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FORORD
FORORD

VELKOMMEN

Dette er en lille bog om et stort emne: faglig formidling.
Begrebet faglig formidling er i sig selv ikke så kendt og anvendt, men i virkeligheden 

udføres faglig formidling af ganske mange parter i et meget omfattende praksisområde. 
I sin mest enkle definition dækker begrebet de kommunikationssituationer, hvor man på 
baggrund af faglig viden ønsker at gøre en bruger klogere eller mere bevidst om et emne. 
Det gør virkelig mange forskellige typer afsendere på virkelig mange forskellige måder. For 
viden er en råvare, der kan forædles, formes og leveres meget forskelligt. Det er bare ikke 
alle, der kalder det, de laver, for faglig formidling, hvilket ser ud til at have smittet af på den 
begrænsede mængde faglitteratur, der findes om emnet. Eller omvendt.

I 15 år har jeg arbejdet med formidling af viden i mange forskellige roller. Igennem årene 
har jeg i stigende grad undret mig over, så lidt fokus der er på faglig formidling blandt kom-
munikationseksperter, i fagmagasiner, på efteruddannelsesinstitutioner og i faglitteratu-
ren. Begrebet fylder næsten ingenting i sammenligning med det, der skrives om fx mar-
kedskommunikation, journalistik og kampagneplanlægning. Faglig formidling afgrænses 
ofte til skriftlig formidling, med fokus på konkrete formuleringer og opbygning af tekstens 
struktur og funktion. Ikke uvæsentligt, men heller ikke dækkende for det brede praksisfelt, 
som faglig formidling er.

At faglig formidling skal føre til bestemte effekter er, om muligt, endnu vanskeligere 
at finde eksisterende litteratur om. Men det er jo isoleret set ikke tilstrækkeligt bare at 
forberede fx en serie foredrag. Tilhørerne skal jo først opdage, at foredragene findes, og 
blive motiverede til at møde op – og rent faktisk blive klogere, når de lytter. Og hvad med 
bagefter? Hvilken virkning skal foredraget have? Det er brugerne af formidlingen, der ska-
ber effekten inde i deres hoveder, så brugernes mentale opfattelser og oplevelser skal i 
centrum, når kommunikationen tilrettelægges.

Endelig er der det forhold, at faglig formidling kæmper om brugernes opmærksomhed 
på linje med alle mulige andre former for kommunikation og ting, som mennesker kan bru-
ge deres tid på. Det er ikke tilstrækkeligt bare at læne sig tilbage og vente på at brugerne 
automatisk kommer for at hente ens faglige guldkorn. Man er nødt til at gøre sin formidling 
synlig og attraktiv. Det er der heller ikke skrevet meget om.

Jeg mener, at der er et stort behov for at se formidling af viden i en større helhed og 
under planlægningen at inddrage alle de mentale faser, en bruger gennemløber. Fra aller-
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første opmærksomhed til fx efter foredraget er overstået. Som faglige formidlere kan vi 
skele til teorier og tanker fra markedsføring, for at finde inspiration til en helhedsmetode at 
arbejde efter. Brugeren skal i centrum af formidlingen, uden at vi giver køb på den faglige 
lødighed.

Fra markedsføringsverdenen kommer i disse år desuden nogle tanker, som blot gør 
faglige formidleres behov for en helhedsmodel endnu mere aktuelt. Med content marke-
ting forsøger virksomheder nu i stigende grad at erstatte traditionelle reklamer med reelt 
indhold (fx artikler) om emner, som folk faktisk gerne vil læse om (og som ikke handler om 
virksomhedens produkter). Ved at publicere indhold, som målgruppen selv efterspørger, 
fanger virksomhederne forbrugerne på en ny måde – ikke mindst via de sociale medier, der 
også er en relativt ny faktor, som alle kommunikerende skal tage højde for. En del indhold 
kan være ren underholdning, men en anden del kan faktisk være informativt og basere sig 
på faglig viden.

Set fra en faglig formidlers synsvinkel betyder dette bl.a., at grænserne mellem, hvad 
der er markedsføring, og hvad der er det rigtige indhold, udviskes. Markedsføring af faglig 
formidling er dermed ikke længere blot noget, der kan klistres på bagefter, det skal ind-
tænkes, helt fra man overhovedet overvejer at formidle noget som helst – fordi indholdet 
nogle gange er markedsføring i sig selv.

Det betyder også, at faglig formidling pludselig kan være relevant for virksomheder 
der ønsker at markedsføre sig via content marketing. Faglige formidlere kan nu kan se nye 
jobmuligheder vokse frem, hvis de er gode til at levere det reelle og relevante indhold, der 
skal bruges til at tiltrække forbrugere til kommercielle produkter eller ydelser.

Faglig formidling er kort sagt et stort og voksende praksis-
felt, som er overraskende uopdyrket, når det gælder tan-
ker, teorier og faglitteratur.

For godt to år siden besluttede jeg derfor at skrive den bog, jeg i stigende grad selv savne-
de. En grundbog, der definerer og folder faglig formidling fuldt ud som begreb og samtidig 
præsenterer en ny helhedsmodel at arbejde efter til daglig – uanset om man blot skal til-
rettelægge et par foredrag eller sidder med et større strategisk initiativ.

Under mit arbejde med bogen formede jeg AMAARR-modellen som en nyskabende 
helhedsmodel over de mentale faser, enhver bruger gennemløber i langt de fleste formid-
lingssituationer, og som man derfor kan tilrettelægge sin formidling efter. Og jeg fandt, 
at mange andre aspekter kunne kobles til AMAARR-modellen, som derfor fremstår helt 
central i denne bog. Dertil kom en lang række andre nye værktøjer (modeller) til det dag-
lige arbejde.
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Faglig formidling er en selvstændig kommunikationsform, som går på tværs af en lang 
række andre faglige felter. Bogen trækker på viden og inspiration fra bl.a. strategisk kom-
munikation, læring, markedsføring, adfærdspsykologi, medieteori, målgruppeanalyse og 
effektmåling. Den kommer naturligvis ikke i dybden med hvert af disse emner, som jeg på 
ingen måde vil gøre mig til ekspert inden for. Mit håb er blot, at det i min præsentation af 
effektiv faglig formidling er lykkedes mig at repræsentere udsnit af den pågældende viden 
loyalt og retvisende.

Bogen er blevet til på baggrund af mine egne erfaringer og tanker, research i eksiste-
rende viden og dialog med kolleger. Som sådan indeholder bogen en kombination af kendt 
viden fra andre kilder, som jeg sætter i en ny kontekst, samt mine egne og helt nye tanker 
og modeller på området, som er opstået under bogens tilblivelse.

BOGENS AFGRÆNSNING OG BRUG

Bogens afgrænsning tager udgangspunkt i, at faglig formidling kan tilgås på tre niveauer:

STRATEGISK: De langsigtede planer, man måtte have, typisk på 1-5 års sigt. I strate-
gien kan rammerne for formidlingen og den overordnede hensigt være formuleret.
TAKTISK: Her arbejdes typisk med en tidshorisont fra en måned til et år. Det er på 
dette niveau, den konkrete formidling tilrettelægges, under hensyntagen til strate-
gien. Der vælges format, indhold, stil, virkemidler osv., ligesom man ser på, hvordan 
helheden i ens initiativer fungerer.
OPERATIONELT: På dette niveau går man mere i detaljer med de enkelte dele af 
formidlingen. Man ser fx på, hvordan man konkret udformer den gode præsentati-
on, tekst, film, infografik og så videre.

Hovedvægten i bogen ligger på det taktiske niveau med afstikkere til de to øvrige. Fokus er 
på metoder til at få skabt den optimale brugeroplevelse, så formidlingen får effekt.

De kontekster, som faglig formidling indgår i, kan være meget forskellige, så formid-
ling kan udtænkes, udvikles og realiseres efter mange forskellige interne arbejdsprocesser. 
Men i alle situationerne skal brugerne af formidlingen gerne opdage budskaberne, blive 
motiveret til at bruge indholdet og rent faktisk blive klogere på baggrund heraf. Dette bru-
gerperspektiv og helhedstænkningen bag er netop denne bogs pointe. Bogen indeholder 
altså ikke detaljerede gennemgange af, hvordan man isoleret set og konkret udformer den 
enkelte gode udstilling, bog eller artikel, men inspiration og værktøjer til, hvordan du ser 
din formidling i et mere overordnet perspektiv – og kommer ud over rampen!

Tanken er, at bogen skal kunne bruges i alle tilfælde, uanset hvordan man arbejder med 
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faglig formidling. Derfor fokuserer bogen som nævnt på brugerens oplevelse af formidlin-
gen, mere end på hvilken kronologisk arbejdsproces man selv som afsender skal have for 
at skabe denne brugeroplevelse. Man kan derfor følge bogens struktur i sin egen arbejds-
proces eller springe lidt frem og tilbage i bogen, som det i øvrigt passer til den måde, man 
selv arbejder på. Bogens enkelte modeller kan også bruges helt løsrevet til at optimere 
delprocesser, man måtte arbejde med, ligesom man kan afdække uforløst potentiale i eksi-
sterende formidling på baggrund af modellerne.

Indholdet i bogen kan dermed bruges, hvis man:

• Skal tilrettelægge et enkeltstående initiativ (fx et foredrag, en artikel, et borger-
møde, en bog eller en udstilling).

• Arbejder med en serie af sammenhængende initiativer (fx en kampagne eller 
formidling i forbindelse med et projekt, fx bygge- og anlægsprojekt).

• Arbejder med permanente tilbud (fx telefonrådgivning, anden form for rådgiv-
ning, udstillinger).

• Arbejder med en mediestrategi, redaktionelle rutiner og løbende publicering af 
indhold (fx magasiner, nyhedsbreve, hjemmesider, bøger).

• Er studerende inden for kommunikation, markedsføring eller journalistik.

I en vis udstrækning er metoderne desuden relevante i forbindelse med kommunikation og 
videndeling internt i organisationer og virksomheder.

BOGENS LÆSERE

I forhold til denne bogs pointer er det ikke afgørende, om målgruppen for den faglige for-
midling er lægfolk eller fagfolk. Afsenderne af den faglige formidling kan derfor være ople-
velsescentre, kommuner, forlag, redaktioner, videncentre, offentligt ejede organisationer, 
private organisationer, kulturelle institutioner, interesseorganisationer, udstillingscentre, 
individuelle eksperter, styrelser, museer, rådgivere, uddannelsesinstitutioner og mange 
andre.

Som nævnt kan der også være tale om kommercielle erhvervsvirksomheder, som med 
content marketing ønsker at profilere sig ved at give kunderne noget indhold af reel faglig 
værdi.

