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Indledning
Målet for projektet Benefit4Regions (B4R) er at understøtte en dansk-tysk grænseoverskridende
udvikling for bedre at kunne løse fremtidige problemer i samarbejde. Den primære metode til at nå
dette mål er at gennemføre casestudier. Dette er små projekter inden for rammen af hovedprojektet,
der viser diskussionsformer og løsninger.
Alt dette indebærer megen kommunikation - og det indeholder mange muligheder for misforståelser. I
enhver diskussion kan der forekomme situationer, hvor mennesker bruger de samme termer men
med forskellige betydninger eller omvendt. Det lyder som en perfekt opskrift på et mislykket
samarbejde, især når det drejer sig om et projekt, der skal understøtte den regionale udvikling, som
vedrører mange mennesker i regionen. Inden for B4R mangedobles kilderne til disse mulige
misforståelser, da kommunikationen ikke kun finder sted mellem forskellige kommuner men også
mellem forskellige regioner og lande. Både inden for den danske og tyske kultur har tilgangen til
planlægning og måden at diskutere på nogle karakteristiske forskelle, som hver især kan være kilden
til fejlkommunikation.
På denne baggrund har B4R besluttet at sætte en stopper for disse udfordringer, inden de bliver til
problemer. Vi er begyndt at udvikle et glossar, som indeholder de vigtigste begreber og deres klare og
endegyldige definitioner, der anvendes i en planlægningsproces. De relevante termer, som gælder for
hele projektet, er angivet nedenfor med en definition af hvert begreb og en række kendetegn, som
forklarer betydningen af hvert begreb i vores projekt.

Handlingsplan
En oversigt over de skridt, der skal tages for at nå et bestemt mål, betegnes en handlingsplan.
(Collins engelske ordbog, (n.d.))
En detaljeret vejledning, der skal følges for at løse et problem eller for at opnå noget. (Cambridge
ordbog, (n.d.))

Områderelateret udviklingsstrategi
Den områderelaterede udviklingsstrategi er et element fra LEADER-metoden, som sikrer, at den
lokale udvikling sker baseret på områdespecifikke ressourcer. (Egen definition, WP3)

Holdning
Holdning kan defineres som en bestemt måde at tænke på eller en følelse for noget.
Synspunkt, sindstilstand, tænkemåde, måde at se tingene på, standpunkt, interesse, fremgangsmåde
(Oxford engelske ordbog, (n.d.))

Bottom-up projektstruktur
Et projekt, som skrider frem fra de nederste niveauer og opad, og som kontrolleres eller styres fra de
nederste niveauer af. (JONES 2014: 5)

Bottom-up strategi
Bottom-up-strategien sættes i forbindelse med inddragelse af den lokale befolkning i udviklingen af et
lokalt område. Bottom-up-strategien er et element fra LEADER-metoden, men kan også inddrages på
andre områder, fx i den kommunale landdistriktspolitik. (Egen definition, WP3)

Case Study (Casestudie)
Et casestudie – (CS) er en empirisk undersøgelse, som undersøger et nutidigt fænomen ("Sagen")
inden for dens reale kontekst nærmere, især når grænserne mellem fænomen og kontekst ikke er
klare (YIN 2014: 16)
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De primære tegn fra casestudier, iflg. Nicky Hayes (2000), omfatter følgende punkter:
1. Et beskrivende studie
Det vil sige, de indsamlede data viser beskrivelser af psykologiske processer og hændelser samt de
sammenhæng, hvor de har fundet sted (kvalitative data). Hovedvægten ligger altid på konstruktionen
af verbale beskrivelser af adfærd eller erfaring, men der kan også indhentes kvantitative data. Der
opnås en høj detaljeringsgrad.
2. Smal fokuseret
Typisk giver et casestudie kun en beskrivelse af en enkelt person og af og til også af grupper. Hyppigt
koncentrerer casestudiet sig om en begrænset egenskab ved en person, som for eksempel
kundeadfærd.
3. Kombinerer objektive og subjektive data
Forskeren kan kombinere objektive og subjektive data; begge betragtes som gyldige data til analysen
og som grundlag for konklusioner i forbindelse med et casestudie - den objektive beskrivelse af
adfærden og dens kontekst og detaljens subjektive aspekt som følelser, overbevisninger, indtryk eller
interpretationer. Faktisk er et casestudie et enestående middel til at opnå en dyb forståelse af
adfærden og en enkelt persons erfaring.
4. Procesorienteret
Casestudiemetoden gør det mulig for forskeren at udforske og beskrive processer, som optræder
over tid. Denne metode står i modsætning til den eksperimentelle metode, som grundlæggende
leverer et øjebliksbillede af processer, der kan fortsætte over tid, som f.eks. den gradvise udvikling af
sproget hos børn.

