
  

Participatory Design  
 
Chris Langgaard Klokholm 68852; Lasse Nicolas Madsen 69398; Oliver Lunding 
Jørgensen 68876; Selvije Fejzuli 68871  
 

  
Basisprojekt 3  

Humanistisk og Teknologisk Bachelor  

6. januar 2021  

Gruppe nummer: V2024809943  

  

Vejleder: Jesper Simonsen  
  



Chris Langgaard Klokholm, Lasse Nicolas Madsen, Oliver Lunding Jørgensen, Selvije Fejzuli 
Gruppe nummer V2024809943 
 

 2 

Abstract 
The purpose of this project is to try to identify common tendencies in different PD cases, and to see 

if it is possible to schematize these tendencies, to achieve a higher understanding, and a helpful 

guide for future PD-projects. Furthermore, the project will explain in detail how current PD-

projects function and the ups and downs by taking a participatory approach.  

The project will include a comprehensive data analysis, interviews with leading PD researchers and 

the use of the auto ethnographic approach.  
 

Through empirical, quantitative and qualitative methods, the project has found its foundation in six 

different concepts that the project group found important. These six concepts will be used not only 

in the data analysis, but also as a sort of questionnaire to the leading PD researchers.  
 

The discussion is based mostly on the validity of our data analysis and possible mistakes, during the 

creation of the analysis. It will also include a discussion of our use of the auto ethnographic 

approach, and what we gained from using the method.  
 

The conclusion mainly focuses on the results of the data analysis, but also the auto ethnographic 

approach. 
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Begrebsafklaring: 
 

HCI – Human Computer Interaction. Måden mennesker interagerer med IT og computere. 

 

PD – Participatory Design. Også kaldet brugerdrevent design og er en videnskabsteoretisk 

fremgangsmåde at lave projekter på. Igennem projektet vil Participatory Design være forkortet som 

PD. 

 

BD – Brugerdrevent design, Den ”fordanskede” betegnelse for PD. 

 

ETL – Extract, Translate, Load. En metode til at lave en dataanalyse. 

 

Autoetnografi – Selvrefleksion over egne erfaringer, en form for kvalitativ forskning. 

 

SCRUM – det er ikke en forkortelse, men derimod navnet, og det er en metode der anvendes 

indenfor projektledelse, når der skal laves et projekt. 

 

App – Applikation. Et software program der kan installeres på en telefon, computer, tablet eller 

anden form for elektronik. Kan være alt fra en kalender til et spil. 

 

MUST – En metode der anvendes til at lave IT forundersøgelser, er lavet i samarbejde med 

virksomheder i DK og USA. 

 

HumTek – Humanistisk-Teknologisk Bachelor. Bacheloruddannelse der tilbydes på Roskilde 

Universitet. 

 

RUC – Roskilde Universitets Center. 

 

FabLab – Et teknisk center på RUC, hvor de studerende kan få hjælp til diverse tekniske 

opfindelser, ideer m.m. 

 

PDC – PD Conference. En international konference der omhandler PD. Bliver afholdt hvert 2. år.  
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De 6 Tendenser – De 6 punkter som vi har lagt vægt på i vores Dataanalyse. Forståelse for projekt, 

behov, ressourcer, afdelings level commitment, motivation og kompleksitet. 

  



Chris Langgaard Klokholm, Lasse Nicolas Madsen, Oliver Lunding Jørgensen, Selvije Fejzuli 
Gruppe nummer V2024809943 
 

 7 

1. Introduktion 

PD har sit udspring, blandt flere sociale, politiske og borgerrettigheds bevægelser i 60-og 

70’erne. PD skabte høj efterspørgsel, eftersom flere vestlige samfund efterspurgte en øget stemme i 

den kollektive og private beslutningsproces (Simonsen & Robertson, 2012). Gennem tiden har 

brugbarheden af PD udviklet sig, og spredt sig ud over endnu flere områder. Teknologi er et 

dominerende emne indenfor PD, hvor især Human-Computer Interactions (HCI) hjælper til at 

fordybe teorien. HCI fokuserer på sammenspillet mellem mennesker og teknologi, og hvordan både 

mennesker og teknologi kan bidrage til forskellige arbejde (Interaction Design Foundation, 2020). 

Her gør PD det muligt at effektivisere forholdet mellem menneske og teknologi, ved at i praksis, 

analysere og justere relevante opgaver hvor teknologi bliver benyttet. Et projekt med PD kræver en 

flydende overgang af information mellem den forskende og den udøvende part. Samtidig er det 

også nødvendigt at indenfor den udøvende part, at de forskellige arbejdsstatusser og stillinger, 

sammen kan bidrage positivt til de arbejder som fokuseres på. Enhver del skal deltage villigt, ved at 

respektere deres individuelle og gruppens interesser, og være åben for refleksioner om deres egne 

meninger (Simonsen & Robertson, 2012). Med andre ord, er der flere mekanismer som skal spille 

sammen. I denne sammenhæng er det meget vanskeligt at sætte en finger på netop hvilke dele af 

et PD-projekt, som har en essentiel betydning for det udfald som den forskende og den deltagende 

part oplever. Derfor vil dette projekt fokusere på hvilke faktorer kan påvirke et PD positivt og 

negativt. Hvordan der er behov for et sammenspil mellem fundne faktorer, for at skabe det ønsket 

resultat. Her skal det samtidig nævnes, at grundet omfanget og den afsatte tid af semesterprojektet, 

vil det ikke været muligt at konkludere konkrete tendenser i udfaldet af et PD-projekt. Derfor vil 

konklusionen på semesterprojektet ligge op til den formodning, frem for en præciseret konklusion.   

