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I CFIA betragter vi det at arbejde med innovation som et håndværk. Godt håndværk er 
blandt andet afhængig af gode værktøjer og metoder. Derfor har vi her samlet et udpluk 
af designmetoder, som vi synes er brugbare i innovationsprojekter i Aarhus Kommune. 

Design som tilgang er kendetegnet ved at være menneskecentreret og udforske pro-
blemstillinger fra mange perspektiver. Metoder som prototyper og prøvehandlinger 
konkretiserer ideer i en iterativ og involverende proces. Tilgangen er god til at bringe 
professionel empati for borgerne ind i forståelsen af udfordringerne, og den kan åbne op 
for nye løsningsmuligheder, der skaber værdi.

I vores samling har vi tilpasset værktøjerne til den måde, vi oftest bruger dem på. Derfor 
kan du støde på metoder her, som vil være præsenteret lidt anderledes, end du har 
oplevet dem præsenteret af andre. De fleste metoder kan skaleres op og ned alt efter 
kompetence, behov og ressourcer.

Du er velkommen til at kontakte os, via vores hjemmeside cfiaarhus.dk eller sende en 
mail til cfi@aarhus.dk, for en snak om, hvordan du bedst kommer i gang.

God fornøjelse!

Center for Innovation i Aarhus

INTRODUKTION



I kan bruge designprobes, hvis I gerne vil have 
dybdegående viden om brugeres oplevelser, 
erfaringer og levede liv. Med en designprobe 
giver I jeres brugere mulighed for at registre-
re erfaringer og holdninger, over en længere 
periode, i trygge eller relevante rammer. 
Metoden er god til at indsamle viden om noget 
umiddelbart eller underforstået, da brugeren 
kan dokumentere i direkte relation til konkre-
te oplevelser både gennem skrift, fotos eller 
noget helt tredje.

metode
DESIGNPROBES



BESKRIVELSE 
Designproben er en opgavepakke, der udvikles af jer og udleveres til brugeren, så ved-
kommende – alene og i egne trygge rammer - kan dokumentere oplevelser, holdninger 
og andre aspekter af sit liv, som, I antager, vil være interessante for jer at vide. Metoden 
bidrager med nuanceret viden og inspiration og kan skabe et godt udgangspunkt for et 
efterfølgende dybdegående interview med brugerne.

HVORDAN
En designprobe kan være bygget op omkring to eller tre centrale spørgsmål eller opgaver, 
som belyser jeres problemformulering mere eller mindre snævert.
Find ud af, hvad I gerne vil have brugerens perspektiv på og afgræns i konkrete opgaver. 
Overvej, om I ønsker bred information om en brugers eller brugergruppes liv, eller om 
deres liv i forbindelse med en specifik problemstilling. Producér en pakke med opgaver, 
materialer og læg klar og tydelig instruktion ved.
Opgaverne kan være mange og alsidige: registrering af bevægelser på kort, skrive dagbog, 
tegne eller tage billeder af oplevelser, genstande eller indretning.

Resultaterne er ofte personlige og abstrakte og kan suppleres med opfølgende interviews, 
hvor brugeren kan uddybe sine besvarelser.
Husk at vedlægge en lille gave, som motivation og tak for hjælpen. Det kan være et stykke 
chokolade eller lignende. I det hele taget er det godt at tænke hele designproben som en 
gave til brugeren – den skal altså være både flot at se på og spændende at pakke op og at 
”bruge”. En del af motivationen for at udfylde designproben for brugeren vil nemlig være, 
at nogen tydeligvis har lagt et stort stykke arbejde i at lave ’gaven’ til dem og det derfor 
ikke er ligegyldigt om de udfylder den eller ej.

metode
DESIGNPROBES

Læs mere på cfiaarhus.dk



I kan bruge en projektvæg til at skabe overblik 
over det materiale og den viden, I har samlet 
gennem projektet. Det kan afsløre gemt eller 
tavs viden fra den indsamlede data. Denne 
viden kan derefter grupperes og analyseres og 
indgå aktivt i det videre arbejde. Ved at dele 
viden på denne måde, kan man skabe en ny og 
fælles forståelse i gruppen.

metode
PROJEKTVÆG



BESKRIVELSE 
I kan bruge projektvæggen i opstartsfasen til at kortlægge eksisterende viden og skabe 
grundlag for det videre arbejde. Gennem projektet kan I løbende kortlægge og dele ny 
viden; efter interviews, deltagerobservationer eller anden research. En projektvæg fungerer 
som en fælles hukommelse for jeres gruppe og for projektet, og er en måde at eksternali-
sere og visualisere jeres viden på.

HVORDAN
Projektvæggen kan bestå af mange elementer og kan eksempelvis indeholde:
▪ Fakta fra desk research, rapporter, bøger eller ekspertviden.
▪ Opsummeringer af interviews, fx citater, profiler fra voxpop
▪ Billeder, noter m.m fra observationer og erfaringer.
▪ Opmærksomhedspunkter og begyndende indsigter
▪ Idéer

I første omgang, skal I ikke tænke så meget over struktur eller orden. Det handler blot om, 
at få lagt alt materiale frem til deling. Organiseringen kommer senere.
Visualiseringen af gruppens viden hjælper jer til at genkende mønstre, opfange tavs viden 
og giver jer overblik, der bidragere til mere kvalificeret dialog omkring udfordringer eller 
jeres undersøgelsesfelt. Projektvæggen skaber dermed et solidt grundlag for en fælles 
forståelse af jeres projekt.
I kan løbende strukturere materialet ved hjælp af mønstergenkendelse. Jo flere informati-
oner, der behandles visuelt gennem projektvæggen, des bedre overblik har I over jeres 
fælles projekt. Projektvæggen kan ligeledes understøtte beslutninger om, hvordan den 
videre proces skal forløbe.

metode
PROJEKTVÆG
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I skal lave en brugerrejse, når I gerne vil blive 
klogere på, hvordan jeres brugere oplever et 
system, en service eller et produkt. Ved at lave 
en brugerrejse får I et overblik over bruge-
rens rejse igennem et system eller en service. 
Derved kan I vurdere, hvad der fungerer og 
hvad der med fordel kan forbedres – set fra 
brugerens perspektiv. Samtidig er værktøjet 
værdifuldt i et gruppearbejde, da der er brug 
for at skabe et fælles overblik over indsamlet 
viden.

metode
BRUGERREJSE



BESKRIVELSE 
En brugerrejse er et overblik over brugerens handlinger i og oplevelser med en service 
og beskriver alle de steder, hvor der er kontakt eller interaktion mellem bruger og denne 
service. Dette overblik medfører, at I identificerer udfordringer og nye indsigter.

