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1. Indledning 
I Interreg 5A-projektet „Benefit4Regions“ (B4R) arbejdede 11 projektpartnere fra offentlige og 
videnskabelige områder samt en række forskellige netværkspartnere i mere end tre år sammen, i 
bl.a 9 forskellige Case Studies, for at teste, i fællesskab at lære nye ansatser og metoder til en 
effektiv og målrettet fremgangsmåde i det overordnede (internationale) samarbejdes kontekst 
indenfor landudviklingen og for at sammenføre en første strategisk ansats. Samarbejdet viste bl.a., 
at mange udfordringer og potentialer, ligner hinanden i de forskellige tema- og handlingsfelter. Men 
måderne at gribe det an på og løsningsvejene adskiller sig på grund af de kulturelle, politiske og 
administrative forskelle til dels tydeligt. For projektforløbet, henholdsvis afbildelsen af en strategisk 
ansats betyder dette, at mangfoldige læringsprocesser har været og er nødvendige, for at se disse 
forskellige fremgangsmåder principielt som chance og merværdi, at gøre transparente og at udfiltrere 
anvendelsesegnede ansatser.  

Desangående afbilder den samlede B4R-strategi som „Do-it-yourself strategibyggekassen“, 
samt samarbejdsprincipperne, delstrategierne til vigtige strategiske evner og 
projektplanlægningsmodellen en første essens, for i fremtiden for ledelsen fra et overordnet 
samarbejde blandt tematiske arbejdsgrupper (Case Studies) i den internationale, men også nationale, 
regionale og lokale sammenhæng, at give en omfattende første ansats som orienteringshjælp. 
Mission og mål for denne essens, er det, med resultaterne at finansiere,  „SMARTERe veje til det 
overordnede samarbejde i landudviklingen“. Desangående afbilder den foreliggende delstrategi 
„Fælles udformning“ én af syv delstrategier („Formidling/Moderation“, „Bridgebuilding“, 
„Videnstransfer“, „Co-kreation“, „Evaluering“ og „Offentlighedsarbejde/Social Media“), som dermed 
hjælper med til at reflektere over strategiske evner og i givet fald at optimere disse. I det følgende 
helliger teksten sig relevansen „fælles udformning“, samt centrale koncepter og taktikker, som finder 
anvendelse i det overordnede samarbejde blandt offentlige organisationer. 

 

2. Fælles udformning i det overordnede samarbejde blandt offentlige 
organisationer hos B4R 

Den fælles udformning af det overordnede samarbejde blandt offentlige organisationer i B4R-case 
studies, er fra ansatsen af, forløbet meget heterogen og korrelerer med de i indledningen beskrevne 
forskellige fremgangsmåder og løsninger. Desangående tilbød den videnskabelige ledsagelse i 
forbindelse med start af projektet og dermed også de fleste case-studyledere i den såkaldte 
„Kreativworkshop“ et „Case Study Method Tool“ (se www.copedia.eu) som uforpligtende orienterings- 
og arbejdshjælp. Denne  metode indeholder en ansats med syv trin, samt prøvespørgsmål og en 
præsentation, som „Broen“ mellem teori og praksis forklarede.  

I tilslutning blev denne arbejdshjælp slet ikke eller kun i tydelig revideret form benyttet som ansats til 
procesudformningen. I projektforløbet, viste det sig, ud over udfordringerne i starten, i forbindelse 
med den praktiske anvendelse, at Case Study Method Tool til generel-teoretisk og datafokusseret 
natur og til konteksten „international“, „offentlige organisationer“ og „landudvikling“, samt 
„Kommunikation“ og „Deltagelse“  var et for statisk værktøj. Dette afspejlede sig bl.a. i forbindelse 
med case-studyledernes læringserfaringer, der anvendes som første grundlag. Omtalte 
kommunikations- og deltagelsesprocesser (interne og eksterne) stod ikke tydeligt nok i fokus, for at 
repræsentere en målførende arbejdshjælp.  