   

1.1 Motivation      
Motivationen til dette semesterprojekt stammer fra citatet,” Participatory Design is not defined by 

formulas, rules and strict definitions but by a commitment to core principles of participation in 

design.” (Simonsen, J., & Robertson, T, 2012). Gruppen ønsker at skubbe grænserne i PD, og finde 

ud af om det er sandt at PD ikke kan plukkes ned og kategoriseres. Ud fra dette vil projektgruppen 

forsøge at skabe en tjekliste til et PD-projekt, som vil være med til at indikere til forskeren, hvad der 

er nødvendigt, og hvad der kan gøre at projektet ikke opnår sit fulde potentiale. Som følge af dette 

er vi inspireret af de to cases ”Optimering af visitationsopgaven [Improving the Visitation Task]” 

og ”Infrastructuring and Participatory Design: Exploring Infrastructural inversion 
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ad analytic, empirical and generative”, af henholdsvis Aisha Malik og Jesper Simonsen. Disse cases 

bidrager til en forståelse af hvad der skaber et succesfuldt og et fejlet PD-projekt.PD, ønskede at 

være vejleder, var det en oplagt mulighed for at lære helt præcis hvad PD er for en størrelse. 

Derudover er PD, noget som på bachelor niveau, har sit hovedfokus på RUC, hvor kun få andre 

universiteter introducerer emnet. Projektet vil på den måde give gruppemedlemmerne et forspring 

på enten kandidatniveau, eller helt basalt på en arbejdsplads. 

   

 1.2 Problemformulering  

Hvilke centrale værdier er Participatory Design opbygget af og kan man skematisere de vigtigste 

elementer i et Participatory Design projekt? 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål    
1. Kan man ved hjælp af en dataanalyse, finde relevante tendenser, som kan definere et 

succesfuldt PD-projekt?    

For at prøve at finde tendenser i PD-projekter, har vi analyseret og grupperet 14 PD-projekter. 

Måden hvorpå vi har gjort dette, er ved at finde 6 punkter som vi vurderer, er vigtigst i et PD-

projekt. Disse 6 punkter er inspireret ud fra Jesper Simonsens arbejde på to PD-cases. Når 

alle cases er analyseret, bruger vi en ETL-metode til at finde ud af procentvis, hvilke punkter der er 

vigtigst når man arbejder med PD. Det er vigtigt at sørge for både at have succesfulde PD-projekter, 

men også PD-projekter der fejlede, for at give os en bredere forståelse af hvilke områder man skal 

kigge på.    

    

2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at benytte PD i et projekt?    

For at finde fordele og ulemper ved benyttelsen af PD, har vi analyseret flere cases. Disse cases 

giver os en indblik i hvornår brugen af PD hjælper et projekt og det giver os også en forståelse for 

hvornår PD kan være et problem for udarbejdelsen af et projekt. Vi tænker at dette 

arbejdsspørgsmål kan hjælpe projektgruppen og læseren med at få en bedre forståelse for 

hvordan PD både kan være til gavn, men også til skade for et projekt.    

    

3. Hvornår er PD relevant at benytte for et projekt?    

Developer bias er et reelt problem inde for alt udvikling. Det er her PD kommer ind i billedet. 

Med PD kan man mere effektivt udvikle fx en teknologi til brugeren. Dette gøres fordi udvikleren 
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får en masse input fra forskellige relevante grupper, dette kan være med til at fjerne en del af den 

normale bias der ellers ville opstå. Vi vil igennem teori og interviews forsøge at besvare 

arbejdsspørgsmålet.    

 

4. Hvordan kan PD hjælpe til at reflektere autoetnografisk over tidligere projekter? 

For at undersøge projektgruppens læringsproces, vil gruppen forsøge at reflektere over tidligere 

basisprojekter. Dette vil forhåbentlig synliggøre hvordan PD kan påvirke et projekt, og samtidig 

give gruppen en større læring om PD. 

2. Semesterbindingen     

Vi vil forankre projektet i Design og Konstruktion (D&K) og Subjektivitet, teknologi og samfund 

(STS), ved brug af de centrale teorier og metoder fra de enkelte fag. Dette projekt vil etablere sit 

fokus på brugen af PD. Her vil gruppemedlemmerne fremhæve hvad PD er, og hvordan det kan 

bruges effektivt i forskningsprojekter. Vi vil derudover se på hvilke faktorer der kan påvirke 

resultatet af et projekt hvor PD benyttes til at enten, implementere eller effektivisere et udvalgt 

område i praksis. STS vil blive inddraget i projektet ved at centralisere relationerne mellem 

teknologi, mennesker, kultur og samfund og gennem arbejdet af brugerdrevet design. Samtidig 

introducerer vi PD til vores arbejdsvaner, ved at benytte metoder og teknikker i vores 

projektarbejde og workshops, på os selv. Altså, benytte den autoetnografiske metode. Dernæst vil 

D&K blive implementeret i projektet ved brug af iterationsmodellen, som essentiel teknik i PD, til 

at reflektere og forbedre arbejdet. Samtidig har vi i gruppen også gjort brug af SCRUM-metoden i 

løbet af gruppemøderne, hvor det har hjulpet gruppemedlemmerne med at idegenerere og arbejde 

sammen. Ved at opbygge projektet med den faglige kombination af D&K og STS, kan vi give 

læseren et bredere perspektiv af hvilke faktorer der har betydning for resultatet i et projekt med PD. 

