
Under overskriften: Kampagner, kommunikation og 

praksisteori  i et forandringsperspektiv, holder vi fire 

spændende møder. Kom og bliv inspireret af dygtige 

undervisere og deltag i spændende debatter med dine 

kolleger fra andre kommuner.  

Møderne handler blandt andet om borgerrettede kam-

pagner og andre forandringsinitiativer inden for bære-

dygtighed, klima og miljø. Måske vi ikke altid tænker over, 

hvilke indforståede antagelser vi gør os om borgerne, når 

vi planlægger initiativer, henvendelser og organiseringer 

hvor borgerne gerne skal aktiveres og/eller inddrages. 

Forum for bæredygtig forandring trækker på tre forskelli-

ge undervisere i år, læs mere om dem på bagsiden

Torsdag den 9. april ved Bente Halkier
Vi bliver introduceret til teoretiske forståelser af borgerne 

i forandrings-kommunikation, beskrevet i et praksisteore-

tisk perspektiv på hverdagslivet som kontekst for foran-

drings-kommunikation, og diskuterer forskellige varia-

tioner af borger agency på basis af en række kvalitative 

forskningsprojekter. 

Bente fortæller om hvordan borgerne bliver „framet“ i 

kampagner generelt i dagens Danmark – med et særligt 

kig til dem om miljø, klima og bæredygtighed – med 

hensyn til eksempelvis ansvar for problemer og løsninger. 

Der gives en række eksempler fra helt nye kvantitative da-

tasæt om kampagne-framing fra Center for Magt, Medier 

og Kommunikation på RUC. 

Tirsdag den 2. juni og onsdag den 3. juni ved  
Pernille Almlund og Kirsten Gram-Hanssen

IPCC rapporterne har slået det fast igen og igen
Vi er udfordret, når det gælder klimaet og den globale 

opvarmning. Men hvorfor tager vi ikke mere handling end 

vi gør? Skal IPCC fokusere stærkere på andre fagligheder 

frem for igen og igen at slå problemet fast. Det giver 

Pernille os indsigt i og mulige svar på.

Øget komfort udligner potentielle energibesparelser
Kirstens forskning dokumenterer, at selve den måde, 

mennesker bruger boliger på, betyder mindst lige så 

meget for energiforbruget som nye effektive teknologi-

er. Daglige aktiviteter som tøjvask, brug af computer og 

opvarmning af boligen forandrer sig imidlertid hele tiden i 

takt med den sociale, kulturelle og teknologiske udvikling, 

og oftest forandrer det sig i en ikke-bæredygtig retning.  

Men hvordan kan vi omsætte denne type viden til hand-

linger i en kommunal sammenhæng, som peger mod et 

mere bæredygtigt hverdagsliv? Kirsten sætter dagen ind i 

et praksisteoretisk perspektiv.

Torsdag den 26. november ved Pernille Almlund
På Kommunikation på RUC er Pernille og Bente ved at 

opbygge et kampagne-datasæt – både kvantitativt og 

kvalitativt. Borgerne bliver i mange af dem opfordret til 

at tage højde for forskellige risici, men hvordan håndteres 

risici i kampagnerne? I hvor stort omfang ligger kampag-

nernes fokus her? Og hvordan kan man arbejde med risici i 

kampagner? Pernille fremlægger en analyse. 

Alle møder holdes fra kl. 9 til 15.30.

Tilmelding skal ske til jette@groconsult eller på

61 14 72 24.

Forum for 
bæredygtig 
forandring 2015
kom og vær med!

Pris pr. kommune for 2015:
1 person: 8.000 kr. ex. moms

2 personer: 14.000 kr. ex moms

3 personer: 19.000 kr. ex. moms

Værtsskabet, herunder udgifterne til forplejning,  

for møderne går på skift mellem de deltagende 

kommuner.

Vi anbefaler, at der deltager to personer fra hver 

kommune, fordi vores erfaring er, at det giver 

god synergi i forhold til at få bragt læringen og 

erfaringerne i spil i hverdagen.



Om Forum for bæredygtig forandring
I 2012 etablerede groconsult Forum for bæredygtig forandring, der henvender sig til medarbejdere i kommuner. Målet 

er at styrke arbejdet med klima og bæredygtighed. Her kan medlemmerne dele deres viden, og groconsult understøtter 

med teoretiske og praktiske betragtninger, og sammen sætter vi erfaringer og hverdagspraksis i spil.

Pernille Kern Kernel, bæredygtighedskoordinator i Frederiksberg Kommune, siger om sin deltagelse i 2012, 2013 og 2014:

„Når jeg har været til møde i Forum for bæredygtig forandring, føler jeg mig virkelig opløftet og fuld af

energi – og klogere! Det er skønt at komme i et netværk, hvor vi får mulighed for at se vores arbejde fra

nye vinkler og får ny viden, som vi kan bruge til at komme videre. Det er godt at bruge en dag på

at tænke over og diskutere, hvad vi laver, og hvordan vi gør det. Det burde vi gøre af os selv, men der

bliver ikke plads til det i hverdagen, hvis det ikke var for sådan et forum.“

I 2014 havde forummet 12 deltagere fra Køge, Gentofte, Gladsaxe, Frederiksberg, Næstved, Herlev og  

Glostrup kommuner.

Undervisere i forummet

Om professor Bente Halkier
Bente Halkier er sociolog og professor i kommunikation ved Roskilde Universitet. Hun 

forsker først og fremmest i, hvordan forbrugere/borgere håndterer forandringskom-

munikation i hverdagen og er for tiden i gang med flere store empiriske datasæt, der 

handler om kampagner rettede til borgerne i regi af Center for Magt, Medier og Kommu-

nikation, ved Roskilde Universitet.

Om professor MSO Kirsten Gram-Hanssen
Kirsten Gram-Hanssen er professor MSO inden for bæredygtigt hverdagsliv ved Statens 

Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet-København. Kirsten har i de sidste 

15 år arbejdet med boligforskning, hverdagsliv og energiforbrug, og hun  står i øjeblikket 

i spidsen for forskningsprojekt UserTEC, som er støttet af Det Strategiske Forskningsråd 

med 17 mio. kroner. UserTEC-projektet vil undersøge, hvordan der kan udvikles teknolo-

gier, der understøtter brugernes hverdagspraksisser i en mere bæredygtig retning.

Om lektor Pernille Almlund
Pernille Almlund er lektor, Ph.d., ved Roskilde Universitet og arbejder i sin forskning med 

miljø-, klima- og risikokommunikation på meget forskellige områder. Hendes Ph.d.-af-

handling handlede om miljøkommunikation internt i virksomheder, mens tiden som 

adjunkt blev brugt til at undersøge, hvordan danske politikere kommunikerer om klima 

og til at undersøge, hvordan de danske sundhedsmyndigheder kommunikerede om 

svineinfluenzaen tilbage i 2009.


