

Tilsammen lærer du at udvikle og gennemføre stærke, konceptuelle kampagner, der er komplekse og giver målbare resultater for din kunde.  

Det bliver sjovt, hårdt, lærerigt og du står betydeligt stærkere og langt mere tidssvarende i din faglighed bagefter.  

Kursets udvikler og lærer er Patrick Bay Damsted, som har været chef for kreative afdelinger på TV 2, Radio24syv og Discovery Networks og 
dermed chef for det daglige output fra mange kreative medarbejdere. Samt har egne kunder, som de seneste to år bl.a. tæller Bauer Media, 
Gyldendal, Kvinfo, Turner Broadcasting og TV 2 Regionerne.  
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