På den måde vil gruppen forsøge at gøre det muligt at skabe en general forståelse af den effekt som 

arbejdet med PD kan have, og hvordan forskellige faktorer kan blive påvirket. Fagene skal dermed 

bidrage til en faglig skabelon af brugerdrevet designs karaktertræk set i praksis.    

 

3. Metodeafsnit 
3.1 Kvalitative metode 
I løbet af dette semesterprojekt er den kvalitative metode blevet benyttet. Metoden har flere grene, 

som gør det muligt at undersøge forhold, som ikke er lette at iagttage og måle (Den Store Danske, 
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2020). Med andre ord er den kvalitative metode ikke fokuseret på konkrete tal og data, i stedet 

fordyber den sig i at forklare indlevelse og forståelse (ibid.). Dette kommer til udtryk i analysen, 

hvor ekspert interviews er udført, for at give en bedre forståelse af PD, og hvorvidt det er muligt at 

skematisere hovedpunkterne i et PD-projekt. Interviewene er blevet udarbejdet med fokus på at 

interviewpersonerne er eksperter indenfor deres område (Undervis, 2020). I det har projektgruppen 

fokuseret på både faktuel og objektiv viden, samt subjektive erfaringer, i relation til 

interviewpersonernes erfaringer med faget.  

Den kvalitative metode har bidraget positivt til dette semesterprojekt, da det har været et effektivt 

redskab til at udarbejde en detaljeret forståelse af flere personers forestillinger, erfaringer og 

holdninger indenfor PD (Institut for Kultur og Samfund, 2020). Vores ekspertinterviews er blevet 

udført, ved hjælp af 2 forskere inden for PD. En ”veteran”, Jesper Simonsen, som har arbejdet med 

PD siden 1987, og en ny forsker, Aisha Malik, som har arbejdet med PD siden 2018. Dette giver os 

en chance for at få 2 vinkler på vores dataanalyse, hvilket forhåbentligt vil være med til at øge 

kvaliteten af denne, og muligvis også påvirke vores endelige konklusion. For at skabe den mest 

effektive refleksion over PD, har det været essentielt for projektgruppen, at den indsamlede 

information er autentisk. Dette er blevet gjort ved at sikre, at respondenten har udtalt sig 

sandfærdigt om PD og at intervieweren har uddelt den samme pulje af information til begge 

eksperter (ibid.). Derfor uddelegerede projektgruppen interviewspørgsmålene til hver ekspert, 48 

timer før interviewet, så hver ekspert havde mulighed for at tænke over eventuelle svar. Derudover 

blev de samme spørgsmål stillet til begge interviewpersoner, kun med enkelte udsving da hver 

interviewperson blev spurgt om erfaringer med sit eget PD-projekt. Typisk vil dette være en af de 

steder hvor der kan opstå fejlkilder, da der er en risiko for at intervieweren får guidet den 

interviewede for meget, så der bliver puttet ord i munden på den interviewede (Interviews, 2020). 

Det har gjort det muligt at kombinere den objektive og subjektive forståelse af emnet, og dermed 

skabe en så omfavnende forståelse af PD, i relation til både praktisk og teoretisk brug.  

Fordelen ved et interview frem for et evt. spørgeskema, er at interviewerne har en mulighed for at få 

uddybet eventuelle spørgsmål som måtte opstå undervejs, hvis de ikke føler den interviewede 

besvarer ”godt nok” eller kommer nok rundt om spørgsmålet i deres besvarelse. Samtidig får den 

interviewede også en markant bedre chance til selv at uddybe hvad de sidder og tænker om det 

konkrete spørgsmål, og kan derfor bedre svare, og stå inde for deres besvarelse. 
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3.2 Kvantitative metode 
Når man snakker om den kvantitative metode, så snakkes der om måden at få et generelt billede af 

en data. Denne data kan være fundet ved hjælp af spørgeskema, hvorefter forskeren forsøger at 

undersøge en specifik målgruppes holdning indenfor et emne, og dette bliver besvaret ved hjælp af 

spørgeskemaet. Forskeren er derfor i besiddelse af en større mængde data, som kan omdannes til 

målbare information, hvorefter denne kan analyseres og fortolkes ud fra (Kvantitativ Metode, 2020) 

Når der bliver arbejdet med kvantitative metoder, vil der som udgangspunkt være en konkret 

datamængde, der bliver behandlet, og arbejdet med, og derfor er det en god metode til at finde 

mønstre, meninger, holdninger indenfor det område der bliver undersøgt. Dette kan visualiseres ved 

hjælp af diagrammer, tabeller eller lignende værktøjer, som kræver konkrete fakta.  