Iht. de samlede erfaringer i B4R-læringsprocessen, ville en metode, som fremmer en 
„udformende projektledelse“  have været mere målførende. Denne imponerer gennem den 
kontinuerlige formidling mellem aktørerne og den tilsvarende opbygning af forskellige broer (bl.a. 
viden, forhold, netværk), samt styringen og ledelsen indenfor rammen af udformningen af fælles mål 
og den fælles kreation/skabelse af løsninger. Vejen bør såvidt muligt være af SMARTER natur 
(specifik; målbar; attraktiv; realistisk; afsluttet; evaluérbar; rejustérbar), for derudover at kunne 
videreudvikle denne. Tilsvarende disse erkendelser, så udvider den fælles udformning formidlerrollen, 
da case-studylederne var komplet neutrale (de forfølger alle egne individuelle mål) og dermed var 
tvunget til at foretage en strategisk tilpasning, som blev muliggjort gennem den fælles 
procesudformning indenfor rammen af det overordnede (internationale) samarbejde og gjorde 
konteksten noget mere håndtérbar. 
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2.1 Hvorfor har vi valgt delstrategien „Fælles udformning“ (co-design)? 
Delstrategien „Fælles udformning“ beskriver den strategiske evne til administrativt at styre og 
metodisk at lede en overordnet kommunikations-, deltagelses- og læringsproces, i hvilken 
fælles mål og løsninger udvikler sig, som efterfølgende indebærer et tillidsfuldt og engageret 
samarbejde blandt udviklingspartnerne. Denne kontekstrelaterede ansats er på dette sted samlignelig 
og til dels kompatibel med gængse procedurer fra det klassiske og især „agile“ procesdesign indenfor 
andre områder, som f.eks. Design Thinking, Design Sprint eller Scrum. Disse benyttes også allerede  
punktuelt gennem kommuner som Kolding Kommune til interne kommunikations-, participations- og  
læringsprocesser „fra problem til produkt“.  

På den anden side er ansatsen til „fælles udformning“ derfor samlignelig og kompatibel, på grund af 
strukturelle kendetegn, for at styre arbejdsprocessen (trinvis og repetetivt) indenfor rammen af et 
fleksibelt og slankt ledelsesmanagement til produktudviklinger og at lede løsningkomponenternes 
udformning (f.eks. gennem metodeforelæg). På den anden side adskiller konteksten sig, idet mange 
parametre er af anden natur og derigennem for det meste er komplicerede (kultur, politik, 
administration). Eksempelvis arbejder ikke - som f.eks. i de hyppigste anvendelsestilfælde - en 
organisations(enhed) på udviklingen af en ny løsning (nyt produkt), hvilket ville gøre omsætningen 
ansatsvis tydeligt slankere, som i tilfældet af Design Thinkingansatsen i Kolding.  

Tilsvarende er den „Fælles udformning“ en vigtig tilføjelse til delstrategien „Formidling“, som 
danner nøglen til det overordnede samarbejde blandt offentlige og ikke-offentlige organisationer, for 
bl.a. som tiltalt neutral leder fra arbejdsmøderne at fremme det „Med hinanden“, at skabe en fælles 
forståelse for forskelligheder eller gennem en udlignende art at fremme fælles måls udvikling. 
Formidlingen kræver den største grad af produktiv kommunikation, for til enhver tid at formidle 
forståelse og tillid i forbindelse med arbejdsprocessen. Da realiteten ser anderledes ud, så giver den 
„fælles udformning“ denne kommunikations-, deltagelses- og læringsproces den nødvendige struktur, 
som bør skabes ud af arbejdsgruppen (og den enkelte kontekst), inden man gør sig indholdsmæssige 
tanker til fælles mål og løsninger. Denne form for den overordnede formidling og den fælles 
udformning af processtrukturerne, er ikke eller kun marginalt afbildet i de nævnte agile 
procesdesignprocesser. 

Det overordnede samarbejde blandt offentlige organisationer (f.eks. i case studies/arbejdsgrupperne 
med 3-8 partnere) kræver derfor den „fælles udformning“, for at stille 

§ forskellig organisation/partner, 

§ forskellige kontekster og 

§ fælles og „valente“ mål  

i midten af kommunikations-, deltagelses- og læringsprocessen og for at forsyne med en håndtérbar  
processtruktur. Især indenfor analysens ramme og udformningen blandt projekter er det vigtigt, at den 
strategiske udvikling, med de til rådighedstående ressourcer, arbejdsomfanget og tidsrammen 
(projekttriangel) bringes i harmoni, for at kunne omsætte overordnede og især konkret synlige 
løsninger. Desangående bør så vidt muligt mange erkendelser i forbindelse med forberedelsen, flyde 
ind i planlægningen, for at øge forståeligheden og muliggøre styringen. Lederens opgave består 
efterfølgende deri, i fællesskab at klargøre og afstemme de bedste metoder til styring af processen 
indenfor forskellige områder, så arbejdsgruppen kan definere fælles mål og omsætte deres løsninger.  