Case studieproces (YIN 2014: 2).

Casestudieleder
En casestudieleder er den person, som er ansvarlig for planlægningen, forberedelsen og
gennemførelsen af et casestudie inden for rammen af B4R-projektet. Lederne af casestudierne inden
for B4R er ansvarlige for i slutningen af støtteperioden at levere resultater, som viser fremskridt i
forbindelse med deres casestudie. Resultaterne omfatter materiale og aktiviteter. Casestudieledere
organiserer og faciliteter regelmæssigt månedlige casestudiesamtaler med interessegrupper i
grænseregionen.
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Forandringsledelse
Ledelse af forandringer og udvikling i en virksomhed eller en lignende organisation. (Oxford ordbog,
(n.d.)
Forandringsledelse er en ledelsesstil, som sigter imod at opmuntre organisationer og enkeltpersoner
til at håndtere forandringerne i deres arbejde effektivt. (Collins ordbog, (n.d.))
Minimering af modstanden over for organisatoriske forandringer ved inddragelse af nøglepersoner og
interessegrupper (Business ordbog, (n.d.))
Forandringsledelse er defineret som processen med kontinuerligt at forny en organisations retning,
struktur og evner til at leve op til eksterne og interne kunders krav, der hele tiden ændrer sig. (Moran
og Brightman, 2001: 111)

Co-Creation
Det fælles værdiskabelse for virksomheder og kunder, som gør det muligt for kunden at være med til
at skabe serviceoplevelsen, så den passer til konteksten (Prahalad og Ramaswamy, 2004, s. 8).
Co-Creation er at skabe noget interaktivt på tværs af interaktive systemomgivelser (tilvejebragt ved
interaktive platforme), som medfører agencing-opgaver og strukturering af organisationer
(Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2018)). Begrebet betegner, at nogen er sammen - ”co” om at skabe
noget - ”creation”, men hvad det indebærer, er der ikke enighed om. Co-creation er ikke et entydigt
begreb.
En slags samarbejde hvor mennesker med forskellige baggrund i fællesskab udvikler et produkt eller
en tjenesteydelse, som alle profiterer af. Samarbejdet i samskabelsen hjælper virksomheder til at
finde nye løsninger på problemer. (Macmillan ordbog, (n.d.)
En del af den danske forskningslitteratur oversætter begrebet til ”samskabelse (Agger & Tortzen,
2015; Ulrich, 2016), men dette begreb er lige så uklart, og som sådan hjælper en oversættelse ikke
med at definere co-creation. En væsentlig grund til, at det ikke er entydigt, hvordan co-creation skal
defineres, er, at det har bredt sig til en række forskellige sammenhænge, hvor det bruges til at
beskrive forskellige former for samarbejde mellem forskellige parter om forskellige problemstillinger.
Efterhånden har begrebet co-creation bredt sig til offentlige organisationer (Crosby, Hart, & Torfing,
2017), hvor der har været en stigende interesse for at inddrage borgere og brugere i opgaveløsningen
på en række forskellige områder for offentlig service, blandt andet i forhold til social innovation
(Voorberg et al., 2014), sundhed og forebyggelse (Thompson, 2007) og videregående uddannelse
(Chemi & Krogh, 2017). I den sammenhæng bliver co-creation bredt defineret som ”the active
involvement of citizens in public service delivery” (Voorberg et al., 2014, p. 1333) uden at det
præciseres, hvad der kendetegner ”aktiv involvering”.

