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Præsentationsrunde

Navn + organisation
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Impact
Epinion

Formater der skaber impact



Hvad er impact?

1. Introduktion - Impact



© Copyright Epinion

Impact fremmes ved formidlingsformater, der understøtter brugen af ny viden

1. Introduktion - Impact

Vores data, research og 

analyse udgør ofte 

fundamentet for at 

organisationer kan træffe 

informerede beslutninger, 

som resulterer i forbedringer, 

innovation eller måske 

organisatoriske forandringer. 

Uanset formålet skal formatet 

altid understøtte den måde, 

hvorpå en organisation skal 

bruge den nye viden. 
Impact



2. Udvikling af

formidlingsformater
Hvad man skal overveje i udviklingen af 

formidlingsformater



1. Introduktion - Impact



Hvem er modtageren? 

01.

Modtager

Hvad er hovedbudskaberne

i indholdet?

02.

Indhold

Fire fokuspunkter i designprocessen af formidlingsformater der kan skabe impact

2. Udvikling af formidlingsformater

Hvad skal 

formidlingsproduktet bruges 

til?

03.

Anvendelse

I hvilken kontekst bliver 

formidlingsproduktet 

oplevet/præsenteret?

04.

Kontekst



• Hvem er modtageren? Er det direktionen, 

en styregruppe, arbejdsgruppe, 

analyseteam, hele Danmark eller … ?

• Hvad forventer de at modtage?

• Hvor mange er de?

• Hvor meget kendskab eller interesse har 

de til projektet?

• Hvilke behov har de for detaljer?

1. Modtager - Hvem er modtageren?

2. Udviklingen af formidlingsformater



Samme undersøgelse kan udfoldes i forskellige formater til forskellige målgrupper

2. Udviklingen af formidlingsformater

For de få

Rapport: Dybdeanalyse

For de mange 

Tegneserie: Storytelling
For flere

Præsentation: Customer Journey



• Hvad er baggrunden for og formålet med 

undersøgelsen? 

• Hvilke spørgsmål besvarer 

undersøgelsen? 

• Hvad er budskabet?

• Hvilken viden er relevant for målgruppen?

2. Indhold – Hvad er hovedbudskaberne i indholdet?

2. Udviklingen af formidlingsformater



• Hvad skal formidlingsproduktet bruges til?

• Skal det informere, uddanne, promovere, 

inspirere, videreudvikle …?

3. Anvendelse – Hvad skal formidlingsproduktet bruges til?

2. Udviklingen af formidlingsformater



Hvad skal leverencen bruges til?
3. Visualiseringsformater

Informere

Fx. Hvis når en organisation skal træffe beslutninger på baggrund af data og analyse

Videreudvikle

Fx. Hvis undersøgelsen føder ind i en kontinuerlig og evt. kollaborativ udviklingsproces

Inspirere til handling

Fx. Hvis en organisation ikke kan bestemme hvad deres interessenter skal gøre, men i stedet vil  

leverer viden og inspiration til handling

Promovere

Fx Hvis en organisation skal bruge data og analyse til at promovere et område eller indsats de har 

lavet

1

2

3

4

Uddanne

Fx. Hvis alle medarbejdere i en organisation skal lære deres segmenter/målgrupper at kende
5



• I hvilken kontekst skal 

formidlingsproduktet opleves? 

• Skal det vises virtuelt, fysisk eller digitalt?

• Præsenteres det mundtligt, eller skal 

modtageren selv læse, høre, se det?

4. Kontekst - I hvilken kontekst bliver formidlingsproduktet oplevet/præsenteret?

2. Udviklingen af formidlingsformater
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Hvem er modtageren? 

01.

Modtager

Hvad er hovedbudskaberne

i indholdet?

02.

Indhold

Fire fokuspunkter i designprocessen af formidlingsformater der kan skabe impact

2. Udvikling af formidlingsformater

Hvad skal 

formidlingsproduktet bruges 

til?

03.

Anvendelse

I hvilken kontekst bliver 

formidlingsproduktet 

oplevet/præsenteret?

04.

Kontekst



Kortlæg modtagerens forløb før, under og efter interaktion/mødet med 
formidlingsproduktet 

2. Fokuspunkter



Hvem er modtageren? 