Et vigtigt punkt at have i mente, er dog, at for at en forsker skal kunne sige noget, så bør 

datamængden have en respektabel størrelse, da der ellers kan være tvivl om hvorvidt resultatet er 

validt, og gældende for resten af den spurgte gruppe, som ikke har været en del af undersøgelsen, og 

derfor ikke har haft mulighed for at tilkendegive deres meninger og holdninger. 

 

Grunden til at denne metode er relevant for dette projekt, bunder ud i, at der søges efter tendenser 

og mønstre, i PD-projekter, og vi ønsker at undersøge om hvorvidt, der eksisterer sådanne mønstre. 

Til dette formål, er den kvantitative metode et godt bud, på et muligt målbart resultat, som kan 

understøtte gruppens hypotese. 

 

I vores projekt har en stor del af vores fokus ligget på udarbejdelsen af en dataanalyse, som vi skal 

kunne analysere, fortolke, diskutere, og konkludere ud fra. Dette gøres ved at indsamle data fra 

forskellige cases, hvorefter vi behandler dataene og arbejder ud fra vores resultater. Med fokus på 

tidligere afsnit, hvor der nævnes at datamængden bør have en vis størrelse, så har vi muligvis en 

variabel i forbindelse med dataanalysen vi udarbejder, da vi i projektet, har fokus på 14 forskellige 

cases, hvilket der kan argumenteres for, ikke er nok til at afspejle alle PD-projekter der udføres. 

Dette vil vi diskutere senere i opgaven, i diskussionsafsnittet.  

 
3.3 Autoetnografi     

Autoetnografi er en tilgang hvor forskeren systematisk analyserer personlige erfaringer og 

oplevelser for at forstå en kulturel oplevelse. Ifølge Carolyn Ellis, er autoetnografis grundprincipper 

defineret af selvbiografi og etnografi. Således at det kan bruges som en metode, både i proces og i 

produkt.     
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“As a method, autoethnography combines characteristics of autobiography and ethnography. When 

writing an autobiography, an author retroactively and selectively writes about past experiences.” 

(Ellis, Adams, & Bochner, 2010) 

 

Forskningsmetoden er baseret på menneskets kultur og sociale liv, samt tilbagevirkende kraft og 

selektivitet om tidligere erfaringer. Autoetnografi skal forstås som at det binder forskeren, i dette 

tilfælde vores projektgruppe og kulturen, som undersøges i den givende case. Det gør os 

opmærksomme på at personlige erfaringer eller antagelser spiller en rolle i vores undersøgelse om 

PD. (Ellis, Adams, & Bochner, 2010) 

 

Vi startede vores undersøgelse ved at inddrage og selv være en del af PD i vores projekt. Det gjorde 

vi for at give projektet autenticitet og for at få en bedre forståelse. Det betyder at vores projekt får 

en undertone af autoetnografi i projektet, altså vil det have et præg af personlige erfaringer, hvorpå 

vi kan understøtte vores undersøgelse og give et tydeligere billede af projektet til læseren. 

Derudover er vi, som forskere, mere opmærksomme på hvilke tendenser der kan fremkomme, når vi 

selv har været en del af et lignende projekt. 

 

Autoetnografi er en metode, som forskere begyndte at anvende, fordi de søgte et positivt svar på 

kritik af ideer om hvad forskning er og hvordan det skal udføres. Ønsket var at fokusere på måder at 

producere forskning på, der er baseret på personlige erfaringer. (Ellis, Adams, & Bochner, 2010) 

     

Det et en måde at være en del af en ”kulturel identitet”, som Ellis kalder det. Vi som tidligere 

deltagere, undersøger nu om hvorvidt vi kan skabe et skema til inddrage brugerdrevet design i flere 

projektideer. Det giver en større interesse for os og bedre forståelse for hele projektet. 

 

3.4 Litteraturstudie  
En fundamental metode igennem vores projekt, som både komplimenterer motivationen og det 

skrevne produkt, er litteraturstudiet. Litteraturstudie er en metode, der fokuserer på at håndtere 

relevant forskning og litteratur, som belyser arbejdets problemstilling og tydeliggør hvad det 

bidrager med, i en akademisk kontekst (SDU: Syddansk Universitet, 2020). Med andre ord gør 

metoden det muligt at tage hånd om relevant litteratur, til at fortolke, analysere og perspektivere 
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fokuspointer fra den valgte litteratur, til arbejdets/projektets fokusområde. Dermed kan 

litteraturstudiet sikre et forskningsbaseret grundlag, for eksempelvis en evaluering (DEFACTUM, 