Co-Design
Co-Design betyder at skabe i fællesskab. (Collins ordbog, 2019)
Co-Design betyder at skabe noget, idet man arbejder sammen med en eller flere andre: At skabe
noget i fællesskab (Merriam-Webster ordbog, (n.d.)).
Begrebet Co-Design refererer til den "kollektive kreativitet, som den anvendes på tværs af hele
designprocessen". (Sanders og Stappers, 2008)
Co-Design er det skabende samarbejde i forbindelse med designprocesser. (Steen, M., Manschot,
M., & De Koning, N., 2011)

Samarbejde
Samarbejde er defineret som handlingen af samarbejdet med nogen for at producere noget. (Oxford
ordbog, (n.d.)).
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Kollegial rådgivning
Kollegial rådgivning, også kaldet ”Peer Counseling”, sættes i forbindelse med "gensidig refleksion
blandt kollegaerne med det mål at give nyt fremdrift i deres daglige arbejde" (Herwig-Lempp, 2013).
Rådgivningen kan være formel og struktureret eller uformel og ustruktureret. Derudover kan den
kollegiale rådgivning gennemføres mellem kun to personer eller i større teams (ibid., s. 9). Mens der
findes mange interpretationer af kollegial rådgivning, så henvises der i B4R-publikationerne til den
mindre strukturerede form for kollegial rådgivning.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at den kollegiale rådgivning er forskellig fra at tage
beslutninger, hvilket finder sted efter rådgivningen (ibid., s. 9). Mens en person under den kollegiale
rådgivning kan få råd fra en, så træffer personen selv beslutningen, det gør rådgiveren ikke (ibid., 9).

Forpligtelse/Engagement
Forpligtelser defineres som aftaler mellem to eller flere aktører, der påvirker fremtidige aktiviteter og
deltagelse. Forpligtelser kan henføres til aktører, ressourcer og/eller aktiviteter eller andre ting som
projekter eller casestudier (Projektteams). (B4R)

Kommunikation
Kommunikation er formidlingen af de betydninger, det er til hensigt at formidle fra en enhed til en
anden ved hjælp af fælles forståede tegn og semiotiske regler.
•

De påtænkte og de modtagne beskeder kan afvige fra hinanden i større eller mindre grad.

•

Planlægningen omfatter forskellige kommunikationsprocesser

•

Kommunikation af specifikt indhold på forskellige niveauer og til forskellige interessegrupper

•

Vanskeligheder ved afkodning på grund af kulturelle forskelle eller kontekstspecifikke
forhindringer

(Harper & Douglas, 2017)

Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftaler er kontrakter eller formelle dokumenter, der indgås mellem to personer, parter eller
forretningsorganisationer for at markere den pagt, som de har indgået, og for at arbejde mod et mål.

COPEDIA
COPEDIA er en online-platform, hvor alle vigtige resultater fra B4R, Baltic Compass og andre
Interreg-projekter vil være tilgængelige til fremtidig brug.

Digitalisering
Digitalisering er generelt set en teknisk proces til at konvertere analoge informationer/ting i enhver
form (tekst, billed, lyd osv.) til digitale (dvs. computerlæsbare) formater/data. Digitaliseringen er
kendetegnet gennem mange komplekse processer til integreringen af digitale teknologisystemer i
menneskers hverdag.

Opdagelsesproces
Handlingen eller processen i forbindelse med at opdage eller at blive opdaget betegnes som
opdagelsesproces. (Oxford ordbog, (n.d.))
Den kan også betegnes som at finde ud af, læring, virkeliggørelse, genkendelse, opdagelse, afsløring
osv. (Oxford ordbog, (n.d.))

Diversitet
Diversitet er at være forskelligartet, en række forskellige ting, et punkt for forskellighed eller tilstanden
eller kvaliteten ved at være forskellig eller afvigende (Oxford ordbog, (n.d.)
Diversitet er også at inkludere mennesker af forskellig race, køn, tro osv. i en gruppe.
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Evaluering
Evaluering defineres som det at tage en beslutning om et beløb, antallet eller værdien af noget;
vurdering. (Oxford ordbog, n.d.).