Bogen er især skrevet til alle, som arbejder eller skal arbejde med faglig formidling og 
kommunikation de pågældende steder, både fageksperterne, formidlerne og de ansvarlige 
tilrettelæggere. Og bliver bogen brugt på kommunikationsuddannelser (og -efteruddan-
nelser), har jeg opnået meget.
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BOGENS OPBYGNING

Kom ud over rampen er opbygget omkring AMAARR-modellens faser, som har fået hver 
deres kapitel, efter et introducerende kapitel.

I kapitel 1 undersøges begrebet effektiv faglig formidling i dets enkeltdele. Kapitlet 
beskriver, hvad viden er, og hvordan viden hænger sammen med adfærd og holdninger. 
Desuden omtales eksisterende kommunikationsmodeller, og AMAARR-modellens faser 
introduceres: attention, motivation, action, assimilation, reaction, relation. Kapitel 2 gen-
nemgår AMAARR-modellens første mentale fase som en bruger skal igennem, nemlig at 
opdage den faglige formidling (Attention). Kapitlet præsenterer en ny metode til målgrup-
pebeskrivelse og ser på, hvordan, hvor og hvornår forskellige typer af brugere kan opdage 
dine budskaber første gang. Det er helt afgørende, at målgruppens motivation til at bru-
ge formidlingen styrkes. Uden motivation, ingen formidling. Derfor handler kapitel 3 om, 
hvordan man kan arbejde med relevans, involvering, psykologi, underholdning og trovær-
dighed. Motivation er AMAARR-modellens anden fase. Når en bruger er blevet motiveret, 
skal vedkommende meget let kunne vælge at gøre brug af formidlingen. Hvordan det kan 
gøres beskrives i kapitel 4 om brugerens Action. Udstillingen, foredraget eller hjemmesi-
den udgør substansen i formidlingen. Det er her, brugeren skal blive klogere på eller mere 
bevidst om emnet. Og det er her, man som afsender skal vælge indhold og form. Det ser vi 
på i kapitel 5 om Assimilation. Kapitel 6 handler om, hvordan man kan muliggøre brugerens 
feedback og deling af viden, Reaction. Kapitel 7 viser, hvordan man kan få sluttet ringen 
og etablere en form for løbende relation til brugerne, så man nemmere kan kommunikere 
med dem næste gang. Kapitlet gennemgår forskellige former for permanente initiativer til 
brugerne i form af nyhedsbreve osv., Relation.

Bogen indeholder en lang række illustrationer og modeller. Illustrationerne baserer sig 
på kendt viden fra andre kilder og tjener kun det formål at understøtte forståelsen af tek-
sten visuelt. Modellerne er derimod alle udviklet af mig i forbindelse med denne bog og 
introducerer ny viden på området.

I bogens bilag findes en tjekliste, henvisninger til anbefalet læsning samt kildeliste.

TERMINOLOGI

Som fællesnævner for firmaer, organisationer, foreninger og myndigheder har jeg for nem-
hedens skyld valgt betegnelsen virksomhed. Når jeg i resten af bogen skriver du, mener jeg 
dermed både dig som person og/eller den virksomhed, organisation eller andet, du repræ-
senterer eller kan komme til at repræsentere.



16  ›  KOM UD OVER RAMPEN

I stedet for begrebet modtager har jeg valgt begrebet bruger, fordi det i højere grad 
signalerer, at effektiv faglig formidling handler om en dialog med aktive mennesker. Men 
naturligvis er der jo stadig en afsender, nemlig den part, som besidder eller skal viderefor-
midle den faglige viden, der skal ud over rampen. Altså dig!

RINGER MAN IKKE BARE TIL ET BUREAU?

Jeg har stor respekt for den kreativitet og professionalisme, der ligger hos mange reklame-, 
web- og kommunikationsbureauer. At komme ud over rampen med et budskab er noget, 
som netop disse bureauer har forstand på. Så hvorfor skal man selv vide noget om at gøre 
faglig formidling effektiv?

For det første er det ikke alle, der har råd til at betale bureauer, og nogle må derfor i vid 
udstrækning selv stå for det hele eller det meste. For det andet bliver den endelige formid-
ling bedre, hvis den, der bestiller en ydelse hos et bureau, selv har en mening og både kan 
briefe bedre og udfordre de forslag, bureauet måtte komme med. Og for det tredje er det 
jo dig, som står med det endelige ansvar for det, der formidles, og måden, det sker på, så 
også af den grund er det vigtigt selv at vide noget om metoder og muligheder.

TAK

Hvis det er lykkedes for mig på enkelte områder at se længere end andre før mig, eller i nye 
retninger, er det kun, fordi jeg står på skuldrene af giganter1, som allerede har formuleret 
relevant viden inden for bogens områder. Her tænker jeg især på den faglitteratur, som 
stammer fra Leif Becker Jensen og Niels Erik Wille (faglig formidling), Preben Sepstrup 
(kommunikation og kampagner), Jan Krag Jacobsen (kommunikation), Knud Illeris (læring), 
Philip Kotler og Martin Lindstrøm (markedsføring) samt Dan Ariely (adfærdspsykologi).

Under tilblivelsen af bogen har jeg fået uvurderlig feedback fra en række mennesker, 
som jeg gerne vil sende en dybfølt tak. Det drejer sig om Leif Becker Jensen, Johan Galster, 
Susanne Pouline Svendsen, Pernille Marott Winkler, Birgitte Nyholm Sandhagen samt bo-
gens redaktør Henrik Schjerning. Jeg er stolt over, at I er gået så dybt ind i bogens univers 
og hver især har vist mig afgørende forbedringsmuligheder.

Jeg vil også gerne takke kolleger, samarbejdspartnere, venner og bekendte for megen 
inspiration og videndelingen igennem årene. Slutteligt en stor tak til min familie, som end-
nu en gang har måttet lægge ører og tålmodighed til mine kampe med et genstridigt ma-
nuskript.

1 Frit efter Isaac Newton: http://da. wikiquote.org/wiki/Isaac_Newton (hentet 04.09.14).
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FEEDBACK

Jeg håber, at du har lyst til at fortælle mig og andre, hvad du synes om bogen, samt følge 
med i hele området for faglig formidling. Begge dele kan lade sig gøre på min hjemmeside, 
hvor jeg løbende publicerer artikler med ny viden, interviews, anmeldelser og synspunkter. 
På siden kan du også se, hvad jeg ellers tilbyder af fx rådgivning, foredrag og produktion 
inden for faglig formidling og kommunikation:

www.KREAKTOR.dk

Du kan også følge mig og de tips, jeg deler, på Facebook (www.facebook.com/KREAK-
TORdk), på Twitter (@KREAKTORdk) og på Instagram (@KREAKTORdk). Du har også mu-
lighed for at deltage i debat og videndeling om faglig formidling i den gruppe, jeg har 
oprettet på LinkedIn: Søg efter “Effektiv faglig formidling”.

Skulle du have behov for at kontakte mig direkte, er du velkommen til at skrive til jan@
felland.dk.

Alt i alt er det mit håb, at der vil komme meget mere fokus på faglig formidling som 
selvstændigt kommunikationsfelt, for der er så meget, vi kan lære af hinanden, så mange 
spændende tanker, som mangler at blive tænkt, og så meget fantastisk formidling, som 
endnu ikke er udført.

God læsning og held og lykke med at komme ud over rampen!

Jan Felland, Dragør, oktober 2014
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Her undersøges begrebet effektiv faglig formidling i dets 
enkeltdele. Kapitlet ser på, hvad (faglig) viden egentlig er, 

og hvordan det hænger sammen med adfærd og holdninger. 
Der kigges på eksisterende kommunikationsmodeller, 

og det hele bruges som afsæt til at præsentere den nye 
kommunikationsmodel AMAARR.



1. INTRODUKTION  ›  21

1. INTRODUKTION

EFFEKTER

At faglig formidling skal være effektiv, betyder, at formidlingen ikke er et mål i sig selv, men 
udelukkende et middel til at opnå noget andet. Formidlingen skal resultere i en eller anden 
form for værdi eller effekt, som man ønsker på forhånd. Ofte er det en form for påvirkning 
af brugerne (og andre interessenter) i en bestemt retning, og netop derfor er det vigtigt 
først at få helt styr på, hvorfor man overhovedet ønsker at formidle.

Effekter kan opnås på både det strategiske og det taktiske/operationelle niveau. Derfor 
må man indledningsvis formulere de ønskede effekter i form af konkrete målsætninger på 
både lidt længere (strategisk) sigt og på kortere (taktisk/operationel) sigt.

Strategiske effekter

Faglig formidling kan grundlæggende anvendes i tre forskellige scenarier: Formidlingen 
kan bære værdien i sig selv, fordi det er det, man primært beskæftiger sig med (fx muse-
er, rådgivere og specialmedier). Faglig formidling kan også være noget, man udfører som 
supplement til det, man ellers beskæftiger sig med (fx forskere, interesseorganisationer 
og projektudviklere). Og endelig kan faglig formidling alene have til formål at markedsføre 
produkter (content marketing, som mange virksomheder anvender).

De overordnede rammer for og hensigter med formidlingen kan være formuleret i en 
strategi, som typisk beskriver ens overordnede planer på et til fem års sigt. De strategiske 
effektmål vil ofte være mere langsigtede og forretningsmæssige (og dermed sekundære) i 
forhold til den konkrete formidlings mere kortsigtede og specifikke målsætninger. Princi-
pielt kan der være følgende strategiske formål med formidlingen:

ALMENNYTTIGT: Skal bidrage til opfyldelse af virksomhedens mission, formåls-
paragraf eller forpligtelser i retning af almennyttighed, folkeoplysning eller forsk-
nings- og kulturformidling.
DIREKTE KOMMERCIELT: Skal give en direkte økonomisk indtægt ved fx salg af 
fagbøger, entré til udstillinger og oplevelsescentre, annoncer i et specialmagasin 
osv.
INDIREKTE KOMMERCIELT: Formidlingen skaber afledte indtægter. Fx kan for-
midlingen medvirke til at øge chancen for fremtidige bevillinger og finansiering 
(fundraising). Eller formidlingen kan brande virksomheden, som så tjener pengene 
på noget andet.
IDEALISTISK: Skal bidrage til, at afsenderen får udbredt sin idé om verden og den-
nes forandring i en bestemt retning.
IMAGEFORMENDE: Skal bidrage til, at omverdenen opfatter en på en bestemt 
måde.
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KARRIEREFREMMENDE: Skal fremme ens personlige karriere.
SELVFORSTÅELSE: Skal udvikle og bekræfte ens egen selvopfattelse.