01.

Modtager

Hvad er hovedbudskaberne

i indholdet?

02.

Indhold

Fire fokuspunkter i designprocessen af formidlingsformater der kan skabe impact
2. Udvikling af formidlingsformater

Hvad skal 

formidlingsproduktet bruges 

til?

03.

Anvendelse

I hvilken kontekst bliver 

formidlingsproduktet 

oplevet/præsenteret?

04.

Kontekst



Dialog 2 og 2

To og to – Tal om jeres erfaringer med at arbejde med alternative 

leveranceformater – hvad kan være udfordrende?  

Netværksmøde - AnalyttIO



3. Formater

Eksempler



Hvem er modtageren? 

01.

Modtager

Hvad er hovedbudskaberne

i indholdet?

02.

Indhold

Fire fokuspunkter i designprocessen af formidlingsformater der kan skabe impact
2. Udvikling af formidlingsformater

Hvad skal 

formidlingsproduktet bruges 

til?

03.

Anvendelse

I hvilken kontekst bliver 

formidlingsproduktet 

oplevet/præsenteret?

04.

Kontekst



2. Udvikling af formidlingsformater

Anvendelse



Anvendelse: Hvad skal leverencen bruges til?
3. Visualiseringsformater

Informere

Fx. Hvis når en organisation skal træffe beslutninger på baggrund af data og analyse

Videreudvikle

Fx. Hvis leverencen føder ind i en kontinuerlig og evt. kollaborativ udviklingsproces

Inspirere til handling

Fx. Hvis en organisation ikke kan bestemme hvad deres interessenter skal gøre, men i stedet vil  

leverer viden og inspiration til handling

Promovere

Fx Hvis en organisation skal bruge data og analyse til at promovere et område eller indsats de har 

lavet

1

2

3

4

Uddanne

Fx. Hvis alle medarbejdere i en organisation skal lære deres segmenter/målgrupper at kende
5



Informere



Videreudvikle



Videreudvikle



Videreudvikle



Informere og videreudvikle



Informere og videreudvikle



Inspirere til handling



Promovere



Promovere

https://epinion.sharepoint.com/sites/intranet/projectmanagement/Project%20deliverables%20%20formats/Video%20i%20Epinion/2.%20Video%20bibliotek/Renderforest/We%20are%20sensemakers_1080p.mp4


Uddanne
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Uddanne



Hvad skal leverencen bruges til?
3. Visualiseringsformater
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Informere

Fx. Hvis når en organisation skal træffe beslutninger på baggrund af data og analyse

Videreudvikle

Fx. Hvis leverencen føder ind i en kontinuerlig og evt. kollaborativ udviklingsproces

Inspirere til handling

Fx. Hvis en organisation ikke kan bestemme hvad deres interessenter skal gøre, men i stedet vil  

leverer viden og inspiration til handling

Promovere

Fx Hvis en organisation skal bruge data og analyse til at promovere et område eller indsats de har 

lavet

1

2

3

4

Uddanne

Fx. Hvis alle medarbejdere i en organisation skal lære deres segmenter/målgrupper at kende
5



3. Visualiseringsformater

Mange forskellige formidlingsformater som på hver sin måde aktivere viden

Flyer Nyhedsbreve og poster Interaktiv afrapportering Gamification og video



Redskaber

https://epinion.sharepoint.com/sites/intranet/projectmanagement/Project%20deliverables%20%20formats/Video%20i%20Epinion/2.%20Video%20bibliotek/Renderforest/We%20are%20sensemakers_1080p.mp4


3. Visualiseringsformater
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Uanset formålet med den 

indsamlede data og analyse, 

skal formatet altid understøtte

brugen.



Hvem er modtageren? 

01.

Modtager

Hvad er hovedbudskaberne

i indholdet?

02.

Indhold

Fire fokuspunkter i designprocessen af formidlingsformater der kan skabe impact

2. Udvikling af formidlingsformater

Hvad skal 

formidlingsproduktet bruges 

til?

03.

Anvendelse

I hvilken kontekst bliver 

formidlingsproduktet 

oplevet/præsenteret?

04.

Kontekst