HVORDAN
På et stort papir laver I en tidslinje og markerer og kortlægger med post-it’s hvert skridt 
i brugerens rejse. På hver post-it skriver I brugerens handling – altså hvad brugeren gør. 
Når brugeren ’møder’ systemet igennem fx en mail eller et møde ansigt til ansigt, kalder 
man det et touchpoint. Det er ved disse touchpoints, I skal have beskrive brugerens op-
levelser i dybden. Men, det er ligeså vigtigt at få beskrevet, hvad brugeren gør og oplever 
både før, under og efter disse touchpoints.
Disse handlinger og oplevelser er vigtige at have indblik i, for at forstå deres handling og 
oplevelse i selve interaktionen med lige netop jeres touchpoint.

Brugerens perspektiv er vigtigt at huske, når man gerne vil forbedre sin service, men en 
service eller et system skal ikke kun fungere ud fra et brugerperspektiv. Derfor er det 
også vigtigt at se på fx medarbejderes eller interessenters perspektiver eller et logistisk 
perspektiv. Det kan gøres ved at udbygge brugerrejsen med en servicekortlægning, som 
indeholder flere perspektiver på en service – fx alle medarbejdernes handlinger i forbin-
delse med en service.

metode
BRUGERREJSE
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I kan bruge en servicekortlægning, når I vil 
skabe et visuelt og struktureret overblik over 
hvem, der gør hvad i en eksisterende service 
eller forløb. Det være sig både brugere, med-
arbejdere, ledelse, it-systemer etc.  Metoden 
bruges også til at lære om en service’ udvik-
lingspotentiale samt til at udvikle og imple-
mentere nye services.

metode
SERVICEKORTLÆGNING



BESKRIVELSE 
En servicekortlægning giver jer et detaljeret overblik over de steder i en service eller en 
oplevelse, hvor der er kontakt eller interaktion mellem bruger og system. Kortlægningen 
gør det muligt for jer at identificere hvilke processer og arbejdsgange, der er afgørende for 
at levere denne service. Metoden tvinger jer til at tænke struktureret over serviceydelser 
på tværs af interne afdelinger og medarbejder.
Den fysiske kortlægning af en service fører til identificerede udfordringer, nye indsigter og 
forslag til forandringer.

HVORDAN
Første skridt i servicekortlægningen er at kortlægge brugerens aktiviteter og handlinger 
på post-its, der sættes på en rulle papir eller på et whiteboard. Her forholder I jer til, hvor 
start- og slutpunkt befinder sig fra brugerens vinkel samt alle brugerens handlinger i løbet 
af servicen. En handling pr. post-it.

Derefter identificerer I alle de aktører, der spiller en rolle i afviklingen af servicen. En aktør 
kan både være et menneske eller et it-system. I skal tilføje alle de handlinger som disse 
aktører foretager sig i forhold til brugerens rejse. Dette skal I gøre både for alle, der har 
direkte, men også indirekte, kontakt med brugeren. Den direkte kontakt, front-stage, er 
eksempelvis en medarbejder, der servicerer en bruger ved en reception eller skriver en 
mail til brugeren. En back-stage handling, indirekte kontakt, er eksempelvis, når en medar-
bejder behandler en digital formular indsendt af brugeren, uden de to er i direkte kontakt.

Sidste skridt i service kortlægningen er at beskrive hvilke understøttende processer, der er 
nødvendige for at yde og bevare den ønskede service. Det være sig koordinerende møder, 
dokumentation i forskellige former eller IT-systemer, opdatering af hjemmesider m.m. 
I service kortlægningen er det afgørende, at I tager udgangspunkt i brugerens samlede 
servicerejse og derfra beskriver, hvad der kræves af medarbejdere og processer.

metode
SERVICEKORTLÆGNING
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I skal lave mulighedsrum, når I vil bevæge jer 
fra udfoldelsesfasen over i idéudvikling og har 
brug for at sætte retning for jeres idéudvikling. 

metode
MULIGHEDSRUM



BESKRIVELSE 
Et mulighedsrum er et struktureret spørgsmål, som definerer rammerne for en efterføl-
gende idégenerering. Metoden er særlig anvendelig til at åbne jeres udviklingsproces op 
for ny udvikling, eksempelvis før I går videre til idégenering. Det er nemmere at idégene-
rere på et mulighedsrum formuleret som et spørgsmål end direkte ud fra indsigter eller 
udfordringer.