Enhver formidling bør være forankret i nogle strategiske overvejelser, uanset om disse er 
formuleret i en virksomheds erklærede strategi, eller der blot er tale om ens egne, indivi-
duelle planer på længere sigt (hvis man formidler på egen hånd). De strategiske overve-
jelser tegner det store billede. Det kan betyde, at man fx i nogle tilfælde kan leve med, at 
et konkret formidlingsinitiativ ikke opnår helt så gode (konkrete) resultater på kort sigt, 
såfremt man er overbevist om, at det til gengæld bidrager til opfyldelsen af strategien på 
lidt længere sigt.

Med udgangspunkt i strategien kan de taktiske effektmål formuleres.

CONTENT MARKETING

I disse år spreder et nyt begreb sig i markedsføringsbranchen: content marketing. Det handler om, at kommercielle 
parter i stedet for at forsøge at afbryde deres målgrupper med push-information (reklame), som ofte er irrelevant 
og forstyrrende, nu forsøger at skabe relevant indhold, som målgruppen af sig selv vil efterspørge. Dermed ønsker 
virksomhederne at profilere sig og naturligvis i sidste ende skabe salg af deres produkter og ydelser. Det reelle ind-
hold kan være baseret på faglig viden, men også fx ren underholdning og oplevelser – som da læskedrikproducenten 
Red Bull finansierede den østrigske vovehals Felix Baumgartners globalt transmitterede frie fald fra mere end 30 
kilometers højde.

Faglig formidling er relevant indhold, der opfylder et behov hos brugere, der (ofte) vil efterspørge det af sig selv. 
Enten fordi formidlingen i sig selv er attraktiv (fx udstillinger og events) eller på grund af den nytteværdi, brugeren 
får ud af formidlingen bagefter (fx fagbøger, artikler og rådgivning). Ofte søger folk selv efter det, som faglig for-
midling kan tilbyde, hvilket jo er et drømmescenarie for kommercielle virksomheder, der kan have vanskeligt ved at 
tiltrække nye kunder via klassiske salgsbudskaber. Derfor kan faglig formidling være interessant for virksomheder, 
der arbejder med content marketing.

Og omvendt: Når store kommercielle virksomheder som Coca Cola, Pepsi og Red Bull begynder at udvikle relevant 
indhold til brugerne, er det interessant for faglige formidlere at følge med i, hvordan de gør. De gør det godt nok 
med en helt specifik effekt for øje (salg), men derfor kan deres metoder og vidensprodukter jo godt tjene som in-
spiration til, hvordan andre afsendertyper kommer ud over rampen med deres form for faglig formidling. Og måske 
vil de kommercielle parter i nogle situationer ligefrem kunne udvikle sig til konkurrenter til parter, som traditionelt 
set har produceret lødigt indhold.

Red Bull er for eksempel ikke længere blot producent af læskedrikke (og oplevelser). De ejer deres egne musikstu-
dier, udgiver magasiner og producerer tv-udsendelser. Deres content marketing er blevet så populær, at de i dag 
tjener flere penge på medievirksomhed end på salg af læskedrik.

Mon ikke der er flere traditionelle medier og andre faglige formidlere, som skal se sig over skuldrene i disse år?
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Taktiske effekter

De taktiske effekter er de resultater, man opnår som følge af den konkrete formidling. I 
første omgang skal brugerne naturligvis opdage formidlingen og gøre brug af den. Disse 
former for (del)effekter kan man måle på folks kendskab til formidlingen og antal besøg til 
en udstilling eller på en hjemmeside (se også kapitel 6 om måling af deleffekter). Men der 
skulle jo gerne være en længerevarende effekt for den enkelte bruger, som i det mindste 
skal være i stand til at huske formidlingen efterfølgende. Og gerne lidt mere. Grundlæg-
gende kan man stræbe efter at påvirke brugerne på tre måder (Becker Jensen 2007):

VIDEN: Give brugerne ny viden (kognitiv effekt).
HOLDNING: Påvirke brugernes holdning (affektiv effekt).
ADFÆRD: Ændre brugernes adfærd (konnotativ effekt).

Sammenhængen mellem de tre effekter er omdiskuteret (Sepstrup 2011). Umiddelbart vil-
le man måske mene, at der er en logisk kronologi. At brugeren først skal have ny viden, 
som påvirker vedkommendes holdninger, hvilket kan resultere i ændret adfærd. Men sådan 
hænger det ikke altid sammen.

For det første er det ikke altid, at ny viden fører til ændret adfærd. Hvis de informa-
tioner, man tilbyder, er efterspurgt af brugerne, er sandsynligheden højest, men selvom 
brugeren selv ønsker informationerne, fører det ikke altid til ændret adfærd. Årsagen kan 
fx være, at brugeren ikke har tillid til egen forståelse eller ikke er i stand til at gennemføre 
adfærdsændringen. Eller måske kommer brugeren bare på andre tanker, inden adfærden 
bliver gennemført og forankret (læs mere om brugernes mulige modstand mod formidlin-
gen i kapitel 2). Der findes tre typiske indlæringshierarkier:

1. Viden  holdning  adfærd: Dette gælder typisk for emner, som brugeren på 
forhånd er interesseret i.

2. Adfærd  holdning  viden: Brugeren kan fx få tilbudt en let mulighed for at 
afprøve adfærden (fx et lærende spil), som fører til en holdning (kan lide/ikke 
lide), og derefter rettes opmærksomhed mod viden, der understøtter den nye 
holdning.

3. Viden  adfærd  holdning: Megen klassisk reklame placerer sig her. Viden 
om et produkt fører til et prøvekøb (adfærd), som fører til holdning (kan lide/
ikke lide).

Viden, holdninger og adfærd hænger altså sammen, men ikke altid på samme måde. Den 
bedste effekt vil nok opstå i de situationer hvor en brugers fremtidige adfærd påvirkes 
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af formidlingen, men både viden og holdning kan i sig selv repræsentere en værdi for en 
bruger. Alene det at føle sig mere bevidst og oplyst omkring et emne vil være en tilfreds-
stillelse for de fleste.

Visse taktiske effekter kan være afledte og dermed målbare hos andre end brugerne. 
Dette gælder alle formidlingens øvrige interessenter, eksternt såvel som internt i virksom-
heden. Er man fx informationsmedarbejder i en kommune og har stået for en pjece til bor-
gerne, vil man gerne have, at kommunaldirektøren og borgerrepræsentationen også synes 
godt om pjecen. Formuleringen af effektmål hænger derfor tæt sammen med analysen af 
de forskellige målgrupper for formidlingen (se kapitel 2).

En anden form for afledt effekt kan handle om de situationer, hvor det faglige formid-
lingsinitiativ i sig selv ikke har den store, målbare effekt, men hvor det alligevel er med til 
at “lægge en bund” for kommende initiativer. Fx ved man, at mange rygestopkampagner 
igennem årene ikke i sig selv har haft den store effekt. Men måske har de alligevel bearbej-
det folks holdning til rygning og dermed gjort det nemmere at indføre rygeforbud uden alt 
for store protester i befolkningen.

Der kan også være personlige, nyttige effekter ved at arbejde mere fokuseret med 
faglig formidling. Som afsender kan man nemlig blive endnu klogere på sit emne, når man 
arbejder med det. For det første vil udvælgelsen af den vigtigste viden i forhold til kontek-
sten give god træning i at se sin egen viden udefra og vurdere den. For det andet vil man 
måske i mindre omfang blive nødt til at læse lidt op på specielle dele af stoffet, hvilket vil 
komplettere ens paratviden. For det tredje vil dialogen med andre fagfolk og almindelige 
brugere kunne berige og nuancere ens viden på området.

Slutteligt kan formidlingen også have forskellige former for utilsigtede effekter, som fx 
når der informeres om kræftrisiko ved solbadning, og folk så bare går i solarium i stedet for.

De effekter, man ønsker med sin formidling, kan kaldes 
formidlingens målsætninger, og for hver delmålgruppe og 
afledt målgruppe, man identificerer (kapitel 2), bør der for-
muleres et effektmål.

Som en del af grundlaget for udarbejdelse af effektmål (og den faglige formidling i sig selv) 
kan det i visse situationer være en fordel at udarbejde forskellige analyser af fx konkurren-
ter, markedet og interessenter. Jo bedre man kender de omstændigheder og den kontekst, 
man agerer inden for, jo større sandsynlighed for succes. Det falder uden for denne bogs 
afgrænsning at folde disse analysemetoder yderligere ud, og der findes allerede rigelige 
mængder faglitteratur derom. En enkelt analyse – nemlig målgruppeanalysen – kommer 
vi dog tilbage til.
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SMART-mål

Som nævnt er det helt  centralt for formidlingens effektivitet, at man på et tidligt tidspunkt 
i forløbet grundigt beskriver, hvilke effekter formidlingen skal bidrage til, og hvilke konkre-
te målsætninger der skal opnås.

Hele idéen med at opstille målsætninger på forhånd er at have noget at styre sin ind-
sats og forme formidlingen efter. Hvis man ikke ved, hvor man vil hen, er det vanskeligt at 
vælge, hvilken vej man skal gå. Derfor skal man opstille nogle få, centrale målsætninger, 
som kan bestå SMART-testen (Sloth 2011):

Specifikke: Målsætningerne skal kunne beskrives konkret.
Målbare: Man skal kunne tælle eller på anden måde registrere, om målet er opfyldt.
Accepterede: De parter, der er involveret i formidlingen, inkl. brugerne, skal opleve, 
at formidlingen er attraktiv og relevant.
Realistiske: Målsætninger må gerne være ambitiøse, men skal være opnåelige i for-
hold til de ressourcer og den tid, der afsættes til indsatsen.
Tidsafgrænsede: Man skal fastsætte, hvornår effekten skal være indtrådt, og må-
lingen foretages.

Man er også nødt til at tage højde for, hvorvidt andre forhold end ens formidling har indfly-
delse på udfaldet af de parametre, man måler på. Der skal helst være en direkte sammen-
hæng mellem årsag og virkning. Ellers må man forsøge på forhånd at beskrive de forbehold 
for målingens rammer, man i givet fald er nødt til at tage.

Slutteligt skal det nævnes, at der kan være delte meninger om, i hvor høj grad effekten 
af kommunikation overhovedet kan planlægges på forhånd. Dertil er det samlede kom-
munikationsbillede måske for komplekst. Man kan have nogle erfaringer om, at bestemte 
initiativer plejer at medføre bestemte resultater, men man kan aldrig være sikker på, at det 
sker igen (Kjær Hansen og Jørgensen 2011).