 

 

 

2.2 Hvad er delstrategiens kerne i processen for det overordnede samarbejde? 

Delstrategiens kerne baseres på den fælles erkendelse Kern, at den „fælles udformer“ bør agere som 
en teammanager indenfor gruppens ramme og tilsvarende supplere og understøtte formidlerrollen 
som teamleader. Den nævnte type af den „udformende projektleder“  beskriver denne gensidige 
kontekstrelevante tilpasning godt. I summen viser det sig, at begge roller for projketledelsen er 
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uundværlig, for i fællesskab, med en overordnet (international) arbejdsgruppe at kreere/skabe et 
succesrigt samarbejde. Evnerne i forbindelse med „Bridgebuildings“ og „Videnstransferens metoder 
og værktøjer er derved i særlig grad nødvendige, for at kreere/skabe fælles mål og tilsvarende 
løsninger på en SMARTERe vej.  

Den „fælles udformer“ styrer tilsvarende e realistisk ramme og samarbejdets arbejdsstrukturer 
baserende på  

§ de forskellige partneres generelle engagement og tillid, vedrørende: 

o en produktiv intern kommunikation  

o klare roller, 

o samarbejdets selvdefinerede regler 

o potentielle risici 

o „valente“ mål og løsningsveje med realistisk arbejdsomfang  

 
§ en slank og fleksibel projektplanlægningsmodel med  

o afstemte faser samt målorienterede møder med kulturelt og fagligt input, 

o opgaver samt tidsplanlægning,  

o opgavedeling i relationer til de tilgængelige ressourcer, 

o fleksibel brug af metoder til konkrete løsninger og 

o evaluering og rejustering af den samlede proces  

Den „fælles udformer“  er til enhver tid afhængig af, at partnerne arbejder med under eget ansvar og 
med henblik på gruppen i analyse- og udformningsfasen (se samlet B4R-strategi). Ud over 
arbejdpartnernes nødvendige engagement er den „fælles udformning“ karakteriseret gennem mange 
udfordringer, som såvidt muligt bør tematiseres fra start af: 

§ Produktiv interkulturel kommunikation gennem formidling, for at fra starten af at fremme 
engagementet og tilliden for den fælles udformningsproces (at give orientering, skabe 
bevidsthed og kontekst) 

§ Opbygning af en transparent og fleksibel projektcyklus, som muliggør refleksioner 
(baserende på en konkret og forståelig projektplanlægningscyklus) 

§ Halvstrukturerede arbejdsmøder, som giver det overordnede samarbejde klare og 
tillidsfulde strukturer og derved lader være åbenhed til udveksling og kreativitet 

§ Forberedelse og gennemførelse af kendte og nye metoder gennem så vidt muligt alle 
partnere 

Den „udformende projektleder“ er en fornuftig kombination, for at udvikle en målorientering i det 
overordnede (internationale) samarbejde, ud over den „så vidt neutrale“ understøttelse af en gruppe, 
som understøtter en gruppedynamik og fører til det egentlige mål: Den fælles kreation af løsninger af 
enhver art og form. 
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3. Fælles udformning af overordnet samarbejde blandt offentlige      
organisationer   
Hvordan klarer vi det? 

Ved den „fælles udformning“ drejer det sig tilsvarende om udførelserne i forbindelse med 
managementdelen indenfor ledelsens ramme. Den administrative styring af processtrukturerne og 
den metodiske styring af udviklingen af fælles mål og løsninger står i centrum.  

Følgende sammenfatninger kan derved være behjælpelige med at omsætte den „fælles udformning“ 
SMARTER: 

 

3.1. Koncept 1: Ramme – Hvilken ramme kræver det overordnede samarbejde? 
Ingen gider bruge tid på ligegyldige og udefinerede arbejdsmøder. Derfor er det af stor betydning, 
allerede i forbindelse med foreberedelsen af et overordnet samarbejde at indsamle første fingerpeg 
(systematisk), for at lægge en konkret initiering af tillidsfulde rammebetingelser til grund i analyse- og 
udformningsfasen og at kunne udforme disse med arbejdsgruppen.  