HVORDAN
Et godt mulighedsrum indeholder en beskrivelse af brugere, formål og kontekst og starter 
ofte med formuleringen: Hvordan kan man/vi/xx…
Et mulighedsrum beskrives altid med udgangspunkt i din empiri. Det kan gøres på bag-
grund af én eller flere indsigter, der tilsammen skaber et interessant og aktuelt område for 
den videre udvikling. Et godt mulighedsrum beskriver både brugere, formål og kontekst og 
består typisk af:
▪ En overskrift med eventuel en kort beskrivelse af en situation
▪ En kort beskrivelse af dilemmaet og udfordringen i denne situation
▪ En beskrivelse af behovet/behovene
▪ En beskrivelse af den effekt man søger at opnå

I skal være varsomme med at formulere jeres mulighedsrum for bredt. Det kan gøre det 
svært at identificere de konkrete behov for problemstillingen. Et godt formuleret mulig-
hedsrum i udviklingen af borgerindgange i kommunen er fx: Hvordan kan man forberede 
borgerne bedst muligt på ankomsten til borgerindgangene, og hvordan kan man under-
støtte, at borgerne ved, hvad kommunen kan hjælpe med i borgerindgangen, så borgerne 
føler sig trygge og godt mødt i mødet med kommunen?

metode
MULIGHEDSRUM
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Den rigtige problemformulering og dermed 
identifikationen af det rigtige problem, er 
forudsætningen for, at I kan lave den bedst 
mulige løsning.

metode
PROBLEMFORMULERING



BESKRIVELSE 
Formålet med en problemformulering er at få et fælles udgangspunkt og forståelse af, 
hvad det er, jeres projekt skal lykkedes med at løse eller forandre. 

HVORDAN
En god problemformulering er afhængig af masser af kritiske spørgsmål – også til din 
opdragsgiver. Ofte får man nemlig beskrevet sit problem som et løsningsforslag. Det giver 
et helt andet og ringere udgangspunkt for at udvikle gode løsninger.

Et eksempel på dette kunne være: Vi skal have en digital platform, hvor vi deler viden om 
innovation, så medarbejdere i Aarhus Kommune kan arbejde mere innovativt. 
Relevante kritiske spørgsmål kunne her være:  
▪ Hvem er ”vi”?
▪ Hvorfor nu og hvad sker der ellers? Hvorfor denne løsning? Hvad muliggør den? 
▪ Hvilke medarbejdere mener vi helt præcist?
▪ Hvad gør medarbejderne i dag? Hvorfor skal de være innovative?

Når I har stillet disse kritisk spørgsmål, kan I lave en god problemformulering. Start altid 
med Hvordan kan man/vi/xx. For eksempel: Hvordan kan Center for Innovation i Aarhus 
understøtte kommunens innovationskonsulenter og faglige medarbejdere i at arbejde mere 
innovativt med udviklingsprojekter, så det skaber værdi ind i kerneopgaven ude hos borgerne? 

metode
PROBLEMFORMULERING
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I kan bruge bodystorming, når I vil lade jer 
påvirke af det specifikke miljø og den sam-
menhæng, som er relevant for netop jeres 
problemformulering. Modsat en almindelig 
brainstorm, der kan udføres på et kontor lader 
bodystorming jer afprøve idéer, scenarier, rol-
ler eller fysiske rammer og derigennem udvikle 
jeres koncepter eller produkter.

metode
BODYSTORMING



BESKRIVELSE 
Bodystorming kan bruges i forbindelse med at generere idéer i den givne kontekst, man 
undersøger eller udvikler løsninger til. Altså, en form for brainstorm i felten.
Bodystorming bruges også til at teste, om et produkt eller en service fungerer og hvordan 
det opleves af brugerne, ved at I selv afprøver disse i den givne kontekst. Dette giver jer 
indsigt i brugergruppens oplevelser samt i jeres løsnings potentielle effekt.

HVORDAN
I kan opstille et scenarie, uddele nogle roller og evt. tage nogle genstande i brug til at illu-
strere jeres produkt eller service. Lav i fællesskab en liste over de ting, som hver bodystor-
mer skal gøre eller forholde sig til i situationen. Under en bodystorming er det vigtigt at 
have fokus på de intuitive responser og umiddelbare oplevelser, der sker ved den fysiske 
interaktion.

Efter hver situation skal der være tid til refleksion, enten alene eller i gruppen.
I kan notere jeres oplevelser ned med ord eller skitser og derefter dele dem og reflektere i 
fællesskab over hvilke indsigter og idéer, der kom ud af denne situation.

Man kan med fordel gentage bodystormingen, hvor man fintuner og udvikler produktet 
eller servicen i fokus. Dermed kan man kvalificere idéer og indsigter løbende.

metode
BODYSTORMING
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En voxpop er god, når I gerne vil have mange 
respondenters svar på få og forholdsvis simple 
spørgsmål. Voxpop kan med fordel udføres i 
den kontekst, I gerne vil vide noget om, fx en 
voxpop på biblioteket om borgeres brug af 
bibliotekets services. Det kan være med til at 
sikre data af høj kvalitet. 

metode
VOXPOP



BESKRIVELSE 
Formålet med en voxpop er at få indsigt i folks holdninger, erfaringer og idéer i forhold til 
et afgrænset emne. Metoden er god, når I ønsker indsigt i forholdsvis lette og ukomplice-
rede emner, hvor der ønskes mange respondenter, eller I søger hurtigt at få en finger på 
pulsen.

HVORDAN
Til en voxpop skal der forberedes to til fire spørgsmål. Her er præcise og entydige for-
muleringer vigtige. Lav evt. en test på en kollega, inden voxpop’en udføres. En voxpop 
udføres oftest på et fysisk sted, hvor det forventes, at I møder mange fra målgruppen. 
Respondenterne vil være færre, mere tilfældige og mindre repræsentative i en voxpop end 
i en videnskabelig spørgeskemaundersøgelse. Til gengæld kan man uddybe og forklare 
spørgsmålet, hvis man fornemmer, at det er blevet misforstået. Det sikrer god datakvalitet. 