Ud over at målsætningerne skal bruges til at udforme formidlingen efter, skal de også 
bruges til at evaluere, hvorvidt formidlingen lever op til det forventede, når brugerne be-
gynder at bruge den. Derfor skal man måle på de resultater, man opnår, både løbende og 
bagefter (hvilket jeg kommer nærmere ind på i kapitel 6).

Formidling ikke altid løsningen (alene)

I sammenhæng med effekt og målsætninger bør det nævnes, at det naturligvis ikke er alle 
udfordringer, der kan løses med kommunikation og faglig formidling (alene). Når TrygFon-



26  ›  KOM UD OVER RAMPEN

den fx vælger at placere livreddere og livreddertårne på de danske strande, må årsagen 
være, at det ikke er tilstrækkeligt at kommunikere budskaber om badesikkerhed ud til be-
folkningen. De fleste ved jo godt, at man skal passe på ved havet. Det er næppe informati-
on, der mangler. Men folk kommer alligevel i fare for at drukne, og så må der livreddere til.

Nogle afsendere vil i visse situationer alene have til hensigt at ændre adfærden hos 
borgere, eller på anden vis skabe en specifik forandring. Som fx at nedbringe antallet af 
drukneulykker, reducere omfanget af henkastet skrald, nedbringe antallet af hiv-smittede, 
trafikdræbte eller kræftramte. Afsendere vil typisk være offentlige myndigheder eller in-
teresseorganisationer.

Ofte vil kampagner, der retter sig direkte mod adfærdsændringer, falde ind under be-
tegnelsen social marketing, idet teknikker fra markedsføring (også her) kan anvendes i ini-
tiativerne.

Faglig formidling kan bruges og indgå i disse former for kampagner, fx ved at påvirke 
borgernes viden og holdning i retning af den ønskede adfærd. Især hvis budskaberne i 
den faglige formidling vinkles bevidst mod en direkte adfærdsændring (se også kapitel 
2 om nudging osv.). Et eksempel på dette stammer fra USA, hvor man i 1997 ønskede at 
prøve noget nyt for at få unge mennesker til at ryge mindre. Myndighederne analyserede 
brugernes holdninger og fandt ud af, at mange godt vidste, at det var usundt at ryge, men 
alligevel gjorde det som et trodsigt oprør mod autoriteter. Denne trang til oprør vendte 
myndighederne til deres egen fordel, idet nye kampagner udstillede tobaksindustrien som 
nogle “bad guys”, der tilsatte vanedannende stoffer til tobakken og dermed forsøgte at 
manipulere og styre rygernes liv. Nu vendte de unges oprør sig i stedet mod tobaksindu-
strien, som de kunne demonstrere deres magt og uafhængighed over for, ved at holde op 
med at ryge. 

Informationens ændrede vinkling gav større effekt.

I andre tilfælde er faglig formidling ikke tilstrækkelig til at ændre adfærden eller den uøn-
skede situation. Som i tilfældet med TrygFondens livredderindsats kan det være nødven-
digt at ændre ved de fysiske omstændigheder omkring en problemstilling. Det sker også, 
når sundhedsmyndigheder fx uddeler gratis kondomer, eller der uddeles gratis elspare-
pærer – initiativer, der sigter mod først at lade brugerne prøve den nye adfærd (gratis) for 
derigennem at få dem til at ændre holdning og adfærd og måske søge supplerende viden 
på området.

For at beskytte skovene mod borgernes uhensigtsmæssige brug af dem, arbejder de 
amerikanske skovmyndigheder med tre typer initiativer (Rice og Atkin 2001: 6):
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1. Information (faglig formidling).
2. Ændring af de fysiske omstændigheder og organisatoriske strukturer. Fx udfor-

mer de brandsikre campingsteder i skovene.
3. Regler, love, begrænsninger, politikker. Fx begrænsede åbningstider i visse na-

turparker.

Disse tre måder at påvirke adfærd på kendes også fra regulering af adfærd i trafik. For 
det første informerer myndighederne ofte om fx at huske selen. For det andet formes de 
fysiske omgivelser mod den rette adfærd, fx vha. vejstriber, lyssignaler og skilte. Og for det 
tredje gælder en masse love og regler på området.

Social marketing og kampagner rettet direkte mod konkrete adfærdsændringer eller 
andre forandringer kan som nævnt gøre brug af faglig formidling i mange tilfælde. Især 
– som vi har set – hvis budskaberne designes specifikt til netop det formål. Men værktøjs-
kassen til opnåelse af adfærdsændringer er meget større og indeholder en del redskaber, 
som de fleste nok vil mene falder uden for faglig formidling (pkt. 2 og 3 ovenfor).

FAGLIGHED OG VIDEN

Faglig formidling adskiller sig ikke overraskende fra andre typer kommunikation, ved at 
formidlingen er faglig. Det vil sige, at formidlingens informationer fx kan hvile på et fagvi-
denskabeligt grundlag eller bygge på en fagligt baseret argumentation. Men der behøver 
ikke ligge forskning bag. Der findes fx store mængder viden i det private erhvervsliv, i 
organisationer og i den offentlige administration. Det afgørende for den faglige viden, der 
formidles, er alene, at den kan anerkendes af et fortolkningsfællesskab som sand viden, 
uanset om der er tale om socialbiologer eller astrologer (Mikkelsen 2002).

Kriteriet for fagligheden bag informationerne er altså, at 
andre fagfolk på området anerkender det, der formidles, 
som korrekt og uden fejl og væsentlige mangler, uanset i 
hvor høj grad den viden, det faglige fællesskab hviler på, 
er i overensstemmelse med virkeligheden, som vi normalt 
opfatter den.

Som sådan kan det, der formidles, være viden, kultur, oplevelser (fx fra oplevelsescentre), 
forskning, oplysning (fx offentlige informationskampagner), erfaringer osv.
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Viden findes hos mennesker

Formelt set er det naturligvis viden, der formidles, men det sker ved, at viden transforme-
res til information. En hjemmeside kan ikke vide noget, det kan mennesker. For eksem-
pel: at træværk kan rådne, hvis indholdet af fugt overstiger 18 %, er faktuel viden hos en 
byggesagkyndig. Hvis det skrives i en artikel, er det information, og hvis det læses af en 
normaltbegavet person, bliver det til viden hos vedkommende. De fleste vil kunne forstå 
informationen i forhold til, hvad man allerede ved om træ, fugt og procentregning. Men 
hvis de samme informationer læses af en 7-årig, er det ikke sikkert, at det bliver til viden, 
fordi barnet formentlig ikke ved, hvad råd og procenter er.

En bruger skal kunne forstå informationerne og transformere dem til ny viden på bag-
grund af det, som vedkommende allerede ved. Denne skelnen mellem viden og informati-
on introducerer betydningen af at fokusere på målgruppen.

Viden er langt mere end paratviden, som blot er det, vi kan huske. Ifølge Leif Becker 
Jensen er viden “en indre tilstand der involverer hele vores person, fx intellekt, følelser, 
sanser, holdninger, adfærd, oplevelser og erfaringer. Viden er altså ikke bare noget vi hu-
sker – det er noget vi føler, mener og gør. Det er noget vi – i en dybere forstand af ordet 
– ved med intellekt, følelser og krop” (Becker Jensen 2007). Becker Jensen kalder det for 
menneskers vidensunivers, som består af:

KUNDSKABER: Almen viden og evnen til at huske navne og færdselsloven. Fag-
folk har specialiserede kundskaber. Nye kundskaber alene fører sjældent til ændret 
adfærd.
FÆRDIGHEDER: Det man kan udføre. Færdigheder opnås ved, at man øver sig. 
Denne form for viden sidder ofte i kroppen, og man udfører tit handlinger uden at 
tænke over det. Fx at cykle og skrive på pc. Færdigheder danner basis for håndværk, 
sport, bilkørsel osv. Kogebøger er faglig formidling, der sigter mod at give brugerne 
nye færdigheder.
ERFARINGER: Det man ved, fordi man selv har prøvet det, eller fordi man har hørt 
om andres erfaringer. I skoler suppleres boglig undervisning ofte med forsøg, eks-
kursioner og praktikophold, netop for at give eleverne erfaringer ud over kund-
skaberne. Erfaringer er også en kvalitet ved andre vidensformer, fx er færdigheder 
erfaringsbaserede.
FØLELSER: Når vi ved, at der er en person, vi godt kan lide, kan det være svært at 
forklare rationelt, fordi det er noget, vi føler, ligesom kærlighed eller troen på Gud. 
Følelsesmæssig (emotiv) viden er traditionelt set ikke blevet vægtet så højt som de 
tre øvrige videnstyper. Mange mener imidlertid, at følelser betyder mere for men-
neskers adfærd og beslutninger, end man har troet. Følelsesmæssig intelligens kan 
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være vigtigere end rationel logik, fordi den er bundet til egenskaber som empati, 
selverkendelse, situationsfornemmelse og motivation. Ofte handler vi på baggrund 
af følelser i en sådan grad, at de intellektuelle begrundelser kun er efterrationalise-
ringer af den emotive hovedårsag (Becker Jensen 2007). Faglig formidling vil derfor 
virke stærkere, hvis der også tales til følelserne og ikke blot anvendes saglige ar-
gumenter. Følelser kan desuden være med til at nedbryde visse brugeres barrierer 
mod ny viden (kap. 2). Omvendt kan der være risiko for at miste troværdighed, hvis 
der spilles for meget på følelser i sammenhænge, hvor brugerne forventer rationel-
le argumenter og lødig fakta (se eksemplet side 155).

Et menneskes vidensunivers består altså af disse fire videnstyper, som du skal forsøge at 
leve dig ind i, når du skal ramme brugeren, der hvor vedkommende befinder sig rent vi-
densmæssigt. Du skal jo have en bruger til at se meningen med det, du formidler.

En særlig udfordring kan handle om situationer, hvor brugeren ikke selv har nogen fag-
lig viden om emnet og derfor baserer sin viden på det, man kan kalde common sense. Com-
mon sense-viden danner vi alle på de områder, hvor vi ikke selv er fageksperter, hvilket vil 
sige langt den største del af livets forhold. Common sense er vores almindelige forstand og 
dømmekraft, baseret på de fire vidensformer ovenfor. Fageksperter kan betragte common 
sense-viden som unuanceret og ulogisk, men for den enkelte kan den sagtens give god me-
ning. I modsætning til common sense-viden findes den faglige viden, som er specialiseret 
og i højere grad hviler på dokumenterbare kendsgerninger og videnskabelige resultater. 
En udfordring for faglige formidlere kan være, at mange mennesker har stor tiltro til egen 
common sense-viden, også selvom eksperter fortæller dem noget andet (mere herom i 
kapitel 2).