2020). Litteraturstudiet, som metode, er blevet benyttet i løbet af projektets analyse. Igennem 

dataanalysen er 14 udvalgte cases blevet fundet, til at udarbejde tendenser i et PD-projekt. Ved brug 

af metoden har gruppen kunne gøre brug af relevant forskning og litteratur, til at skabe et dybere 

perspektiv af, hvilke overordnet tendenser som gentages i PD-projekter. Igennem dataanalysen er 

metoden blevet anvendt til at udpege citater, som giver en forståelse af PD-projektets niveau af 

succes, og argumentere, hvorvidt der er en korrelation mellem succesniveauet og projektets 

tendenser.Det er essentielt for litteraturstudiet, at metoden bliver benyttet systematisk, eksplicit og 

transparent (DEFACTUM, 2020). Det vil sige at den forskende gør brug af metoden, fuldstændig 

ensartet, i løbet af det skriftlige arbejde. Dette er blevet udført i projektet, ved at udforme en 

oversigt over de 6 fundne tendenser i PD-projekter, og struktureret skabe rammerne for hvad hver 

tendens indeholder. Samtidig skal det være tydeligt for læseren, hvordan litteraturstudiet er blevet 

opbygget og hvordan forskellige litteratur er blevet forstået. Dette har projektgruppen gjort ved 

udarbejde afsnittet “begrebsudvikling”. Her har gruppen afgrænset fortolkningen af hver tendens i 

dataanalysen, samt tydeliggjort for læseren hvordan gruppen har arbejdet med den udvalgte 

litteratur. Dette har bidraget til at mindske fejltolkninger på tværs af analysen, samt give læseren en 

klar forståelse af forarbejdet som har resulteret i det skriftlige produkt.  

4. Redegørelse 

4.1 Hvad er Participatory Design 

PD dateres tilbage til 1960 og 1970, hvor flere sociale, politiske og borgerrettigheds bevægelser, 

introducerer teorien, eftersom en stigende efterspørgsel i vestlige samfund for at have en øget 

stemme i beslutningsprocessen. Med andre ord ønskede folk at være med til at beslutte lovgivninger 

og ideer som direkte påvirkede deres liv. PD gjorde det muligt at udføre kollektive handlinger, 

fokuseret på delte interesser og værdier (Simonsen & Robertson, 2013, s. 1-2). Denne stigende 

indsigt i visioner som påvirkede brugeren direkte, har gjort at PD i dag kan benyttes i en overflod af 

felter. Her griber designforskerne ind og forsøger at undersøge hvordan de skal forholde sig til 

samtidens situation. Samtidig forsøgte arkitekter i Manchester at involvere folk udefra i deres 

designproces (ibid.). For forskere indenfor informationsteknologi var det banebrydende, da de søgte 

en måde at implementere ny teknologi på arbejdspladser på. Målet var at give arbejdspladser 

værktøjer, til at udfører arbejdet bedre, nemmere og hurtigere. Transformationen automatiserede de 
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mindre interessante opgaver og iterative dele af arbejdet. Det var motivationen bag dette mål, som 

var vigtigheden af udviklingen PD udspringer af.   

 

PD udspringer fra videnskabsteorien, aktionsforskning. Aktionsforskning som videnskabsteori, gør 

sit formål ved at forske med mennesker og ikke om (Sommer, Aktionsforskning, 2020). Her er der 

tydelige paralleller til PD, som netop har behov fra brugeren af et system, teknologi eller artefakt, 

for at lykkedes. Samtidig kan det også argumenteres, at aktionsforskning gør brug af kritikken fra 

såkaldt ”lænestolsforskning”. Denne form for forskning ser en design-løsning ud fra en streng 

teoretisk og akademisk forståelse, frem for at benytte brugeroplevelser eller andre dele i praksis 

(ibid.). PD er bygget på samme kritik, hvor det netop ikke er nok at have en teoretisk forståelse, 

men det er nødvendigt at afprøve og se hvordan det fungerer i praksis. Dette kan eksempelvis ses i 

forbindelse med workshops, som ofte bliver udført i PD-projektet, hvor forskeren har mulighed for 

at se brugeres håndtering af et produkt, samt få feedback til optimering af det.  

 

Hos en stor del af PD-projekter er fokusset i dag lagt hos teknologiudvikling og anvendelsen, i den 

skandinaviske del af verden. Flere lande indenfor de amerikanske kontinenter, gør også brug af PD i 

politik. Denne forskel kan forklares ud fra en samfundsfaglige og politiske struktur i Skandinavien 

og de amerikanske kontinenter. Gennem de amerikanske kontinenter opleves der større korruption 

og klasseforskel, hvor PD kan bidrage til at inddrage de relevante aktører indenfor problemet og 

dermed forbedre strukturen. Hvor disse problematikker ikke er prominente i Skandinavien, og 

dermed ikke på samme måde relevant indenfor PD (Kensing & Greenbaum, 2013, s. 23). Dette er 

især påvirket af den skandinaviske indflydelse på metodens brug. Flere forskere indenfor PD har 

været influeret af Kristen Nygaards udvikling af Delta sproget, et objekt orienteret design sprog, 

som har til formål sat støtte deltagelsesmuligheder (Bannon & Ehn, 2012). Nygaard benyttede dette 

i et forsøg med arbejdere og deres fagforeninger, som fokuserede på frigørelsen af arbejdernes 

interesser. Dette forsøg skabte fundamentet for hvordan brugerdrevet design kan benyttes til, ved 

hjælp af arbejdere, at effektivisere arbejdspladser. I forlængelse med teknologiens udvikling, 

drejede designløsningerne mod hvordan man kunne støtte arbejdere i at forstå computere og digitale 

systemer og samtidig tilpasse disse systemer, for at skabe større fleksibilitet mellem brugerens 

benyttelse af systemer (ibid.).   