Svarene optages eller noteres af spørgeren, og det kan være en god idé, at have en lille 
erkendtlighed til respondenterne som tak for hjælpen.
Efter dataindsamlingen analyserer I jeres data. For eksempel ved hjælp af 
mønstergenkendelse.
Herefter kan I med fordel gå i dybden med nogle af de interessante svar eller tendenser, 
der er kommet frem i voxpoppen. Det kan I gøre ved hjælp af kvalitative interviews.

metode
VOXPOP
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I kan bruge prototyper, når I gerne vil kvalifice-
re idéer og koncepter ved at afprøve en fysisk 
model eller en service, inden den endelige 
udførelse igangsættes. Prototypen visualiserer 
fælles ideer, som endnu ikke eksisterer. Der-
med sikres en større fælles forståelse af idé 
eller koncept. Prototyper afføder nye ideer og 
skaber forståelse for sammenhæng, anvendel-
se og form omkring et produkt eller service.

metode
PROTOTYPER



BESKRIVELSE 
Prototyper kan anvendes til at teste, evaluere og videreudvikle et koncepts formål, funkti-
on, udformning og effekt. Metoden bruges, når man vil afprøve en række idéer for at kun-
ne udvælge den bedste. En prototype kan kvalificere en idé eller et koncept ved at udvikle 
en fysisk model, som afprøves af kollegaer eller potentielle fremtidige brugere. Prototyper 
udføres med større eller mindre færdighedsgrad alt efter konkrete behov. Prototyper kan 
tidligt i et forløb indgå i idegenereringsfasen, når de første løsninger opstår.

HVORDAN
Hensigten med prototyper er målrettet afprøvning. En prototype kan være lavet med flere 
tiltænkte materialer, men den kan også være lavet af de forhåndenværende materialer. 
Prototyper kan være meget simple og indeholde få elementer, eller de kan være en vel-
lignende repræsentation af det færdige produkt. Saml materialer og konstruér individuelt 
eller kollektivt en prototype – i form af et fysisk produkt, et rollespil, en film eller andet. 

Det er en fordel at fokusere på et eller få elementer af dit koncept, for at kommunikere 
essensen til brugere eller gruppemedlemmer. Fokuser eksempelvis på størrelse eller antal 
brugere og gør brug af de indsigter, der opstår under afprøvningen. 

En tidlig prototype må ikke være for pæn og færdig, da det kan være hæmmende i forhold 
til at få brugere til at komme med forslag til ændringer. Senere i processen vil prototypen 
gennem flere iterationer blive mere og mere forfinet, indtil den endelig form og funktiona-
litet er på plads.
Lav gerne mange prototyper. Ligesom med idéer gælder det, at det skal gå hurtigt og jo 
flere jo bedre. De bedste påfund kommer ofte, når man har været gennem mange gen-
nemprøvninger og behandlinger.

metode
PROTOTYPER
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En god idébeskrivelse gør det muligt at vurde-
re forskellige idéer op imod hinanden og træffe 
beslutning om hvilke idéer, der skal afsættes 
ressourcer til at arbejde videre med. En god 
idébeskrivelse er derfor visuel, konkret og 
fængende - også for dem, der ikke har været 
med til at udvikle idéerne. 

metode
IDÉBESKRIVELSE



BESKRIVELSE 
Idébeskrivelsen er resultatet af en idéudvikling. Ofte vil der være kommet flere idéer ud 
af idéudviklingen og I kan med fordel samle dem alle sammen i et katalog. Der er flere 
formål og målgrupper for idébeskrivelsen: for dem der udvikler idéerne er det et redskab 
til at dokumentere, danne overblik og træffe beslutning om, hvilke idéer der skal arbejdes 
videre med. For beslutningstagere er det et beslutningsgrundlag for, hvad de skal afsætte 
ressourcer af til fremadrettet. For kollegaer og andre kan det være inspiration til initiativer, 
de selv kan sætte i gang. Det kan være svært at ramme alle disse målgrupper og I skal 
derfor beslutte jer for, hvem jeres primære målgruppe er og udforme idébeskrivelsen med 
dem in mente. 

HVORDAN
Uanset målgruppe skal idébeskrivelse besvare følgende spørgsmål hos læseren: 
▪ Hvad er udfordringen, som idéen forsøger at imødekomme?
▪ Hvad er idéen og hvordan forløber den? Hvem gør hvad undervejs? (gerne grafisk un-
derstøttet af en ’tegneserie’ af idéen i brug) 
▪ Hvem er målgruppen for idéen?
▪ Hvilke effekter kan idéen være med til at skabe og for hvem?
▪ Hvad skal der til, for at idéen kan føres ud i livet? (hvem skal gøre hvad, hvad vil det 
koste etc.)

Herudover skal der være en illustration, der i sig selv giver et klart indtryk af, hvad idéen 
går ud på.

metode
IDÉBESKRIVELSE
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Igennem fælles arbejde i en struktureret og 
faciliteret proces lykkes deltagerne i en god 
workshop med at komme fra A til B. Det kan fx 
være at omdanne abstrakte indsigter til kon-
krete løsningskoncepter eller at få feedback 
på en prototype, så den kan justeres inden 
produktionen af den endelige udgave.

metode
WORKSHOP



BESKRIVELSE 
Workshops kan afholdes med forskellige formål, men alle workshops har dog det over-
ordnede formål, at der udvikles/samskabes noget af flere mennesker gennem deltagelse i 
en faciliteret proces. Workshops bruges i forskellige afskygninger i alle designprocessens 
faser. Nogle helt overordnede principper, som giver workshops med gode resultater, er, 
hvis de er: samskabende, kreative, visuelle og håndgribelige.

HVORDAN
Når I planlægger en workshop, skal I overveje følgende:
▪ Formål med workshoppen: Er opgaven tydelig og relevant for alle deltagere? Har 
workshoppen til formål at åbne, ordne eller lukke? Eller vil I igennem alle tilstande i én 
workshop?
▪ Indhold: Hvilken proces skal deltagerne igennem for at nå fra A-B? Hvilke skabeloner 
skal vi bruge for at hjælpe dem? En skabelon kan fx være en idébeskrivelse, deltagerne 
skal udfylde med både tekst, tegninger, præ-fabrikerede figurer eller lignende. 
▪ Praktisk: Hvor lang tid skal de enkelte øvelser og hele workshoppen tage? Hvem og hvor 
mange deltager? Hvordan skal workshoppen dokumenteres? Hvem gør hvad undervejs? 
Hvor meget skal der faciliteres? Hvilket miljø – rum, remedier og forplejning – er der brug 
for? 
▪ Efterbehandling: Hvordan samler vi op og hvem har ansvaret for at samle op og få pro-
dukterne ’videre’ i projektet?