Tre niveauer af information

På et overordnet niveau kan informationer formes mere eller mindre konkret, alt efter 
formålet og konteksten i øvrigt. En operationel måde at arbejde med det på kan være disse 
tre niveauer, ud fra hvilke man kan vælge, hvilken karakter og effekt ens formidling skal 
tilstræbe:

BEVIDSTGØRENDE: Brugeren bringes til at erkende emnets eksistens og reflek-
tere over dets nærmere relevans og betydning. Det er en abstrakt form for formid-
ling, hvor det kan være vanskeligt at forudse, hvad brugeren helt konkret vil bruge 
informationerne til bagefter. Der er tale om en uafsluttet form for formidling, med 
plads til erkendelse og eftertanke hos brugeren. Fx visse typer museer/udstillinger.
INSPIRERENDE: Brugeren bliver adspredt og får evt. lyst til at søge yderligere in-
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formationer. Fx boligreportager i et magasin, som giver lyst til nye farver på vægge-
ne. Nogen bliver bare underholdt.
VEJLEDENDE: Faktuelle informationer som styrker brugerens evne til at træffe 
beslutninger og fungere hensigtsmæssigt i de situationer, vedkommende indgår i. 
Indholdet er konkret handlingsanvisende. Fx guides, vejledninger, tjeklister, hånd-
bøger, brugsanvisninger og informationskampagner. Hvis brugeren skal bringes til 
at mestre ny adfærd, må færdighederne trænes, fx i workshops.

FORMIDLING

Formidling er den proces, der forløber, fra en given viden befinder sig hos eksperten, til 
den er blevet til ny viden hos brugeren. Det er vigtigt at acceptere, at man ikke bare kan 
hælde viden i hovedet på folk og forvente, at det bliver siddende, hvilket en ældre kom-
munikationsteori (kanylemodellen) ellers forudsatte. Man kan heller ikke bare antage, at 
brugerne har et underskud af viden, og at man ved at forsyne dem med denne manglende 
viden kan opnå en effekt, sådan som en anden model (deficitmodellen) ellers beskriver. I 
begge tilfælde regnes brugerne for at være passive modtagere af viden, hvilket sjældent 
er tilfældet.

Formidling er en dialogisk handling mellem to parter, afsenderen og en eller flere bru-
gere. Brugerne er ofte aktive og deltagende i processen, og deres forforståelse og for-
håndsmotivation for emnet betyder meget for tilrettelæggelsen af informationerne. God 
formidling overlader en del af arbejdet til brugerne, som selv må gøre en indsats for at 
opnå den fulde forståelse. Men brugerne skal naturligvis hjælpes på vej. Man må leve sig 
ind i brugerens samlede situation og udvælge og raffinere den del af sin egen samlede 
viden, som brugerne har behov for.

Formidling vil sige at udbrede viden om noget på en måde, som brugerne forstår og 
finder relevant, uden at det behøver at være komplet med alle faglige nuancer. Afsenderen 
kan vælge det format, den stil, de virkemidler og den distribution, som egner sig bedst til 
formålet, og som ligger inden for de begrænsninger og muligheder, man nu måtte have.

Til forskel fra det mere omfattende begreb kommunikation vægter formidlingsbegrebet 
det pædagogiske, tilrettelagte, populariserende, styrende og planlagte ved kommunika-
tionen. Som Jan Foght Mikkelsen formulerer det: “En formidler vil på baggrund af fx en 
målgruppeanalyse eller refleksion over målgruppens formodede forudsætninger gøre sig 
overvejelser over med hvilke pædagogiske og retoriske midler målgruppen kan styres og 
dirigeres frem til den ønskede forståelse, holdning eller handling på den mest hensigts-
mæssige måde. Og hvordan overtale målgruppen til overhovedet at indgå i en sådan af-
senderstyret og -initieret kommunikationsproces?” (Mikkelsen 2008).
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Hvis brugeren selv er fagekspert og har næsten samme viden om emnet som afsende-
ren, kaldes relationen mellem dem for “symmetrisk”. Er brugeren derimod ikke selv fagper-
son, er forholdet “asymmetrisk”. Hvorvidt brugerne selv er fagfolk eller ej, spiller naturlig-
vis en stor rolle, når man skal udvælge indhold, format, virkemidler osv.

Hvorvidt brugeren er fagmand eller lægmand, spiller imid-
lertid ingen rolle for anvendelsen af denne bogs teorier og 
modeller, så længe man lever sig ind i målgruppens forud-
sætninger og især forforståelse for emnet.

Også fagfolk skal opdage den faglige formidling og finde den attraktiv, motiverende og 
nyttig.

Den person, der formidler, kan enten selv være ekspert på området (fx biolog, læge 
eller arkitekt) eller være en kommunikationsmedarbejder, som formidler på vegne af eks-
perten. Begge situationer kan indeholde en række udfordringer, som handler om balancen 
mellem faglighed og formidling.

Når formidlingen udfordrer afsenderens faglighed 

Formidling skal sjældent indeholde samtlige de faglige detaljer, som ekspertafsenderen 
har kendskab til. Der skal ske en udvælgelse. Denne beskæring og forenkling af indholdet 
kan være en udfordring for fagligheden, for uden detaljer og nuancer er budskabet måske 
ikke helt korrekt, vil eksperterne nok mene.

En anden udfordring kan dukke op i de situationer, hvor formidlingen af hensyn til bru-
gerne formes på en populariseret måde, og der fx inddrages elementer af kulørt grafik, ca-
tchy sprogbrug og måske ligefrem underholdende indslag. Her risikerer man, at fagfolkene 
i afsenderens lejr finder formidlingen både plat og fordummende.

Eksperter vil nemlig typisk forsvare deres faglighed og argumentere for seriøsitet, fag-
lige termer og nuanceret korrekthed i formidlingen. Eksperter kan have vanskeligt ved at 
se deres viden udefra og har ofte glemt, hvordan det var ikke at vide noget om emnet. De 
vil måske føle, at forenkling er lig med forfladigelse, og være bekymrede for at tale ned til 
brugerne. Eksperterne mener typisk, at der er grænser for, i hvor høj grad faglig viden kan 
populariseres uden at fremstå useriøs. Respekten for det faglige indhold kan være vigtige-
re end respekten for de brugere, der ønsker at forstå emnet.

Den almindelige bruger vil derimod forvente relevans, et sprog, der er til at forså, samt 
indhold, der er attraktivt og afmålt til situationen. Måske ligefrem underholdende.

I praksis kan der være tale om et stort kultursammenstød, fx i de situationer, hvor en 
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kommunikationsmedarbejder skal formidle forskeres og andre fageksperters viden. Begge 
må sikkert give sig lidt, men i sidste ende må man bare konstatere, at hvis man ikke formår 
at ramme brugerne med sin formidling, kan man sidde i sit elfenbenstårn og råbe alt det, 
man vil, uden at nogen lytter.

Faglig formidling kan indeholde forskellige grader af populariserende elementer.
I den ene ende af skalaen er der den meget seriøse personlige rådgivning, man fx får 

hos lægen, arkitekten eller advokaten, hvilket også er faglig formidling. Her tilføjes (typisk) 
ingen elementer af popularisering. De faglige budskaber formidles nøgternt og tørt.

I den anden ende er der fx underholdningen på Experimentarium i Hellerup eller Uni-
verse uden for Sønderborg. Her kan hele familien blive underholdt ganske uforpligtende 
en hel dag, men man får alligevel en smule faglig viden om naturvidenskab med hjem under 
kasketten, selvom det meste bare var sjov.

Imellem disse yderpunkter udspænder sig en virtuel skala med alle mulige former for 
faglig formidling indeholdende forskellige former for populariserende elementer i varie-
rende omfang, og man kan selv vælge, hvor på skalaen man vil placere sin formidling, inden 
man forsøger at forme den derefter. Jo flere brugere, man vil i kontakt med, jo større grad 
af popularisering må man nok regne med.

Pointen er, at man må kende sin målgruppe og vælge den 
grad af popularisering, som får formidlingen til at lykkes. 
Naturligvis på en måde, som afsenderen selv kan indestå 
for og gerne vil identificeres med.

Model #1 viser denne teoretiske skala med forskellige formater og forskellige grader af 
popularisering. Helt til venstre på skalaen har vi forskning og kommunikation imellem for-
skere. Det er ikke faglig formidling i denne bogs betydning, fordi det her handler om tilveje-
bringelse og validering af ny viden i videnskabelig forstand. Forskning bliver først til faglig 
formidling, når den skal formidles, enten til andre fagfolk, som skal bruge den i praksis, 
eller til lægfolk. Lige efter forskning begynder den faglige formidling med indholdstyper, 
som ikke er forsøgt populariseret overhovedet. Det kan fx være personlig rådgivning som 
nævnt ovenfor eller meget seriøse fagbøger. Til højre herfor ligger formater med stadig 
større indhold af populariserende elementer. Et magasin er typisk mere populariseret end 
en fagbog, ligesom quizzer og konkurrencer er mere populariserede end et magasin osv. 
Modellen skal naturligvis ikke opfattes alt for rigidt, men blot som inspiration til egen 
håndtering af omtalte balance.
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Model #1 Faglighed og formidling

EKSEMPLER PÅ BALANCEN MELLEM FAGLIGHED OG FORMIDLING

Borger eller forbruger
Inden for museumsverdenen har en diskussion allerede i en årrække gået på, om museerne skal tilbyde oplysning 
eller oplevelse. Oplysning forstået som en normativ definition på god kulturel kvalitet som fælles referenceramme 
for alle borgere. Oplevelse forstået på en måde, hvor kultur defineres som produkter på et marked med forbrugere. 
Jo mere man ønsker at tiltrække nye målgrupper (fx børnefamilier) og erkender, at man er i konkurrence med andre 
kulturelle tilbud, jo mere må man popularisere (dele af) sit indhold.

Nanodiamanter
I bogen Slip din viden løs: Håndbog i faglig formidling (Hyldgaard 2013) beskriver lektor i astronomi på Niels Bohr Insti-
tuttet Anja Cetti Andersen, at hun engang blev interviewet til en avisartikel om nanodiamanter. Journalisten mente 
ikke, at offentligheden kendte til betegnelsen nano, og spurgte, om han ikke kunne skrive mikrodiamanter i stedet. 
Det måtte Anja Cetti Andersen sige nej til, og de enedes om udtrykket bitte små diamanter. At skrive mikro i stedet 
for nano ville jo være faktuelt forkert (og dermed fagligt angribeligt), men da denne skalaproblematik sikkert ikke 
havde den store betydning for den almindelige læser, var udtrykket bitte små udmærket – og ikke forkert.