 
I PD er der et massivt fokus på deltagelse af brugere. Dette understreges ved at deltagerne opnår en 

status som ”medforskere”, hvilket vil sige at deres meninger, erfaringer, viden, og andet brugbart 
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bliver overvejet, inddraget, og brugt, i projektet. Kigger man historisk på PD, så var et af 

hovedformålene at sikre at de underkuede, de små grupper, eller andre former for grupper der 

normalt ikke blev hørt, fik en chance for at påvirke, hvad der ville have den største effekt på deres 

daglige liv, enten i form af samfundsændringer, arbejdsrutiner, eller andre hvilkår der måtte have 

relevans (Simonsen & Robertson, 2013, s. 6). For at sikre at deltagernes input er brugbare, er det en 

forudsætning og en betingelse, at brugerne er villige til at deltage, da deres svar ellers kan være 

fremtvunget, for at skabe et svar, der sikrer en fremgang i projektet. Ved at brugerne deltager aktivt, 

vil det resultere i en læringsproces der både gavner forskerne, men også brugerne. Til slut vil de, 

sidde med en bedre forståelse af projektet, og muligvis også emnet de har været med til at 

undersøge (Simonsen & Robertson, 2013, s. 5-6). Dette er også et af kerneelementerne i PD, det 

fælles læringsudbytte der opstår i projekterne. Grunden til at man kan snakke om et læringsudbytte 

for begge, er at forskerne får positiv indflydelse, da de får relevante informationer fra brugerne, da 

det oftest er brugere der har ”first-hand experience”. Brugerne derimod, lærer af forskerne, at stille 

spørgsmål ved deres viden, og erfaringer, samtidig lærer de at arbejde med andre aktører, med et 

fælles mål for øje. I flere projekter, tillærer de sig altså nye erfaringer, og evner, dette kunne også 

være i form af videnskabelige metoder, der bliver brugt til at fremme projektet, som brugerne vil 

blive ”udsat” for på egen krop, hvilket vil skabe en form for autoetnografisk læring.   

   

PD er drevet af den sociale interaktion mellem brugeren og designeren, som sammen skaber, 

udvikler, udtrykker og evaluerer deres ideer og visioner (Simonsen & Robertson, 2013, s. 8). På den 

måde sammenvæves designeres vision med brugerens behov og praktisk brug, til at skabe den mest 

optimale teknologi eller artefakt. Som Pelle Ehn udtrykker ”oprindelsen af design findes i en 

involveret anvendelse og forståelse, ikke afkoblet refleksion, og design bliver set som en interaktion 

mellem forståelse og kreativitet (ibid.). Ud fra Ehns forståelse af design, gør PD brug af de centrale 

ideer fra klassisk design, hvor designeren bidrager til kreativiteten og derefter brugeren til den 

praktiske forståelse. Med dette i tankerne kan man samtidig sammenligne PD 

med Schöns fortolkning af design. Schön ser design som ”refleksion i handling”, en proces hvor det 

er essentielt at designeren dykker ned i og reflekterer i selve udøvelsen af designet (ibid.). Dog 

adskiller PD fra Schöns fortolkning af design, eftersom Schön fokuserer på en individuel designer, 

mens PD fokuserer på en kollektiv ”refleksion i handling” mellem flere forskellige brugere (ibid.). 

Derudover har PD et stort fokus på ”hvordan” i designet, f.eks. ved at se på design processen og de 

deltagelses tekniker som bliver udøvet i løbet af projektet, som gør denne proces mulig. Dermed er 
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det der bliver designet indenfor PD, både et teknologisk produkt eller artefakt og en proces som 

giver brugeren mulighed for at deltage i at designe produktet (ibid.).  

 

Heritage (To typer af PD)  

Der findes 2 typer af PD, den politiske og den pragmatiske. Den pragmatiske PD har fokus på 

samarbejdet mellem forskerne og deltagerne, hvorimod den politiske PD-tilgang har fokus på at 

marginaliserede grupper får muligheden for at blive hørt, i beslutninger der påvirker dem direkte 

(Simonsen & Robertson, 2013, s. 6). Derfor bliver politisk PD ofte benyttet i lande med strenge 

hierarkiske fordelinger. Hvor beslutninger forekommer fra toppen og ned. Her giver den politiske 

PD den almene arbejder en stemme i beslutningsprocessen.  

 

Det kan argumenteres, at pragmatisk PD er mere effektivt end det politiske PD, som ofte mislykkes. 

Den politiske PD er mere udbredt, men i Skandinavien fylder de problemstillinger ikke, som finder 

sted i f.eks. USA, Mellemøsten og mange flere steder omkring i verden, hvor befolkningen møder 

kritiske samfundsmæssige problemstillinger. I Danmark bruges der den pragmatiske PD, og et 

aktuelt problem er sundhedssystem, det fungerer, men det er ikke det mest optimale system og 

mange fejl bliver begået undervejs. Man er derfor begyndt at inddrage brugere til at optimere 

systemet, for at formindske fejlene og rette op på de problematikker der forekommer i systemet.  