Det er en fordel at udarbejde en detaljeret drejebog til dagen, så alle er orienteret om 
deres rolle, og der skabes overblik over tid og nødvendige materialer til hver øvelse. De 
første og sidste ti minutter af en workshop er ofte essentielle for hele forløbet. Sørg for, 
at alle får en god og tryg velkomst på workshoppen, samt at I ligeledes runder godt af ved 
at opsummere dagen og fortælle, hvem der nu gør hvad, for at sikre at dagens arbejde 
bringes videre. Husk at give deltagerne en opdatering på, hvordan deres bidrag bliver 
brugt efterfølgende. 

metode
WORKSHOP
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En arbejdsproces går hurtigere ved at stå 
på skuldrene af allerede eksisterende viden, 
erfaring og resultater. En god desk reasearch 
giver et bredt overblik over relevant viden og 
tendenser i forhold til jeres undersøgelsesfelt.  

metode
DESK RESEARCH



BESKRIVELSE 
Formålet med desk research er at indsamle eksisterende viden om undersøgelsesfeltet. 
Metoden er nyttig, når I i udviklingen af en projektidé eller i den indledende fase vil vide, 
hvad der allerede findes af viden, erfaringer og resultater, som I kan bygge videre på.

HVORDAN
I indsamler og analyserer eksisterende materiale om det felt, I vil undersøge. Det kan 
gøres ved at finde litteratur på biblioteket, få relevant baggrundsmateriale fra fx projekt-
partnere eller lave søgninger på internettet. Relevant materiale kan fx være:
▪ Tidligere projektbeskrivelser
▪ Projektevalueringer
▪ Politikker 
▪ Hjemmesider
▪ Retningslinjer og procedurebeskrivelser
▪ Faglitteratur 
▪ Specialer og ph.d afhandlinger

Man kan ikke forstå verden fra sit skrivebord alene, så de indsigter, I opnår gennem desk 
research, må ikke begrænse de indsigter, I derefter kan indsamle i felten. I skal altså fortsat 
bevare jeres nysgerrighed og åbenhed. Det er en god idé at hænge vigtige pointer fra 
jeres desk research op på en projektvæg og være tydelige omkring, hvordan jeres desk 
research rammesætter jeres efterfølgende feltarbejde.

metode
DESK RESEARCH
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I kan bruge interviews, når I gerne vil have 
dybdegående viden om brugerne. Brugere er 
eksperter i deres egne liv og har derfor viden, 
som I, projektgruppen, ikke har og ikke altid 
ved er relevant at have. 

metode
INTERVIEW



BESKRIVELSE 
Interview er en nyttig metode i starten af et projekt, fordi man herigennem åbner op for 
nye forståelser. Formålet er at se verden fra brugerens perspektiv.
Interview kan bruges som afsæt for en behovsafdækning hos brugere, eller som grundlag 
for at finde nogle problemstillinger eller udfordringer inden for et område. I udviklingen af 
karakterprofiler kan interview også med fordel tages i brug.

HVORDAN
I kan med fordel udføre interviews på brugerens hjemmebane eller i en anden form for 
vante omgivelser. Her kan de blive mindet om deres dagligdag og relevante ting og samti-
dig føle sig trygge til at tale frit.

Inden interviewet udarbejder I en interviewguide på baggrund af de indledende antagel-
ser I gør jer i gruppen. Interviewguiden kan enten lægge op til et struktureret, semistruk-
tureret eller ustruktureret interview alt efter, hvad I ønsker at få ud af det. Brug hv-spørgs-
mål og undgå for mange ledende og lukkede spørgsmål. Det er også vigtigt at spørge ind 
til svarene og spørge efter eksempler, da det er med til at gøre brugerne trygge. Det sikrer 
også, at det er præcist deres ord og holdninger, der træder frem og ikke jeres fortolknin-
ger. Under interviewet er det vigtigt, at der er mulighed for at vige fra den slagne vej og 
følge de spor, brugeren lægger ud. Sørg for at dokumentere interviewet ved at optage, 
tage noter eller have en med-interviewer med, der kan skrive mere detaljeret ned. 

Efterfølgende er det vigtigt, at I renskriver jeres noter eller transskriberer interviewet og 
bruger disse som udgangspunkt for en download, hvor I deler den vigtigste viden med re-
sten af gruppen. Her kan det blive tydeligt, om I har brug for at indsamle yderligere viden 
igennem fx deltagerobservation for at kvalificere jeres antagelser yderligere.
Husk også at tilpasse jeres interviewguide løbende, afhængigt af hvilke spørgsmål der 
fungerer godt og hvilke spørgsmål, I mangler at få svar på.

metode
INTERVIEW
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I kan bruge deltagerobservation til at belyse 
brugeres adfærd og forstå usagte sociale og 
kulturelle værdier og normer. Det er denne 
adfærd og disse normer, der påvirker, om det 
vil give mening for brugere at implementere 
en ny service, arbejdsgang eller hjælpemiddel i 
deres dagligdag. 

metode
DELTAGEROBSERVATION



BESKRIVELSE 
Deltagerobservation giver jer dybdegående indsigt i en eksisterende praksis eller udfor-
dring. I starten af et projekt er denne metode nyttig, da det giver jer rig viden om samt 
god forståelse for en brugergruppe og deres forhold til jeres undersøgelsesfelt. Senere i 
et pro-jekt giver det mening at bruge deltagerobservation i forbindelse med afprøvning 
af proto-typer og prøvehandlinger eller som et led i en evaluering af en service og dens 
effekt.

