
Borgerinddragelse og sociale medier 
 

Sæt strøm på dit kvarter 



 WWW.OPERATE.DK 

ANNE FREDERIKSEN 

Områdedirektør og 
kommunikationsrådgiver 

• Cand.mag. i historie og 
kommunikation 

• Tidligere kommunikationschef i 
erhvervsorganisationer og 
Fødevareministeriet 

• Er ansvarlig for Operates arbejde 
på vækstområdet, herunder 
borgerdialog  

 

• Har bl.a. løst opgaver for:  
Københavns Kommune og flere 
andre kommuner, By og Havn, 
NCC, Nordhavnen, Køge Kyst,  m.fl. 
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• 40-50 medarbejdere 

• Full service 

• Operate IT – datterselskab med IT-udviklere 

• IPREX – globalt netværk af kommunikationsvirksomheder 

• To gange kåret til Danmarks mest veldrevne PR-bureau 



 WWW.OPERATE.DK 

Blankt sort layout 

 WWW.OPERATE.DK 



 WWW.OPERATE.DK 

Blankt sort layout 

 WWW.OPERATE.DK 



 WWW.OPERATE.DK 

1.niveau: Arial uden bullet 

2.niveau: Arial med bullet 

3.niveau: Arial med bullet+indryk 

4.niveau: Arial med bullet+indryk 

5.niveau: Arial med bullet+indryk 

For at skifte mellem de forskellige 
 niveauer brug ’Forøge/Formindske indryk’ 

Agenda 

1. Vi starter et andet sted……. 

 

2. Mulighederne ved at sætte strøm på 

 

3. De kedelige forpligtelser? 

 

4. Et par eksempler til at blive inspireret af  
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1. Vi starter et andet sted……. 

?    ?    ? 
 

 

1. Hvad er formålet? 

2. Hvem er målgruppen? 

3. Hvordan kan vi engagere dem i at deltage? 
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Øvelse 

1. Tænk på en aktuel udfordring i forhold til borgerdialog, du står  
     med.  

 

     Brug 2 minutter på at definere, hvad formålet er med at  
     inddrage borgerne, og hvilke borgere du ønsker at inddrage. 

 

2. Snak med din sidemand om det.  

     

    Find i fællesskab ud af, hvordan I bedst kan engagere borgerne i  
    at deltage i jeres udfordringer. 
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Engagementsmodel 
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Formål 
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2. Mulighederne ved at sætte strøm på 
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Mulighederne ved at sætte strøm på 
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Eksempler 



 WWW.OPERATE.DK 

Blankt sort layout 

 WWW.OPERATE.DK  |  SIDE  17 

 

 



 WWW.OPERATE.DK 

Blankt sort layout 

 WWW.OPERATE.DK  |  SIDE  18 

Kvik stem  
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Øvelse 

1. Tænk på forskellige muligheder for digital borgerdialog i forhold  
til de udfordringer og opgaver, I diskuterede før.   

 

       Hvordan kan digitale kanaler indgå? 

 

2.    Lav en kommunikationsstrategi for brug af digitale medier i  
        borgerdialogen. 
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Strategi 

• Formål og målsætning 

• Snitflader med andre medier – web, mobil, apps,  

• Vært – tone-of-voice, leg lidt 

• Mål: antal opdateringer, tekst/fotos/film 

• Redaktionel linje – redaktionsmøder – årshjul 

• Statistik – når vi målene 

• Ressourcer – kan vi nå målene 

 

• Følg andre grupper – publicer hos dem – temaer til egen status 

 

• Gør opmærksom på indsats – følgere kommer ikke af sig selv 
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3. De kedelige forpligtelser? 

Offentlig myndighed – hvad kræver det? 
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Resultat af analysen  
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 God arbejdslyst 