Denne ramme burde være sammensat iht. den enkelte situation og kan bl.a. indeholde følgende 
funktioner, for rettidigt af definere en fornuftig vej: 

§ Opbygning af en interkulturel forståelse 

§ Opbygning af interkulturelle kompetencer 

§ Udveksling til faglige kompetencer 

§ Udveksling til temaspecifikke fællesheder og forskelle  

§ Udveksling til kontekstspecifikke fællesheder og forskelle  

§ Risikobetragtninger i forbindelse med samarbejdet  

§ Krav/regler i forbindelse med samarbejdet  

§ Samarbejdets perspektiver  

§ osv.  

Rammen bør på det sted, i forbindelse med den personlige kendelæring og opbygningen af relationer, 
tildeles den højeste prioritet, for i det videre forløb, som accepteret og obligatorisk rammeværk, at 
føre til et såvidt muligt godt og produktivt samarbejde. 

 

3.2. Koncept 2: Arbejdsstruktur – Hvordan kan en samarbejdsproces se ud?  

Dette spørgsmål har i forløbet af B4R omtrent besvaret sig selv. I fremtiden vil slanke og fleksible 
arbejdsstrukturer sætte sig igennem, indenfor samarbejdets ramme blandt offentlige og ikke-
offentlige organisationer generelt set og det overordnede samarbejde i disse specielle kontekster. 
Hvorfor? Diversiteten og kompleksiteten blandt offentlige og ikke-offentlige organisationer i 
fobindelse med land- (og/eller by-) udviklingen tillader slet ikke nogen andre fremgangsmåder mere, 
for at udvikle fælles mål og at kreere/skabe nye/„valente“ løsninger i stadigt kortere intervaller. Den 
som afviser et overordnet samarbejde, vil i forbindelse med „Regionernes konkurrence“ stagnere 
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på alle niveauer og på grund af manglende forbindelsesmuligheder kun kunne aktivere en brøkdel af 
ens egen potentiale. I denne forbindelse peger - som allerede nævnt - den frie økonomi på et stort 
antal af måder, som de offentlige organisationer kan benytte sig af, for at opnå bedre 
arbejdsstrukturer og samarbejdsprocceser, under de egne rammebetingelser. På dette sted skal en 
kort ekskurs til  scrum-metoden vise, hvordan sådanne nye processtrukturer kunne se ud. 

Ekskurs – Scrum-metoden i forbindelse softwareudviklingen: I årene omkring år 2000, aftegnede 
sig i softwarebranchen, at store og komplekse projekter stadigt hyppigere mislykkedes. Ud fra 
analysen, afledtes dengang, at en manglende kommunikation og den manglende udveksling mellem 
relevante aktører er hovedårsagerne. Tilsvarende blev det „Agile Software Development 
Manifesto“ affattet som grundlag til en bedre fremgangsmåde ved gennemførelsen af projekter.  

Ud af dette Manifesto har bl.a. Scrum-metoden udviklet sig som  modudkast til klassisk, 
hierarkisk projektorganisation (f.eks. vandfaldsprincip). Scrum satser derved meget på 
informations-, erfarings- og vidensudvekslingen mellem de personer, som deltager i projekterne. For 
at opnå dette, så er der indenfor Scrum-metoden forskellige roller, hændelser, artefakter og krav i 
forbindelse med gennemførelsen. Det egentlige arbejde finder derved i såkaldte sprints sted (se 
afbildning s.6 og Mäule (2019): Fordringsmanagement til softwareudvikling). 

Scrum – metoden i overblik                                                                                                             

 
(kilde: https://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2017/03/Scrum-Methode-Beispiel-Ablauf-Grafik.jpg (20.03.2019)) 

 

Scrum-metoden skal være eksemplarisk for, hvordan „agile“ strukturer styrer og leder 
kommunikations-, deltagelses- og læringsprocesser, for at registrere brugerkrav til løsninger og for at 
udvikle bedre produkter.  

Forskelle til den gængse og snarere formidlende arbejdsmåder, i forbindelse med landudviklingen 
består i  

§ klare roller og regler,  

§ slanke og trinvise forløb med anfordringskataloger (Backlog, Sprint Backlog),  

§ fleksible deltagelsesmetoder (f.eks. User Story Mapping, Personnas) 

§ og korte tidsrum til udvikling og videreudvikling af løsninger. 