HVORDAN
Når I anvender deltagerobservation, er det vigtigt at bevare en åben tilgang og forsø-
ge at se verden gennem en andens øjne. Deltagerobservation kan indebære følgende 
elementer:
▪ Fluen-på-væggen observation
▪ Efterligning
▪ Skygning
▪ Small talk
▪ Uformelle interviews i situationen

Alle observationer noteres i ord, skitser, genstande, fotos eller video som registreres under 
og efter situationerne. Enten kan I som observatører forholde jer passivt og blot registre-
re, efterligne eller skygge en brugergruppe eller også kan I være mere aktive og ”forstyrre” 
de deltagende i deres dagligdag og påvirke til refleksion enten ved jeres tilstedeværelse 
eller med spørgsmål.

Deltagerobservation kan give en stor mængde data, men er samtidig tidskrævende i udfø-
relse og efterbehandling.  Alt efter tid og behov kan deltagerobservation blive en del af je-
res proces og selv kort tids observation kan give gode data. Holder I denne data sammen 
med interviews, vil I kunne sammenligne det, brugergrupper gør, og det, de siger, de gør. 
Efter I har gennemført deltagerobservation, kan I med fordel gennemføre en download og 
dele jeres viden med resten af gruppen.

metode
DELTAGEROBSERVATION
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Uden mønstre – ingen indsigt og viden. Indsig-
terne kommer ikke automatisk fra data. Meto-
den er værdifuld, fordi den tager afsæt i data 
og fastholder brugernes oplevelser. Data skal 
kodes og systematiseres, hvorefter mønstre og 
sammenhænge kommer til syne. Disse møn-
stre fører til nye indsigter om genstandsfeltet, 
som man gerne vil blive klogere på.

metode
MØNSTERGENKENDELSE



BESKRIVELSE 
Mønstergenkendelse foregår ”nede-fra-og-op” og tager udgangspunkt i brugerens udsagn 
og egne iagttagelser for herefter at strukturere udsagnene på tværs og finde mønstre i da-
tamaterialet. Mønstrene skal identificere temaer/hovedkonklusioner. Metoden er essen-
tiel, hver gang man har indsamlet data, som man skal udlede indsigter på baggrund af.

HVORDAN
Afhængigt af datatypen (feltnoter, interviewtransskripti¬oner, fotos, lyd- eller videoklip 
mv.) starter I med at danne jer et fysisk og visuelt overblik over al jeres data. I kan fx prin-
te alle noter og fotos ud og sætte dem op på en stor væg. Herefter gennemgår I samtlige 
databidder og forholder jer til, hvad hver enkelt bid handler om. Man sætter så at sige en 
overskrift eller et tema på. Den samme databid kan godt passe ind under flere temaer 
eller overskrifter. 

Efterhånden som flere temaer og overskrifter fremkommer, kan I begynde at underkate-
gorisere eller overkategorisere. Således ses mønstre i data. Denne fremgangsmåde kan 
kaldes en empirisk analyse. Pas på ikke at slå jer til tåls med de første og bedste mønstre 
og sammenhænge, der viser sig.
Prøv at udfordre de oplagte mønstre med ny data eller nye øjne. Lav gerne analyser 
sammen med andre for at udfordre de temaer og mønstre, I ser. Måske ser de noget helt 
andet, som også er vigtigt at fremhæve

metode
MØNSTERGENKENDELSE
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I kan bruge karakterprofiler, når I gerne vil 
sikre, at brugerne er ”til stede” i udviklingen af 
løsninger. Karakterprofiler formidler lettilgæn-
gelig viden om udvalgte målgrupper af brugere 
og en god karakterprofil er visuel, fængende 
og giver indblik i brugergruppers liv og behov. 

metode
KARAKTERPROFILER

DAG
EVNER

BEHOVFAKTA

KARAKTERPROFIL



BESKRIVELSE 
Karakterprofiler er én ud af mange måder at præsentere sine indsigter om en bestemt 
målgruppe på. Karakterprofiler bruges til at skabe overblik og formidle indsigter om bruge-
re. Metoden er nyttigt, når I, i udviklingen af nye løsninger, vil målrette disse løsninger til 
bestemte målgrupper.

HVORDAN
Grundlaget for karakterprofiler ligger i indsamling og systematisk behandling af data, man 
har om en brugergruppe.
For at få fat i denne data, kan man bruge metoder som interview, deltagerobservation, 
designprobes mv. Ved hjælp af mønstergenkendelse kan man omsætte data til indsigter 
om brugergruppen. Afhængig af formålet kan karakterprofiler indeholde følgende:
▪ Navn og billede/tegning af person
▪ Fakta om alder, køn, beskæftigelse/uddannelse, etniske baggrund osv.
▪ Narrativ om personens behov og krav ift. det produkt/den service I udvikler, eller det 
områder, I undersøger og afdækker
▪ Narrativ om personens dagligdag ift. produkt/service eller fokusområde

Karakterprofilerne kan udnyttes som et brugerpanel, der hjælper jer gennem udviklingen 
af løsninger. I kan spørge, hvad den eller den karakter vil synes om en bestemt funktion 
eller æstetik, for at hjælpe jer på vejen mod den endelig løsning.

Det er en god idé at I gør karakterprofilerne så menneskelige som mulige, da de skal være 
relaterbare. Dog kan de også komme til at leve deres eget liv og influere subjektivt på 
beslutninger i udviklingen. Her er det vigtigt, at I skelner mellem det, der er relevant data-
grundlag for og det, der er jeres gruppes egen fortolkning af karakterenes ”stemmer”.  

metode
KARAKTERPROFILER
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I står med en masse ideer og har brug for at 
prioritere hvilke ideer, I skal arbejde videre 
med. Idéprioritering er en visuel fremstilling 
af løsningers potentialer. Det giver et fælles 
sprog og beslutningsgrundlag, når I eller en 
ledergruppe skal vælge, hvilke idéer eller løs-
ninger, der skal bruges ressourcer på at udvikle 
videre. 

metode
IDÉPRIORITERING



BESKRIVELSE 
Idéprioritering hjælper jer til at udvælge ideer ud fra nogle prioriteringskriterier. Hver løs-
ning får point på en række parametre, og disse forskellige point fremstilles visuelt som et 
edderkoppespind. Metoden er nyttig, når gruppen skal diskutere og beslutte, hvilke idéer 
eller løsninger, I skal arbejde videre med. 