Endogen udvikling
Endogen udvikling kan ganske enkelt defineres som intern eller lokal udvikling. Endogene
udviklingsmønstre identificeres hovedsageligt på grundlag af lokale vidensressourcer, økologi,
arbejdskraft osv.

Evalueringstrategi
Handlingsplanen, regelsættet eller metoden til analyse af noget betegnes som evalueringsstrategi.

Facilitator
En, som hjælper en person eller organisation med at gøre noget lettere eller med at finde svaret på et
problem ved at diskutere ting og foreslå måder at gøre ting på. (Cambridge ordbog, (n.d.) En
facilitator er en, som benyttes for at gøre en proces lettere eller til at hjælpe mennesker med at opnå
en løsning eller aftale uden direkte at blive involveret i processen, diskussionen osv. En facilitator
muliggør det for andre mennesker at arbejde, som det bedst passer dem.
At facilitere betyder at gøre noget muligt eller lettere.

Mål
Et mål kan defineres som en målsætning eller et resultat, som indsatser retter sig mod. (Oxford
ordbog, (n.d.))

Samling af information
Informationer er defineret som de fakta, som er blevet stillet til rådighed eller erfaret om noget eller
nogen. (Oxford, n.d.). Samling af information er samlingen af informationer eller data, som er
relevante eller nyttige for målgruppen om de konkret valgte temaer. I B4R tjener de som
dokumentation af metoderne, som anvendes i casestudierne, og ikke enhver tilgængelig information
(B4R_AP3_Glossar_LLUR_V1, S.3). Copedia kan med andre ord defineres som
"Informationsindsamling", hvor informationer om personer, projekter og metoder i B4R er
tilgængelige.

Interaktion
Interaktion kan defineres som interaktion eller gensidig indflydelse.Det er kommunikationen eller den
direkte involvering med nogen eller noget. (Oxford ordbog, (n.d.).

Vidensbase
Vidensbasen kan defineres som et lager af informationer eller data, som er tilgængelige. (Oxford
ordbog, (n.d.))

LAG – Lokale initiativgrupper Aktivregionen (LEADER)
LAG´er kan defineres som det lokale partnerskab mellem myndigheder, virksomheder og
organisationer. De er de offentligt-private partnerskaber, som styrer LEADER-programmet og dermed
er drivkraften for den regionale udvikling. (Netværk Landlige områder, (n.d)).

Sprogbarrierer
Kommunikative forhindringer, som beror på, at mennesker taler forskellige sprog eller anvender
forskellige ord og kommunikationsvaner, der fører til mangel på forståelse eller tillid til
kommunikationspartneren.

LEADER
LEADER er en metode til at arbejde med udvikling i landdistrikterne. LEADER-metodens
nøgleelement er opbygningen af et lokalt partnerskab mellem myndigheder, virksomheder og
organisationer. Andre elementer er områderelaterede udviklingsstrategier og bottom-up-tilgange. De
lokale initiativgrupper (LAG´er) er eksempler på LEADER-metoden. (Egendefinition, WP3)
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Læring
Læring er defineret som processen at erhverve ny viden eller ændre og styrke bestående viden,
adfærd, færdigheder, værdier eller præferencer.
Læring er en erhvervelse af viden eller færdigheder gennem studie, erfaring eller oplæring.
"Læring er en varig forandring af adfærden eller evnen til at opføre sig på en bestemt måde, der er
resultatet af praksissen eller andre former for erfaring." (Schunk, 2012)
"En forandring af menneskellige tendenser eller evne, som fortsætter over et længere tidsrum og ikke
bare kan tilskrives vækstprocesser." (Gagne, R. 1985)
"En proces, der fører til forandringer, som opstår gennem erfaring og øger potentialet for forbedret
præstation og fremtidig læring." (Ambrose, et al., 2010)

Kommunalbestyrelse
Kommunalbestyrelsen er en lokal organisation, som fungerer som talerør/formidler for et
lokalsamfund. (Egendefinition, WP3)