 

Kristen Nygaard er en norsk datalog, som gik sammen med fagforeningen, for ikke bare at 

forhandle løn med medarbejderne, men også at forhandle hvilke teknologier der skulle 

implementeres på arbejdspladsen. (Kensing & Greenbaum, 2013, s. 24)  

 

 

”And here, through the first mistakes, we find a key argument for what is now 

called Parti- cipatory Design. Literature in the field commonly bases the need for participation on 

several arguments. One, a political argument, emphasises that people should have the right to 

influence their working conditions. Another central argument is pragmatic. Its focus is that in the 

process of involving people who will be affected as active participants, learning will take place 

between the ‘experts’ and the participants which can result in better designs”. (Kensing & 

Greenbaum, 2013, s. 27) 
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Nygaard fandt ud af at ved at have flere deltager/bruger og ikke bare ledelsen eller eksperter, der 

kom med forslag til hvordan man kunne gøre arbejdspladsen mere produktiv, så ville man 

formindske fejl og misforståelser. Det medførte til at man udnyttede teknologen optimalt.  

 

4.2 Deltagerne   
Gennem årene har værktøjer og teknikker i brugerdrevet design ændret sig. Nu til dags bliver det 

fremført på mange forskellige måder, hvor den vigtigste del af designprocessen er deltagerne. 

Værktøjerne og teknikerne udspringer af MUST-tilgangen, som er retningslinjer i et systemdesign 

(Bratteig, Bødker, Dittrich, Mogensen, & Simonsen, 2013, s. 

124). Ifølge Andersen og Bødker defineres værktøjer og tekniker som:    

 

“Correspondingly, representational tools are defined as ‘suggestions for graphics, figures, and 

models to support the processing and pre- sentation of knowledge contributed by a technique’ 

(Bødker, p. 21). In this terminology proto- typing may be the technique and, for example, the 

‘maketools’ suggested by Sanders may be the tools. “ (Brandt, Binder, & Sanders, 2013, s. 146) 

 

Der er ikke en konkret måde at anvende metoderne på, men til fordel for de projektansvarlige, kan 

der undervejs, mærkes efter og tilpasse disse i større eller mindre grad, efter eget valg. (Brandt, 

Binder, & Sanders, 2013, s. 146) 

 

For at opnå et velfungerende PD-projekt, findes der en del forskellige værktøjer og tekniker, der 

kan give en hjælpende hånd med at lægge basen for projektet. Formålet med disse metoder er ikke 

at følge dem helt efter bogen, blot at vejlede, for så selv at mærke efter under processen, hvordan 

man vælger at gribe udfordringer eller problematikkerne an på. Håndbogen i brugerdrevet design 

foreslår at støtte deltagerne i at ”fremstille, fortælle og udspille” af aspekter i designet (Brandt, 

Binder, & Sanders, 2013, s. 146) 

  

Kernen i PD er participation, altså deltagelsen. Deltagerne/brugerne spiller en stor rolle i PD, derfor 

er det vigtigt at engagere 

dem. Ifølge Wenger kan deltagelse i praksisfællesskaber forstås som ‘complex process that 

combines doing, talking, thinking, feeling, and belonging. It involves our whole person including 
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our bodies, minds, emotions, and social relations’ (Brandt, Binder, & Sanders, 2013, s. 147). Ved 

brug af disse egenskaber, kan man vejlede deltagerne. 

  

PD bakker op omkring forskellige samarbejder, såsom samarbejde mellem forskellige aktører, med 

forskellige baggrunde og forskellige kompetencer. Når man bidrager med disse forskelligheder og 

skal arbejde sammen som deltagere af et større projekt, er det vigtigt at opretholde en sammenhæng 

(Brandt, Binder, & Sanders, 2013, s. 148) 

     

Uanset om man inddrager eksempelvis en læge eller lægens sekretær i designprocessen, er begge 

deres input ligeværdige for projektet. Dog kan der let opstå misforståelser ved at inddrage 

forskellige deltagere i designet. Det kræver nogle virkemidler til at undgå forvirringer og 

misforståelser. Ehn og Sjögren fortæller, at mange benytter sig af visuelle materialer til at fortælle 

og forenkle deres ideer eller praksis. F.eks. kunne man vise en PowerPoint, hvor deltagerne kan 

følge med under oplægget (Brandt, Binder, & Sanders, 2013, s. 149). Deltagerne får muligheden for 

byde ind med kommentarer, hvorefter der kan indbydes til diskussion og løsninger.    

     

For at engagere brugerne/deltagerne kan man benytte et forandringsperspektiv, hvor man 

introducerer brugerne for den ”fremtidige workshop”. Første fase i denne workshop er at brugerne 

er kritisk anlagt og brainstormer om deres nuværende situation. Anden fase er at omdanne det 

kritiske til noget positivt. I den tredje og sidste fase lægges der en handlingsplan og man diskuterer 

i fællesskab, hvilke handlinger eller løsninger der kræves for at komme i mål og realisere 

projektet. (Brandt, Binder, & Sanders, 2013, s. 157) 
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5. Analyse 

5.1 Visualisering af Huskelisten V1 

Huskelisten til et succesfuldt PD-projekt: 
 

 
 

1. Behov 
2. Ressourcer 
3. Commitment 
4. Forståelse for projekt 
5. Kompleksitet 
6. Motivation 

 

 

5.1.1 Forklaring af Huskelisten 
Vi har efter udarbejdelsen af vores dataanalyse lavet et udkast til en huskeliste, der omhandler de 6 

tendenser. Gennem projektarbejdet, er vi gået væk fra at lave en tjekliste, og gået over til en 

PD-
projekt

Behov

Ressourcer

Commitment

Forståelse for 
Projekt

Kompleksitet

Motivation



Chris Langgaard Klokholm, Lasse Nicolas Madsen, Oliver Lunding Jørgensen, Selvije Fejzuli 
Gruppe nummer V2024809943 
 

 20 

huskeliste. Forskellen på de 2 lister, er at vi ser en tjekliste som værende en liste, hvor hvert punkt 

skal være opfyldt på et eller andet tidspunkt igennem projektet, helst i starten, og derefter kan den 

ignoreres, hvorimod en huskeliste er en liste som skal bruges igennem hele projektet.  