HVORDAN
I beslutter i fællesskab, hvor mange og hvilke kriterier løsningerne skal gives point efter. 
Kriterier kan være ønskede effekter eller andre typer af succeskriterier. Kriterierne skal 
udtrykkes i en form, så de kan scores på samme målestok fx: dårlig <> god, høj<>lav eller 
lidt <> meget potentiale.

De forskellige kriterier sættes på et edderkoppespind med et kriterie for hver pind. I 
fællesskab diskuteres den enkelte løsnings score ud fra de forskellige kriterier. Når alle 
løsninger er pointgivet, kan I hænge alle edderkop¬pespind op og danne jer et overblik. I 
fællesskab diskute¬res det, hvilket krav der er til udvælgelsen af de koncep¬ter, der skal 
gå videre. Der kan være mange forskellige krav. Eksempelvis at I udvælger en portefølje 
af forskelligt scorende løsninger i og med, at de har forskellige styrker og svagheder. Det 
kan også være, at jeres gruppe har en klar scoreprofil, som I går efter, fx at økonomi altid 
vægter højest.

Metoden giver et visuelt overblik over potentialerne i nogle ofte meget komplekse 
løsninger. 

Afvej hvor mange kriterier du vil lægge i spindet. Jo flere kriterier, des mindre overblik, 
mens få kriterier betyder færre nuancer.

metode
IDÉPRIORITERING
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Indsigter giver projektet retning ved at fast-
holde og formidle nøje udvalgt viden, der er 
fremkommet i analysen af den indsamlede 
data fra udforskningsfasen. En god indsigt åb-
ner op for nye eller hidtil uerkendte perspek-
tiver om den udfordring, I udforsker. Det kan 
være fx Borgernes oplevelser med en services, 
medarbejdernes selvforståelse eller den måde, 
en service virker på andre.”

metode
INDSIGTER



BESKRIVELSE 
Indsigter er resultatet af en analyse af al datamateriale fra udforskningsfasen. En indsigt 
er altså ikke: 1) ubehandlet data 2) en observation eller 3) et udtrykt behov. Indsigten er 
derimod at forstå og formidle et større og sammenhængende ”hvorfor” bag data, observa-
tioner og behov. 

HVORDAN
Indsigter skabes ved at gennemføre en grundig analyse af jeres forskellige typer af data, 
der belyser et problemfelt fra forskellige perspektiver. Udvalgte mønstre fra analysen 
kan derefter formidles som indsigter. En indsigt bygges op af fem elementer: Baggrund; 
Dilemma; Hvorfor; Motivation og Ideal.

Baggrunden beskriver, hvad I har observeret i en bestemt sammenhæng, og hvad dem, I 
undersøger, forsøger at opnå. Dilemma formidler hvad der forhindrer dem, I undersøger, 
fra opnå det, de gerne vil. Hvorfor forholder sig til, hvad der skaber og påvirker den nuvæ-
rende adfærd. Motivationen fokuserer på, hvorfor dem I har undersøgt, ønsker at ændre 
deres adfærd eller i hvert fald ønsker at opnå andet eller mere end de opnår i dag. Idealet 
er det scenarie, som de ønsker at opnå. 

Når I formidler en indsigt er det en fordel at have en klar og fængende overskrift, som 
rummer essensen af den udfoldede indsigts-beskrivelse. Det er en god idé at tilføje un-
derbyggende citater, billeder etc., som kan være med til at give indsigten autoritet og ’kød 
på’. Indsigten kan således præsenteres som et solo-udsagn eller som del af en større visuel 
opsætning. Indsigterne kan med fordel være fysisk tilstede på en projektvæg for at sikre, 
at de er med til at skabe retning for projektet fremadrettet.

metode
INDSIGTER
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I kan bruge prøvehandlinger, når I vil have en 
hurtig og praksisnær erfaring med ny arbejds-
gang eller tilgang, som I ikke kender effekten 
af endnu. Metoden tages i brug, når mindre 
forandringstiltag skal prøves af. Prøvehand-
linger er systematiske og eksperimenterende 
og kan derfor hurtigt afklare uenigheder om, 
hvorvidt en mulig løsning kan skabe værdi.

metode
PRØVEHANDLINGER



BESKRIVELSE 
Prøvehandlinger er især nyttige, når der ikke er ressourcer, økonomi, tid eller arbejdskraft 
til større innovationstiltag. Prøvehandlinger foregår som en del af den daglige drift og det 
er praktikerne selv, der skal udføre prøvehandlingerne. I gruppen kan I aftale en række 
prøvehandlinger, I skal teste effekten af til næste gang, I mødes. Både små og store idéer 
kan prøves af, uden det koster en masse tid eller ressourcer, der tager fokus fra jeres 
daglige arbejde.

HVORDAN
Prøvehandlinger er nært beslægtet med prototypen, der dog har mere fysisk karakter. De 
ligner hinanden på den måde, at så snart I bliver opmærksomme på et behov eller får en 
idé, kan I formulere en prøvehandling og sætte den i gang.
En prøvehandling skal være simpel og kort og skal udføres med de ressourcer og beslut-
ningskompetencer, der er til stede lokalt, samt samtykke fra de personer, der berøres af 
prøvehandlingen. Efter afslutningen skal der evalueres på:
▪ Virkede det/ikke?
▪ Hvor stor/lille var effekten?
▪ Hvor stor/lille var indsatsen?
▪ Skabte det en værdi for borgere/brugere/medarbejdere?
V
ærdien for de personer prøvehandlingen påvirker er essentiel, da en prøvehandling skal 
skabe værdi for brugere. Det er således ikke nok at se på, om prøvehandlingen effektivi-
serede arbejdsgange hos personalet eller i en service. I skal huske også at fokusere på den 
værdi, der blev udløst gennem prøvehandlingen for borgerne.
I skal være opmærksomme på, at prøvehandlingerne kan opleve modstand fra de faglige 
normer og mind-set. Derfor er det vigtigt at få de involverede personer med på idéen om 
prøvehandlingen.