Lokal udviklingsplan
Den lokale udviklingsplan er en strategisk formulering af lokalsamfundets vision om lokalområdets
fremtidige udvikling. (Egendefinition, WP3)

Metodetilpasning
Tilpasning betyder den handling eller proces, det er, at tilpasse eller blive tilpasset. Det betyder
handlingen at ændre noget for at gøre det egnet til et nyt formål eller en ny situation. (Collins ordbog,
(n.d.))
Metodetilpasning betyder i B4R-kontekst at tilpasse eller ændre metoderne og resultaterne af
handlingsforskning, så de bedre passer til de fremtidige projektplanlæggeres behov på en måde, som
er en fordel for projektplanlægningen.

Metodetilpasningsworkshop
Målet for den i juni og august 2018 gennemførte metodetilpasningsworkshop var at ensrette de
videnskabelige partneres tilgange til skolens metodik og indhold og se, hvordan informationer fra
casestudieiagttagelsen kan overføres i planlægningen af skoleindholdet. (180726-B4RProject_Planning_School_Concept)

Metodeværktøjskasse
Metodeværktøjskassen er samlingen af handlings- og kommunikationsmetoder og danner grundlaget
for projektplanlægningsskolens indhold.

Tankegang
Tankegang kan defineres som en persons opbyggede holdninger.
Den kan også defineres som mentale processer, tankeprocesser, tænkemåde, sindstilstand,
mentalitet osv. (Oxford ordbog, (n.d.).

Overvågning
At iagttage og tjekke en situation grundigt i et vist tidsrum for at erfare noget om den kalder man
overvågning. (Cambridge ordbog, (n.d.)).

Observatør
En observatør er en person, som deltager i casestudiemøder, spiller en passiv rolle og iagttager
kommunikationsprocessen i casestudiemødet.

Deltagelse
Deltagelse er defineret som en proces, hvor
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•
•
•
•

interessegrupper indbyrdes udveksler informationer og viden;
udvikler initiativer og samskaber fælles værdi;
påvirker og deler kontrollen over beslutninger og resultater;
påvirker og deler kontrol over ressourcerne.

(PP-Meeting Nov 21st, 2017)

Planlægningscyklus
Planlægningscyklussen består af skridt eller processer, som vil føre til en struktureret og forståelig
projektledelsesplan, som er egnet til alle interessegrupper i et projekts specifikke kontekst.

Projektplanlægningsskole
Projektplanlægningsskolen er et generelt koncept, et metodesæt og den praktiske gennemførelse af
workshops for at overføre viden og kvalifikationer til den grænseoverskridende projektrelaterede
kommunikation, deltagelse og planlægning.

Regional udvikling
Regional udvikling er kendetegnet ved "almindelige bestræbelser på reduktion af de regionale
forskelle ved at støtte økonomiske aktiviteter i regionerne (beskæftigelse og skabelse af velstand) "
(OECD, n.d.), inklusiv investeringer i innovation og forskning, digital agenda, understøttelse til små og
mellemstore virksomheder, med fokus på overgangen til en kulstoffattig økonomi. (ERDF, n.d.).

Ressourcer
Ressourcer kan defineres som et lager eller en forsyning af penge, materialer, personale og andre
værdier, som kan benyttes af en person eller organisation for at fungere effektivt.
Det kan være en kilde til hjælp eller information. (Oxford ordbog, (n.d.))

Landdistriktområder
Landdistriktområder er defineret som tyndt befolkede områder, hvor mere end 50% af befolkningen
lever i landlige netceller. (Europæiske Kommission, 2014) Landlige netceller er netceller, som ikke
identificeres som købstadsagtige centre eller købstadsagtige klynger. (Eurostat, 2019)
Landdistriktområder er områder med kendetegn, som er typiske for områder, som ligger langt væk fra
storbyer. (Collins ordbog, n,d)

Landdistriktsråd
Dette er en sammenslutning af lokalbestyrelser i kommunen (DK) eller en region/kreds (DE).
(Egendefinition, WP3)

Mobilitet i landdistrikterne
Mobilitet i landdistrikterne beskæftiger sig med bevægelsen af
•
•
•
•

mennesker (menneskemigration, rejse/fritid, trafik)
ting (transport)
idéer (se fx meme, tanker, koncepter)
viden (kommunikation & information)

i landdistriktsområder, mellem landdistrikter og mellem landdistrikter og byområder.