 

 
7 

Samlet set, så har Scrum dermed en meget kunde- og brugercentreret fremgangsmåde, som gennem 
en trinvis (inkrementel) og repetetiv (iterativ) fremgangsmåde, samt den direkte integrering af kunder 
og brugere, udvikler passende produkter, for at maksimere kundebrugen.  

Denne fremgangsmåde befinder sig meget tæt på deltagelsestanken i forbindelse med 
landudviklingen og repræsenterer derudover, iht. deltagelsesgradens afhængighed, en struktureret og 
dynamisk fremgangsmodel, for at kunne lade aktører og borgere deltage endnu mere i udviklinger. 
Man må dog derved ikke glemme, at hastigheden, som delprocesserne forløber i, ville repræsentere 
en absolut udfordring for konteksten „international“, „offentlige organisationer“ og „landudvikling“. 
Tilsvarende vigtig ville anpasninger, henholdsvis egne ansatser, hvordan den samlede B4R-strategi, 
som kan benyttes til den fortsatte testning, læring og videreudviklingen som strategibyggekasse, 
være.  

 

3.3. Koncept 3: Fælles mål – Hvad skal man være opmærksom på? 
Udviklingen af fælles mål er den centrale faktor for det overordnede samarbejde. Da det aldrig kan 
udelukkes, at fælles afstemte mål passer til hver partnerorganisation eller partner og deres egne 
temarelaterede processer og projekter, så er det vigtigt fra start af at holde øje med 
måludviklingen. Den burde så vidt muligt stilles trinvis i samarbejdets centrum. Herved er det 
absolut tilrådeligt, at afstemme de fælles mål finalt, med såvidt muligt alle beslutningstagere fra den 
enkelte organisation indenfor udformningens ramme, for at validere processens retning. 

Af stor betydning er derved en konkret videnstransfer i forberedelsen og analysen, hvor såvidt 
muligt  alle partnere aktivt integreres. Denne grundliggende forudsætning, skulle på forhånd af et 
overordnet samarbejde, være klar for alle partnere, samt tidsnært og tydeligt kommunikeres af 
lederen, for at undgå misforståelser. Her viser det sig, at den „udformende projektleder“ er nødvendig, 
for at formidle, understøtte, styre og lede tidsnært i den rigtige retning. Det giver bare ikke nogen 
mening, når man eksempelvis mødes et helt år, for at forstå hinanden og derved løber den fare, at 
miste en god atmosfære gennem manglende forståelse og frustration. I projekter reguleres den 
beskrevne situation gennem andre faktorer, som dog ikke beskytter imod, at sådanne konflikter 
opstår. 

Den fælles måludvikling er derfor den vigtigste „Proces i processen“ og burde udarbejdes af den 
samlede gruppe i fællesskab. Desangående giver det mening målrettet at benytte metoder som 
værktøjer, for struktureret at opnå resultater  i de forskellige faser (f.eks. forberedelse, analyse, 
udformning). Værktøjernes omsættelse skulle ikke tvangsløbende ligge hos lederen og kan derfor 
gennemføres af hver partner. Mere eller mindre kendte værktøjer, som f.eks. 5-Bold-Step Vision, 
Context Canvas eller Lotus Blossom, skulle supplere hinanden i denne proces og derved hjælpe med 
til så vidt muligt hurtigst at opnå resultater. En fornuftig hjælp er på dette sted fælles udarbejdede 
„Standpunkter“, som alt efter hvert enkelt trin dokumenterer resultaterne og kan benyttes som 
indholdsmæssig basis til den/det næste fase/trin. 

 



4. Facit 
Betragter man funktionerne og udfiltrerede koncepter af den „fælles udformning“ i det overordnede 
(internationale) samarbejde, så viser det sig, at denne rolle kun kan ses i overensstemmelse med 
formidlerrollen. Den vil derudover kun fungere, når „Videnstransferen“ og „Brobygningen“ er konkret 
og målrettet, til at føre  

§ forskellig organisation/partner, 

§ forskellige kontekster, 

til fælles og „valente“ mål. Efterfølgende findes eksempler på taktikker samt aktiviteter, hvor de 
nævnte koncepter og værktøjer kan anvendes. 