Det er vigtigt, I husker på at omsætte jeres nye indsigter og bruger tid på at notere og 
registrere oplevelsen af prøvehandlingerne. Selvom de er lette at iværksætte kræver det 
stor opmærksomhed fra jer, der udfører dem. Resultaterne skal dokumenteres og gives til 
gruppen, så I kan arbejde videre med jeres nye viden.

metode
PRØVEHANDLINGER
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En visuel aktørkortlægning giver jer et indblik 
i hvem, der er relevant at inddrage i forskellige 
dele af jeres projekt, i selve projektgruppen 
eller i en følgegruppe.
For at skabe sig et overblik over det gen-
standsfelt, I skal til at undersøge, kan det være 
en god idé at lave en visuel aktør-kortlægning. 

metode
AKTØRKORTLÆGNING



BESKRIVELSE 
En aktørkortlægning er en visuel brainstorm på de aktører, der på den ene eller anden 
måde er relevante i arbejdet med jeres udvalgte problemstilling. Kortlægningen kan med 
fordel udføres i fællesskab og kvalificeres og udvides løbende undervejs ved hjælp af en 
”snebolds-tilgang”, hvor én identificeret aktør hjælper med at identificere og skabe kontakt 
til yderligere aktører etc.

HVORDAN
Den ansvarlige for aktørkortlægningen giver resten af gruppen til opgave at forberede 
sig ved at identificere så mange relevante aktører som muligt. Her er det vigtigt at tænke 
bredt; fx forskellige typer borgere, medarbejdere fra forskellige dele af organisationen, 
ledere, politikere, frivillige, virksomheder og civilsamfundsorganisationer afhængigt af, 
hvad problemstillingen er.  

Når I mødes, byder I på skift ind med de forskellige aktører, I hver især har identificeret. 
Én aktør skrives ned pr. post-it og sættes på et fælles kanvas. Aktørerne kan løbende 
grupperes under relevante overskrifter. Hvilke overskrifter, der er relevante afhænger 
af projektet. Efterfølgende kan det være relevant at identificere, hvorfor og hvordan de 
forskellige aktører skal involveres; hvem er relevant at inddrage i interviews? Hvem kan I 
lave deltagerobservation med? Involvere i workshops? Hvem skal med i en følgegruppe, 
og hvem er måske relevant at inddrage i jeres projektgruppe?  
A
ktørkortlægningen kan skrives rent i Word eller Excel eller visualiseringen kan rentegnes 
og deles med resten af gruppen. Husk at opdatere den løbende, når I møder relevante 
aktører, der bidrager til jeres projekt. 

metode
AKTØRKORTLÆGNING
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En download session sikrer, at alle i en ar-
bejdsgruppe kender til de vigtigste pointer fra 
interviews og deltagerobservationer selvom de 
ikke har deltaget i indsamlingen selv. Samtidig 
er en download-session også en indledende 
øvelse til senere mønstergenkendelse på tværs 
af den indsamlede viden. 

metode
DOWNLOAD



BESKRIVELSE 
I har brug for en download session, når I skal dele viden fra feltarbejde og research med 
hinanden. I kan med fordel holde download sessioner løbende under feltarbejdet, fordi 
download sessioner ofte leder til nye spørgsmål og ny dataindsamling. De personer som 
har gennemført de forskellige interviews, observationer eller desk research medbringer 
deres renskrevne feltnoter, billeder eller interviewtransskriptioner. For at sikre gode 
downloads skal I inden dataindsamlingen blive enige om en god ramme for downloads.  

HVORDAN
Et godt format til en download kan være, at én person får max 10 minutter til at præsen-
terer, hvad vedkommende finder vigtigst fra et interview. Under præsentationen lytter 
resten af gruppen uden at afbryde og noterer de pointer og elementer de finder cen-
trale i præsentationen. De kan også notere spørgsmål (til præsentationen eller til videre 
dataindsamling) og idéer til løsninger. Hver pointe noteres på hver sin post-it. De kan med 
fordel have hver sin farve, så det er let at skelne pointer, spørgsmål og idéer fra hinan-
den. Når præsentationen er færdig, fortæller tilhørerne på skift, hvad de fandt centralt i 
præsentationen.
For at sikre god energi og inddragelse af alle, er det en god idé, at én tilhører præsenterer 
én pointe, som derefter udfoldes af resten af tilhørerne med det samme, inden ’turen’ går 
videre til næste tilhører og en ny pointe.
Downloaden af interviewet fortsætter indtil alle pointer er hørt og udfoldet. Idéer samles 
for sig og kan med fordel gemmes til idéudviklingsfasen påbegyndes. Spørgsmål gennem-
gås og kan være anledning til, at I beslutter, I har brug for at indsamle mere data. Herefter 
starter en download af næste interview eller observation.
Det er vigtigt, at I dokumenterer de pointer, der er nedskrevet og samlet. Det kan fx 
gøres på en projektvæg, så jeres erfaringer er synlige og lette at gå til. Det kan også gøres 
i en fælles fil i Word eller PowerPoint, hvor I udpeger én ansvarlig til at holde denne fil 
opdateret.

Som afslutning på en download-session er det ofte naturligt, at I påbegynder mønstergen-
kendelse, hvor I sammen laver de indledende tematiseringer af jeres materiale. 

metode
DOWNLOAD
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