34  ›  KOM UD OVER RAMPEN

Også fokus på afsenderen selv

Balancen mellem fagligheden og formidlingen har betydning for, hvilken stil man vælger, 
og hvordan ens budskaber vinkles rent retorisk. Selvom brugerne skal i fokus, må du også 
vurdere, hvilken form for formidling du som afsender selv kan indestå for og acceptere at 
blive sat i forbindelse med – samt hvilken type formidling dine brugere forventer fra en 
afsender som dig.

Holder man sig inden for det, man plejer, får man nok de reaktioner, man plejer. Hvis 
man derimod vil opnå en ny og større effekt, end man plejer, eller nå nye målgrupper, må 
man i større eller mindre grad prøve noget nyt rent formidlingsmæssigt. I den situation 
bliver det vigtigt at få nogle udvalgte brugeres feedback, inden der lanceres i større stil, 
så man ikke sætter hele sin troværdighed på spil i en nyskabende og eksperimenterende 
formidlingsform.

BRUG DET POPULÆRE INDHOLD SOM INDTRÆKKER TIL DET FAGLIGE

Hvis man har betænkeligheder ved at pakke det faglige indhold ind i alt for spraglet papir, kan en anden taktik over-
vejes. I stedet for at fx alle artiklerne på ens hjemmeside skal være den samme blanding af folkelig faglighed, kan man 
producere to typer artikler. Dels de mere faglige artikler, som renses næsten helt for populariserende elementer, 
både sprogligt og visuelt. Dels en række meget mere populære artikler med smarte titler, hvorfra der linkes videre til 
fagartiklerne. Brugernes opmærksomhed kan så blive fanget af de populære artikler, og via dem kan de fatte inter-
esse for de fagligt tungere artikler.

En onlinejulekalender med daglige quizspørgsmål og præmier kan virke ret poppet, og det er det også. Men de 
spørgsmål og svar, som quizzen indeholder, kan være en let form for faglig formidling, som gør brugerne lidt klogere. 
Nogle gange skal de måske lige læse andre steder på hjemmesiden for at finde svarene. Onlinejulekalendere tiltræk-
ker ofte mange brugere, som man så fx kan få til at tilmelde sig ens nyhedsbrev eller på anden måde motivere til at 
dykke ned i det lidt dybere, faglige indhold, som man i øvrigt tilbyder andetsteds.

Også inden for kunstformidling kendes en tilsvarende tænkning. Stifteren af kunstmuseet Louisiana i Humlebæk 
– Knud W. Jensen – var kendt for sit såkaldte saunaprincip. Det gik ud på, at museet skulle skifte mellem “varme” 
udstillinger, med de populære og bredt kendte kunstnere, og de “kolde” udstillinger, med de mindre kendte og måske 
mere eksperimenterende kunstnere. Netop for at det brede publikum også skulle opdage og få lyst til at besøge de 
smallere udstillinger.

Samme taktik kan bruges i mange andre situationer, således at man både tiltrækker mange brugere via det populære 
indhold og får synliggjort det fagligt tungere indhold over for nogle, der ellers ikke ville have søgt det direkte. På 
den måde behøver der ikke at være en modsætning mellem at tilbyde oplysning eller oplevelse (jf. eksemplet fra 
museumsverdenen i boksen på forrige side).
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Når det, der formidles, er faglig viden, har man som afsender en helt særlig forpligtelse til 
at sikre, at informationerne er korrekte og uden væsentlige fejl og mangler. Man har des-
uden en særlig opgave i at sikre, at brugerne opfatter en som troværdig og som motiveret 
af reelle hensigter (se også kapitel 3), hvilket kan sætte en grænse for, hvor meget man kan 
popularisere sit indhold. Fagligheden må ikke sættes over styr i formidlingen. Omvendt 
skal man jo også ud over rampen. Det er en helt afgørende balance, som kun kan vurderes 
nærmere i hver enkelt kontekst.

DEFINITION PÅ EFFEKTIV FAGLIG FORMIDLING

Begrebet faglig formidling blev først opfundet, da man i forbindelse med etableringen af 
kommunikationsuddannelsen på RUC i 1978 ville afgrænse denne i forhold til journalistud-
dannelsen i Aarhus. Efterfølgende er begrebet blevet anvendt i forskellige sammenhænge, 
og der synes ikke at være konsensus om en entydig definition.

Beslægtede termer kan være fx vidensformidling, informationsformidling, forsknings-
formidling og kulturformidling (Wille 2008).
Engberg (2008) definerer faglig formidling som “den form for udveksling af viden mellem 
mennesker hvori mindst den ene part råder over en specialiseret ekspertviden som skal 
formidles til en anden part der kan være ekspert eller ikke-ekspert, og med fokus på den 
måde viden ser ud på hos de to parter”. En anden lyder sådan: “den kommunikationsproces 
hvorigennem et (fagligt) emne eller stofområde via passende medievalg og formgivning 
(virkemidler) stilles til rådighed (formidles) som viden og indsigt for en konkret mål- eller 
brugergruppe” (Juel 2008).

Min egen definition ligger tæt op ad ovennævnte, men jeg tilfører ordet effektiv og 
definerer det samlede begreb sådan:

Effektiv faglig formidling sker i alle de kommunikations-
situationer, hvor en ekspertafsender ønsker at påvirke en 
bruger (viden, holdning eller adfærd) på baggrund af faglig 
viden.

For at formidling skal være effektiv, skal viden altså ikke bare “stilles til rådighed”, men 
afsenderen må ønske en bestemt effekt og tilrettelægge sin formidling derefter. Der skal 
være en hensigt. At formidlingen så i visse tilfælde kan få helt eller delvist andre konse-
kvenser end planlagt, er en anden sag.

Faglig formidling beskrives i dele af den eksisterende faglitteratur som et så bredt 
område, at der ikke eksisterer nogen fælles teori. Den faglige formidling antages at være 
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bestemt af det konkrete formidlingsproblem der skal løses. Afhængigt af konteksten for-
modes forskellige teorier og metoder at blive inddraget af de forskellige formidlende par-
ter, herunder offentlighedsteori, videnssociologi, kommunikations- og medieteori, percep-
tionsteori, diskursteori, institutionsteori, psykologi, pædagogik, fortælleteori, sprogteori, 
filosofi og etik (Becker Jensen 2008).

På baggrund af denne tværfaglighed antages den praktiske udførelse at være kernen i 
faglig formidling som kommunikationsmæssig disciplin. Der mangler med andre ord en del 
teori, terminologi og et sæt færdigheder, som faglige formidlere bør beherske (Fleming og 
Ingemann 2008).

Som faglig formidler kan man indtage forskellige roller, alt efter hvem man er, og hvilket 
formål man har. For eksempel kan ens rolle være oplysende, hvis hensigten er at forsyne 
borgere med tilstræbt neutral information. Rollen kan også være opdragende i de tilfælde, 
hvor afsender konkret ønsker, at brugerne ændrer adfærd (fx spiser sundere). Servicerollen 
ses fx, når kommuner kommunikerer.

Det er næppe muligt – og måske heller ikke så afgørende 
– at afgrænse effektiv faglig formidling 100 % præcist i 
forhold til andre kommunikationsformer, såsom strategisk 
kommunikation, PR og journalistik.

Mange kommunikationsformer og -termer lapper ind over hinanden, men lad os alligevel 
prøve at se, hvordan effektiv faglig formidling, som vi her har defineret den, relaterer sig til 
andre former for kommunikation.

Klassisk nyhedsjournalistik fortolker aktuelle begivenheder i omverdenen og er som 
sådan ikke faglig formidling. Men journalistiske metoder kan sagtens anvendes til faglig 
formidling. For eksempel når værten i tv-programmet Lægens bord interviewer gæster. Pro-
grammet er faglig formidling, fordi der ligger en lægefaglig viden bag indholdet. På samme 
måde kan programmer som Store Nørd (viden om naturvidenskab), vejrudsigter (meteoro-
logi) og mange dyreprogrammer siges at være faglig formidling. Visse journalistiske genrer, 
såsom dokumentarprogrammer, kan også siges at være faglig formidling. Desuden opnår 
mange journalister med tiden så stor viden om et bestemt fagområde, at de selv bliver 
eksperter, der kan formidle den faglige viden (fx politiske kommentatorer og økonomiske 
eksperter).

Public service-begrebet betegner medievirksomhed, der er i offentlighedens tjeneste. 
Finansieringen stammer som regel fra staten, helt eller delvist via licensbetaling fra bor-
gerne. Ifølge den danske public service-lov (§ 10) skal der i informationsformidlingen “læg-
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ges vægt på saglighed og upartiskhed”. Af samme paragraf fremgår det, at den danske 
befolkning skal sikres bl.a. “oplysning [og] undervisning”. Upartiskhed og saglighed lyder 
som noget, der rimer på faglig formidling, men næppe mere end klassisk journalistik gør 
det. TV Avisen og Nyhederne er ikke faglig formidling, men nyhedsjournalistik. Som nævnt 
ovenfor kan andre tv-programmer på fx DR godt være faglig formidling, nemlig der hvor 
eksperterne selv kommer til orde, fx i Viden om og Bonderøven.

Traditionel reklame formidler budskabet om et bestemt produkt eller en bestemt ydel-
se med den hensigt at få brugerne af reklamen til at foretage et køb. Her er hensigten altså 
ikke at gøre brugerne klogere på andet end produktets kvaliteter, og der ligger ikke nød-
vendigvis nogen speciel “faglighed” bag budskabet (bortset fra den faglighed, som stam-
mer fra teorier inden for markedsføring og reklame, naturligvis). Men reklamens metoder 
kan i visse tilfælde anvendes, når der skal skabes opmærksomhed omkring faglig formid-
ling, og kan som sådan indgå i den samlede formidlingsplan.

Fiktion beskæftiger sig pr. definition ikke med virkelige hændelser og formålet er for 
det meste at underholde og adsprede. Som sådan er der i udgangspunktet ikke tale om 
faglig formidling. Mange romaner og noveller baserer sig imidlertid på virkelige hændel-
ser, steder og faglig viden fra den virkelige verden, så i visse tilfælde kan der være tale 
om faglig formidling. For eksempel hjerneforskeren Peter Lund Madsens bog Dr. Zukaroffs 
testamente, hvor omfattende og faktuel viden om hjernen formidles via en fortælling om 
Madsens opdigtede møde med den fiktive Dr. Zukaroff. Et greb, der også kendes fra Jo-
stein Gaarders roman Sofies verden, der i virkeligheden er en gennemgang af den vestlige 
verdens idéhistorie. I sjældne tilfælde kan fiktion bruges mere direkte med hensigt om at 
ændre brugernes adfærd, hvilket vi skal se eksempler på senere.