Rumlig strukturanalyse
Ordet "rumlig" betyder, at det refererer til rummet og positionen, størrelsen, formen osv. på ting.
Den rumlige struktur kan forstås som princippet for organisering af den geografiske enhed, der
undersøges, fx indretning af beboelsescentre, netværk, infrastruktursystemer og faciliteter. Et
detaljeret studie eller undersøgelse deraf betegnes "rumlig strukturanalyse".
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Interessent
En, som deltager i en handling eller er berørt af denne (Merriam-Webster, (n.d.)). En person, såsom
en medarbejder, kunde eller borger, som har med en organisation, et selskab osv. at gøre og derfor
har ansvar over for disse og en interesse i deres succes (Cambridge, (n.d.)). Interessenter er grupper
eller personer, som er berørt af et projekt, samt dem, som muligvis er interesseret i et projekt og/eller
har evnen til at påvirke dettes resultat positivt eller negativt. (WP3-meeting, d. 7. marts 2017)

Strategi
En strategi er en målorienteret, trinvis proces. Det er en overordnet måde til at nå et eller flere mål
eller at løse problemer inden for et emne og en rumlig kontekst under usikre betingelser (fx
manglende data, ukendte eller nye partnere). Derfor er det mere end en plan.

Strategitilpasning
Strategi er defineret som en måde, hvorpå en virksomhed, en regering eller en anden organisation
grundigt planlægger sine handlinger over et bestemt tidsrum for at forbedre sin position og for at opnå
det, den vil. (Cambridge ordbog, n.d.)
Strategitilpasning er tilpasning af projektets strategier og dets resultater for at nå til en effektiv måde
at formidle disse resultater på til forskellige målgrupper.

SWOT-analyse
SWOT-analysen er en metode til analyse af en given situation ved at identificere styrkerne,
svaghederne, mulighederne og truslerne [Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats].
SWOT-analysen anvendes fx i forbindelse med en udviklingsplan i lokalsamfund. (Egendef. WP3)

Taktik
En handling eller strategi, som er grundigt planlagt, for at nå et bestemt mål, betegnes som taktik.
(Oxford ordbog, (n.d.).

Målgruppe
Målgruppen kan defineres som den gruppe af mennesker, som skal nås med informationer og som
bør involveres i en produktiv kommunikations- eller deltagelsesproces.

Territorialt samarbejde
Territorie kan defineres som et område, som er underlagt en herskers eller stats myndighedsområde.
(Oxford ordbog, 2019).
Det territoriale samarbejde eller et samarbejde mellem territorierne bringer mennesker sammen og
hjælper med at løse fælles problemer, gør det lettere at udveksle idéer og varer og værdier og
fremmer det strategiske arbejde mod fælles mål. (Europæiske Kommission, n.d.).

Top-down projektstruktur
Et projekt, der styres, ledes eller indføres fra projektorganisationens øverste niveau. (JONES 2014: 4)

Tillid
Tillid kan defineres som den faste tro på noget eller nogens pålidelighed, ærlighed eller evne. (Oxford
Wörterbuch, (n.d.).

Vision
En vision er en drøm eller et mentalt billede af noget. Et syn ind i fremtiden. Evnen til at forestille sig,
hvordan noget vil kunne udvikle sig i fremtiden, eller idéer der opstår ud fra dette mentale billede.
(Cambridge ordbog, 2019)

Work packages
En work package er defineret som en gruppe af relaterede opgaver i et projekt. Gruppen adskiller sig
klart fra andre work packages, har fastlagte start- og sluttidspunkter med mellemliggende milesten,
har et relativ kort tidsspænd, som er opdelt med tidspunkter for opgaver, har et tilknyttet budget og er
integreret i de relaterede work packages’ tidsplaner. (BusinessDictionary.com, 2018).
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