 

4.1. Taktik 1 - Definerer i fællesskab samarbejdets ramme  
Rammens definition bør på grund af den internationale forbindelse og på grund af basissen af 
enkeltinterviews og maks. 2-3 arbejdsmøder ske i flere trin/faser. Efter at man som leder, 
organisations-intern reflekterer over en første samarbejdsansats, giver det efterfølgende mening, i 
løbet af en ekstern refleksion, at udvide rammen. Logisk set, så kan man dertil lade sig inspirere 
gennem de beskrevne faktorer, for at udvikle kategorier og spørgsmål og for at definere et første 
fælles „Standpunkt“ til en produktiv og transparent kommunikation. I et første kendelæringsmøde 
består så muligheden at optage nye aspekter og at kondensere det fælles definerede „Standpunkt“. 
Yderligere møder bør benyttes til den finale fastlæggelse af fælles mål, for at definere en obligatorisk 
ramme med hver partner, som efterfølgende gør de yderligere skridt lettere. 

Aktivitet 

Hvem? Den udformende projektleder 

Hvornår? I forberedelses- og analysefase 

Hvilke metoder kan være fornuftige til den overordnede (internationale) sammenhæng? 

§ Ledetrådsstøttede interviews  

§ Gruppediskussioner (åbne eller struktureret, alt efter faktorer) 

 

4.2. Taktik 2 - Udformer i fællesskab samarbejdsprocessen  
Samarbejdprocessens fælles udformning kræver et grundlag, for at give hver partner en 
arbejdsstruktur som orienteringshjælp. Åbne processer giver godt nok frihed, men har på dette sted 
dog den afgørende ulempe, at de ikke har nogen transparens og at ingen kan vurdere og 
dokumentere fremgangsmåden (f.eks. „fra ideen til løsning“ eller „fra visionen til aktivitet“), 
arbejdsomfanget, ressourcebehovet og tidsforbruget. Det er især ikke til at forestille sig i projekter og 
for mange offentlige og ikke-offentlige organisationer og fører som regel til, at samarbejdet igen 
hurtigt afsluttes.  

Senest indenfor det første kendelæringsmøde burde den videre proces udarbejdes på et grundlag, for 
at fastholde de vigtigste funktioner og at forbinde disse med rammen, de fælles mål, den fælles 
kreation af løsninger, evalueringen og rejusteringen i processen. Desangående burde det være 
enhver bevidst, at denne udformning burde være slank og fleksibel og tilsvarende altid igen skal 
tilpasses i de yderligere faser.   

Aktivitet 

Hvem? Den udformende projektleder 

Hvornår? I alle faser 



 

 
1 

Hvilke metoder kan være fornuftige for den overordnede (internationale) sammenhæng? 

§ Grundlag (alle klassiske projektmanagementværktøjer, alle agile 
projektmanagementværktøjer, alle produktdesignværktøjer, Case Study Method Tool, B4R-
projektplanlægningsmodel) 

§ Gruppediskussioner baserende på grundlaget i den samlede proces   

 

  

 

4.3. Taktik 3 – Udvikler fælles og „valente“ mål  
Den vigtigste drivfjeder af enhver form af samarbejde danner fælles mål. Disse være af mangfoldig 
natur og vedrører alle slags områder. Det er på dette sted vigtigt, at det er mål, som danner en 
merværdi for hver partner, så vidt muligt er accepteret og i samarbejdets forløb, kan føre til et 
„værdiskabende“ netværk, hvor projektuafhængigt  internationalt samarbejdet er muligt.  

Måludviklingen burde fra start af og i forskellige trin nedbrydes, så muligst alle perspektiver og den 
nødvendige viden kan indsamles og i fællesskab reflekteres over. Tilsluttende udkast af SMARTERe 
mål til at gennemføre den finale udformning tidsnær og slank og at udlede en aktionsplan til de videre 
skridt i forbindelse med løsningsudviklingen og -omsættelsen. 

Aktivitet 

Hvem? Den udformende projektleder 

Hvornår? I forberedelses-, analyse- og udformningsfasen  

Hvilke metoder kan være fornuftige for den overordnede (internationale) sammenhæng? 

Valget af metoderne afhænger af målenes art. I starten kan det derfor give mening at fremskaffe en 
oversigt over interviews og yderligere videnstransfermetoder, for at udfiltrere mål af informationerne, 
som i det videre forløb konkretiseres i gruppediskussioner. Denne fremgangsmåde kan derved til 
enhver tid suppleres i forbindelse med metoder som „Lotus Blossom“, „Idevæg“, Business Model 
Canvas“ eller lignende forlæg. 