Ren underholdning har som genre typisk ikke andre hensigter end at adsprede bru-
gerne på måder, som gør dem gladere, opstemte eller på anden måde øger følelsen af 
velbehag. Ren underholdning er derfor ikke faglig formidling, men underholdende elemen-
ter kan inddrages i faglig formidling for at øge brugernes motivation til at gøre brug af 
formidlingen.

I kommercielle virksomheders PR, branding og reklame er hensigten typisk, at kommu-
nikere på en måde, der fremmer virksomhedens afsætning eller interesser i det hele taget. 
I mange tilfælde ligger der ikke nogen særlig fagviden bag budskaberne, og brugerne bliver 
dermed heller ikke – som udgangspunkt – nævneværdigt klogere i nogen faglig henseen-
de. I andre tilfælde kan der godt ligge en faglig viden bag kommunikationen og således 
være tale om faglig formidling. For eksempel når nogle virksomheder udgiver egne kun-
demagasiner med informative artikler om hele branchen/området generelt. Eller når virk-
somheder tilbyder telefonrådgivning om deres produkter til professionelle (eller private) 
aftagere. Virksomheder, der markedsfører sig via content marketing, kan også vælge at til-
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byde brugerne faglig formidling for at skabe synlighed og loyalitet over for virksomheden.
Kulturformidling og oplevelseskommunikation kan fx realiseres som udstillinger, ople-

velsescentre, bøger, foredrag og tv-udsendelser. Det vil i langt de fleste tilfælde være faglig 
formidling.

Oplysnings- og informationskampagner handler typisk om, at det offentlige ønsker at 
få dele af befolkningen til at ændre holdninger og adfærd. Hvorvidt informationskampag-
ner er faglig formidling, afhænger af, hvordan der kommunikeres. Så længe metoderne fx 
lader folk tænke og vælge selv, kan man godt kalde det faglig formidling, men ikke hvis 
kampagner bliver unuancerede og manipulerende. Som bruger af informationskampagner 
forventer man oplysning, troværdighed og facts – uden propaganderende bagtanker.

Informationer til beslutningstagere og befolkningen om forhold af betydning for den 
politiske beslutningsproces kan også være faglig formidling. Eksempelvis i form af konfe-
rencer, rapporter og redegørelse for miljømæssige, økonomiske og tekniske konsekvenser 
ved større planlagte anlægsopgaver.

De fleste varedeklarationer og brugsanvisninger til varige forbrugsgoder (tv, vaskema-
skiner, cykler osv.) vil også kunne betragtes som faglig formidling.

Mange specialmediers artikler er helt sikkert faglig formidling, fx indholdet på hjemme-
sider som videnskab.dk, bolius.dk og fdm.dk, samt artikler i magasiner som iForm, Psykologi 
og Vi med hund.

Faglig formidling omfatter desuden museer, udstillinger, oplevelsescentre og kulturfor-
midling i øvrigt, uddannelse af fagfolk, fagbøger, almindelig folkeoplysning, undervisning, 
seminarer, personlig rådgivning, videnskabsjournalistik m.v.

Præcise afgrænsninger og definitioner er som nævnt næppe mulige, og der vil altid 
være overlapninger og gråzoner. I forhold til denne bog gør det heller ikke så meget, for 
formålet med bogen er alene at forsøge at definere effektiv faglig formidling så godt, som 
det nu er muligt, og dernæst at beskrive de metoder, man kan bruge. Så må det være op til 
dig at vurdere, om det, du arbejder med, kan kaldes faglig formidling, og om metoderne i 
denne bog er anvendelige.

Grundlæggende vil jeg sige, at det ikke er de forskellige metoder, virkemidler og teorier, 
der definerer faglig formidling, men afsendernes bagvedliggende mål om at gøre brugerne 
klogere eller mere bevidst om et emne på baggrund af den faglige viden på området. Fæl-
les er (sikkert) også ønsket om at nå så stor en del af målgruppen som muligt uden at miste 
lødigheden. Disse to forhold er det, der forener de faglige formidlere. Resten er alene et 
spørgsmål om, hvad man formidler og hvordan.

Det helt særlige ved den effektive faglige formidling kon-
tra andre kommunikationsformer er altså fagligheden bag 
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de informationer, der formidles, og hensigten om at påvir-
ke brugerne via denne faglighed.

EKSISTERENDE KOMMUNIKATIONSMODELLER

Igennem årene er der gjort talrige forsøg på at indfange forskellige kommunikationssitu-
ationer i diverse modeller. Rent typologisk er der følgende forskelle på kommunikations-
modellerne:

ROADMAPS: Teoretisk afspejling af informationernes retninger og kronologi.
PROCESMODELLER: Kan bruges som tjeklister under arbejdet.
BRUGEROPLEVELSESMODELLER: Ser kommunikationen fra brugerens synsvin-
kel.

Ingen eksisterende modeller er helt optimale, når der arbejdes med effektiv faglig formid-
ling, men der kan være inspiration at hente. Som afsæt for præsentationen af AMAARR 
kommer derfor her et par af de mest omtalte, eksisterende kommunikationsmodeller.

Roadmaps

Kotlers klassiske model for markedskommunikation er måske den mest forenklede model 
til illustration af informationernes bevægelse fra afsender til modtager (Lindberg 2010). 
Modellen viser, hvordan en afsender koder/former et budskab til et medieprodukt, som 
afkodes af brugeren. Overført til faglig formidling kunne modellen i forsimplet form se 
sådan ud:

“FAGLIG FORMIDLING” PÅ ENGELSK

At oversætte “faglig formidling” til engelsk er ikke helt ligetil. Ligesom der herhjemme næppe er fuld enighed om 
betegnelsens betydning, findes på engelsk en række udtryk, som hver især har relation til det danske begreb. De 
forskellige udtryk kan være nyttige at kende, hvis man selv vil søge flere informationer. Den betegnelse, der kommer 
tættest på er dissemination, som direkte oversat betyder “formidling” eller “spredning”. Udtrykket anvendes bl.a. af 
universiteter om formidling af nye forskningsresultater og ny viden. Andre begreber, som i større eller mindre grad 
minder om det samme, er: research translation, knowledge transfer and exchange, technical communication, science 
communication, professional communication, knowledge diffusion, knowledge brokering, knowledge utilization og com-
munication of specialist knowledge.
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Fig. 1.1. Kotlers kommunikationsmodel fortolket til faglige formidlingssituationer.

Modellen ses ofte udvidet med bokse, der illustrerer den “støj”, som gør processen mindre 
lineær, samt brugernes mulighed for feedback. Kotlers model er i al sin enkelhed god til at 
illustrere pointen om, at viden ikke bare kan hældes ind i hovedet på brugerne. Viden skal 
først formes på en måde, som brugerne kan afkode. En anden klassisk model er Laswells 
model, som lyder således: Hvem (afsender) siger hvad (budskab) i hvilken kanal (medie/vi-
densprodukt) til hvem (brugeren) og med hvilken effekt? (Kjær Hansen og Jørgensen 2011).

Procesmodeller

Andre former for kommunikationsmodeller er beregnet til brug under det konkrete arbejde 
med tilrettelæggelse af information og kampagner. Hertil kan fx tælles “diamantmodellen” 
(Andersen og Smedegaard 2010) og den ofte omtalte “bollemodel”. Denne type modeller 
fungerer nærmest som visuelle tjeklister over forhold, man skal huske, når formidlingen 
udformes, fx målgruppen, afsender, indhold og medievalg.

Brugeroplevelsesmodeller

I den tredje og sidste type kommunikationsmodel ses kommunikationen fra brugernes 
synsvinkel. Mange kommercielle virksomheder udarbejder såkaldte customer journey-mo-
deller (eller customer experience-modeller), som beskriver alle de kontaktpunkter, en bruger 
(kunde) har med virksomheden. Formålet er naturligvis at kende alle de steder, kunden 
interagerer med brandet, og at være i stand til at servicere og trække kunden i retning af 
et køb. Typisk fokuserer customer journey-modeller på kontaktpunkterne og forskellige 
brugerprofilers bevægelse igennem dem (fx fra bannerannonce til hjemmeside generelt og 
videre til onlinekøb). Helhedstænkningen er god at blive inspireret af, men modellerne er 
ikke direkte anvendelige i effektiv faglig formidling. Det handler – trods alt – for meget om 
produktsalg, og der mangler noget om selve formidlingens kerne.

Kommercielle virksomheder kan også arbejde med en lidt anden type brugeroplevel-
sesmodel, nemlig de såkaldte effekthierarkimodeller. Her er mere tale om en form for 
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mental kronologi over brugerens kontakt med informationen. En model kan fx beskrive, at 
en bruger skal gennemløbe følgende forløb for at foretage en handling (her: et varekøb): 
Awareness – Knowledge – Liking – Preference – Purchase (Sepstrup og Fruensgaard Øe 
2011). Det er “viden – holdning – adfærd”, som vi så tidligere. Den velkendte AIDA-model 
(Attention, Interest, Desire, Action) hører også til i denne kategori.

Med denne sidstnævnte modeltype er vi kommet helt ind i sindet på brugerne og ser 
kommunikationen fra deres synsvinkel. Det sker også inden for forandringsteori, hvor der 
bl.a. arbejdes med modeller over initiativer, som har til formål at skabe en konkret adfærd-
sændring hos brugerne. Som eksempel kan nævnes ADKAR-modellen, der beskriver fem 
mentale faser, som en bruger gennemløber i et forandringsforløb: Awareness – Desire – 
Knowledge – Ability – Reinforcement (Prosci 2014).

AMAARR-MODELLEN

Som nævnt tidligere er faglig formidling kun effektiv, hvis brugerne vil det. Derfor må en 
model til effektiv faglig formidling tage udgangspunkt i brugerens oplevelse af formidlin-
gen. Den må beskrive de mentale faser, en bruger gennemløber fra allerførste opmærk-
somhed mod formidlingen og helt til etableringen af en permanent relation med afsen-
deren. Inspirationen til modellen kan komme fra de nævnte effekthierarkimodeller og fra 
forandringsteori. Desuden må en ny model også tage højde for, at den faglige formidling 
skal fremstå attraktiv på et marked præget af information overload, samt at hensigten med 
formidlingen er, at brugerne skal få ny viden. Derfor kan inspiration også hentes fra mar-
kedsføring og læring. Og så skal modellen være pragmatisk og til at arbejde med til daglig.

Ingen eksisterende modeller favner dette perspektiv fuldt 
ud.

Derfor har jeg udviklet og beskrevet en ny model: AMAARR. De seks bogstaver repræ-
senterer det tilsvarende antal mentale faser, som en bruger gennemløber i langt de fleste 
former for faglig formidling, nemlig:

ATTENTION: Brugeren skal opdage og bemærke, at formidlingen findes.
MOTIVATION: Brugeren skal ønske den værdi, formidlingen tilbyder.
ACTION: Brugeren skal beslutte at bruge tid på formidlingen, og let kunne tilgå 
dem.
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ASSIMILATION:2 Brugeren skal kunne indarbejde den nye viden i sit eget videns-
univers.
REACTION: Brugeren skal kunne give feedback, kommentere og dele indhold.
RELATION: Brugeren skal holde en løbende kontakt med afsenderen.

Påstanden er altså, at i langt de fleste situationer vil brugeren skulle gennemløbe disse 
mentale faser – i den viste rækkefølge – for at formidlingen kan siges at være optimal og 
effektiv. Faserne er bundet sammen i en lineær logik, som slutter sig om sig selv. For med 
en blivende relation til brugeren har man nemmere ved at få vedkommendes attention, 
næste gang der formidles. Derfor kan AMAARR-modellen illustreres cyklisk, som vi ser 
næste side.

Tanken med modellen er, at man skal sikre sig, at der er “noget”, som skaber attention, 
“noget”, som skaber motivation, “noget” som kan assimileres osv. Dette “noget” kan være 
ret forskelligt fra afsender til afsender og kontekst til kontekst, så der kan ikke gives nogen 
generelle svar på, hvad det konkret kan være. Men der kan gives metoder og inspiration til, 
hvordan man hver især og fra gang til gang kan arbejde på sagen og finde ud af, hvad “no-
get” skal være i ens egen konkrete kommunikationssituation. Det er kort sagt det, resten 
af bogen handler om.

AMAARR-modellen illustrerer, at hver enkelt brugers mentale opfattelse af kommuni-
kationen følger de viste faser. Det betyder derimod ikke, at de budskabsmæssige kontakt-
punkter, som en bruger har, på samme måde følger en ensartet linje for alle brugere. Hvis 
man fx arrangerer en udstilling og har lanceret en tilhørende hjemmeside og presseindsats, 
vil én type af brugere måske læse om udstillingen i avisen (attention og motivation) og 
vælge at besøge udstillingen kort tid efter (action og assimilation). En anden type bruger 
opdager måske tilfældigt hjemmesiden på nettet (attention og motivation) og besøger ud-
stillingen derefter (action og assimilation). En konkret bruger kan altså godt være i dialog 
med dig som afsender og med andre brugere og “zigzagge” på tværs af hjemmeside, te-
lefonrådgivning, foredrag osv. Og forskellige brugere kan tage forskellige “veje”, fra de al-
lerførst hører om din formidling, til de gør brug af den. Dette kan man kalde for brugerens 
konkrete interaktion med og bevægelse igennem det samlede formidlingsforløb, og det 
forløb behøver ikke at være lineært.

På et mere overordnet niveau vil alle brugere imidlertid gennemløbe ensartede mentale 
forløb, idet alle jo første skal opdage, at formidlingen findes, blive motiveret, foretage en 

2 Begrebet assimilation anvendes her i betydningen ”at indoptage”, altså som et samlet udtryk for den 
proces, hvor en bruger tilegner sig substansen i budskabet og udvider eller ændrer sit vidensunivers. 
Visse læringsteoretikere anvender begrebet i en anden betydning.
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konkret handling i retning af formidlingen, gøre brug af formidlingen og så videre. I den 
nævnte rækkefølge. Påstanden er altså, at alle brugere – uanset dialog, interaktion og for-
skellige ruter igennem formidlingen – vil opleve et mentalt faseforløb, som er kronologisk. 
Det er det forløb, som AMAARR sætter fokus på, og som det er din opgave som afsender 
at muliggøre for brugerne, uanset hvor de befinder sig rent fysisk.

Dette er naturligvis forenklet og undtagelser kan forekomme. AMAARR-modellens men-
tale kronologi er ikke det samme som envejskommunikation, og der er dermed ingen mod-
sætning til et dialogisk kommunikationssyn. Det vender vi tilbage til nedenfor.

Der er et par andre forhold ved modellen, som det er særligt vigtigt at bemærke:

 
ATTENTION 

M
O

TIV
A

TIO
N

 

  

RE
A

C
TI

O
N

 

RELATION

BRUGERNE

Model #2 AMAARR

 
        ASSIMILATION   ACTION

Ønsk mig

Husk mig

Vælg mig

Brug mig

Forstå mig

Se mig



44  ›  KOM UD OVER RAMPEN

• At “reaction” først ligger efter “assimilation”, betyder ikke, at brugerne ikke an-
tages at reagere på kommunikationen tidligere i forløbet, eller måske ligefrem 
bliver involverede og engagerede i selve formidlingen (kap. 3). Reaction repræ-
senterer her udelukkende den type reaktion, som en bruger (kun) kan have, efter 
at vidensproduktets substans er konsumeret.

• Det er ikke tilstrækkeligt at have et godt vidensprodukt i sig selv. Der foregår 
noget vigtigt både før (attention, motivation og action) og efter (reaction og 
relation) vidensproduktets assimilering.

EKSEMPLER

Artikel
I en artikel til en hjemmeside vil attention være overskriften, og motivation vil blive skabt af overskrift og under-
overskrift i fællesskab. De to skulle jo gerne give lyst til at læse artiklen (assimilation). Action er der ikke så meget 
af i denne situation, da selve produktet i form af artiklen jo befinder sig lige under overskrifterne. Muligheden for 
feedback (reaction) for læseren kan være, at man efter artiklen kan skrive kommentarer. Opbygning af en relation 
kan være muligheden for at tilmelde sig et nyhedsbrev.

Bog
En arkitekt ønsker at komme bredere ud med sin viden om restaurering af ældre ejendomme. Den enkle løsning vil 
være at udgive en traditionel trykt bog. Så kunne AMAARR-modellen se sådan ud: Attention og Motivation opnås via 
omtale i pressen på baggrund af udsendelse af pressemeddelelse med en fængende overskrift og motiverende tekst. 
Action er, når målgruppen køber bogen på nettet og får den tilsendt med posten. Assimilation er at læse bogen. 
Reaction kan fx være, når læseren skriver en anmeldelse af bogen på den hjemmeside, hvor vedkommende købte 
den, og måske deler sin begejstring over bogen via Facebook. Relation kunne være læsernes mulighed for at følge 
arkitekten på Facebook, LinkedIn eller andre sociale medier.

Andre eksempler kan være væsentlig mere komplekse.

RESUMÉ

Effektiv faglig formidling er som kommunikationsform karakteriseret ved, at en ekspertafsender ønsker at påvirke 
en bruger på baggrund af faglig viden. Det afgørende for den faglige viden er alene, at den kan anerkendes af et for-
tolkningsfællesskab som sand viden. Formålet for afsender kan fx være almennyttigt eller kommercielt. Metoder og 
virkemidler kan være meget forskellige. Der kan være tale om enkeltstående initiativer, kampagner eller permanente 
aktiviteter. Viden kan defineres som en blanding af en persons kundskaber, færdigheder, følelser og erfaringer, som 
samlet set udgør personens meningsfulde vidensunivers. En bruger kan opnå viden på tre forskellige abstraktions-
niveauer: bevidstgørende, inspirerende eller vejledende. Formidling er en handling mellem to parter, og brugerne 
antages at være aktive og deltagende i processen. Brugeren kan være fagperson eller lægperson. Faglig viden kan 
formidles mere eller mindre populært. Når faglig formidling skal være effektiv, skal brugerens samlede oplevelse af 
kommunikationen sættes i centrum, og en kommunikationsmodel skal også hente inspiration fra læringsteori og 
markedsføring. Det gør den nye model AMAARR, som folder sig ud sådan: Attention, Motivation, Action, Assimila-
tion, Reaction og Relation.

KOM VIDERE

På baggrund af dette kapitel kan du:

• Tjekke op på dit strategiske udgangspunkt.
• Overveje de taktiske effekter, altså hvilken påvirkning du ønsker hos brugerne (ændret viden, holdning 

eller adfærd).
• Overveje, hvor megen faglighed og popularisering din formidling skal indeholde.
• Overveje karakteren af din formidling (bevidstgørende, inspirerende eller vejledende).

Flere af valgene ovenfor kan du imidlertid først tage endeligt, når du har gennemført en målgruppeanalyse (se næste 
kapitel).



1. INTRODUKTION  ›  45

RESUMÉ

Effektiv faglig formidling er som kommunikationsform karakteriseret ved, at en ekspertafsender ønsker at påvirke 
en bruger på baggrund af faglig viden. Det afgørende for den faglige viden er alene, at den kan anerkendes af et for-
tolkningsfællesskab som sand viden. Formålet for afsender kan fx være almennyttigt eller kommercielt. Metoder og 
virkemidler kan være meget forskellige. Der kan være tale om enkeltstående initiativer, kampagner eller permanente 
aktiviteter. Viden kan defineres som en blanding af en persons kundskaber, færdigheder, følelser og erfaringer, som 
samlet set udgør personens meningsfulde vidensunivers. En bruger kan opnå viden på tre forskellige abstraktions-
niveauer: bevidstgørende, inspirerende eller vejledende. Formidling er en handling mellem to parter, og brugerne 
antages at være aktive og deltagende i processen. Brugeren kan være fagperson eller lægperson. Faglig viden kan 
formidles mere eller mindre populært. Når faglig formidling skal være effektiv, skal brugerens samlede oplevelse af 
kommunikationen sættes i centrum, og en kommunikationsmodel skal også hente inspiration fra læringsteori og 
markedsføring. Det gør den nye model AMAARR, som folder sig ud sådan: Attention, Motivation, Action, Assimila-
tion, Reaction og Relation.

KOM VIDERE

På baggrund af dette kapitel kan du:

• Tjekke op på dit strategiske udgangspunkt.
• Overveje de taktiske effekter, altså hvilken påvirkning du ønsker hos brugerne (ændret viden, holdning 

eller adfærd).
• Overveje, hvor megen faglighed og popularisering din formidling skal indeholde.
• Overveje karakteren af din formidling (bevidstgørende, inspirerende eller vejledende).

Flere af valgene ovenfor kan du imidlertid først tage endeligt, når du har gennemført en målgruppeanalyse (se næste 
kapitel).



2
ATTENTION



2
ATTENTION

SE MIG