 

De 6 tendenser der er vist på tegningen, cirkulerer alle rundt om projektet, og dette skal forstås som 

at alle 6 punkter er nødvendige for at kunne lave et vellykket PD-projekt. Hver tendens er ikke 

afhængig af de andre punkter for at kunne eksistere, men hver tendens er et punkt for sig selv. 

Nogle af punkterne kan der selvfølgelig argumenteres for har en relation imellem sig, men det er 

ikke sådan at motivation fører til behov som så fører til ressourcer. Et behov kan derudover føre til 

at virksomheden tildeler projektet nogle ressourcer, dog er det ikke det der vægtes i visualiseringen.  

 

Planen med denne tegning er at visualisere huskelisten, og så have en forklaring for hvert af de 6 

tendenser, der i 1 eller 2 linjer forklarer hvad punktet omhandler, så forskeren ved hvad der skal 

huskes under projektet, og så kan den printes ud og hænges op, enten på forskerens kontor, i et 

gruppelokale, workshop eller lignende, for at minde forskeren og deltagerne, om dem. 

 
5.2 Dataanalyse 

5.2.1 Begrebsudvikling; Hvordan vi har fundet de 6 tendenser 
Denne dataanalyse krævede gennemlæsning og analysering af 14 forskellige PD-cases. Vores 

dataanalyse tager udgangspunkt i seks punkter, som gruppen har fundet ved inspiration fra et 

vejledermøde med Jesper Simonsen, samt visitationscasen af Aisha Malik og Jesper 

Simonsen. Dvs. at alle 14 cases skal gennemlæses og analyseres for at finde hvor i casen, og om 

casen indeholder dette punkt. Derfor blev vi nødt til at finde en plan hvorpå gruppen effektivt 

og konsekvent kunne gennemlæse cases, og få et ensartet resultat. Til dette brugte vi en 

begrebsudviklings metode givet til os af Jesper Simonsen.  

Denne metode består af:   

1: Find et citat som definerer/beskriver dette begreb.   

2: Analytisk (teoretisk) refleksion  

3: Proaktiv (metodisk) refleksion  

4: Analytisk (evaluerende) refleksion  

Med denne metode kunne gruppen sikre sig, at selvom læse arbejdet med disse cases blev 

uddelegeret, ville man have et belæg for at grupperer cases.  
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1: Citat  

Først skulle vi finde et citat, som understøtter et af de seks punkter i casen. Eksempelvis: 

” In October 2001 a Cuban delegation visited the University of Oslo and was introduced to the 

HISP initiative. The Cuban interest in the initiative resulted in a visit to Oslo by the Cuban national 

director of health statistics in March 2002 where he participated in a HISP workshop.” (Braa, 

Titlestad, & Sæbø, 2004, s. 56) 

 

2. Analytisk (teoretisk) refleksion:  

Ud fra overstående citat, kan man se at den cubanske national director of Health statistiscs, gjorde 

sig nogle tanker om hvordan et HISP-projekt (Health Information Systems Programme) kunne se 

ud. Han tog til Oslo for at fremme sin forståelse for emnet. I denne situation, føler vi at man kan 

sige at der var en god forståelse for projektet, og derfor er dette et JA svar til dataanalysen i 

kategorien ”forståelse for projektet”  

 

3: Proaktiv (metodisk) refleksion  

Disse seks begreber bliver brugt til at lave en dataanalysen, der skal vise vores 

huskeliste. Dataanalysen kommer derfor til at visualisere hvilke begreber der statistisk set er vigtigst 

inde for et succesfuldt PD-projekt.   

  

4. Analytisk (evaluerende) refleksion  

Denne del er vigtig ift. Diskussionen og konklusionen af vores projekt. Her kan vi være kritiske 

overfor de valg vi tager i forbindelse med valg af begreber. Folk vil have forskellige fortolkninger 

af disse begreber og derfor er det vigtigt at se denne dataanalyse som en huskeliste og ikke et facit 

til et succesfuldt PD-projekt.  

 

Herfra vil vi give ét eksempel på hvordan dette er gjort i praksis, mens resten af vores 

begrebsudvikling kan findes under bilag.  

 

Begrebs analyse af Infrastructuring and Participatory Design 2020 

  

Commitment: 
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1. “The project was approved by the healthcare region and by hospital management and 

organized in collaboration between two of the authors, Region Zealand, and the electronic-

whiteboard vendor” (Simonsen, Karasti, & Hertzum, 2020) 

2. Både hospitalet og sælgeren af de elektroniske whiteboards, var med til at hjælpe projektet 

få ben at gå på. 

3. Skal bruges til dataanalyse. 

4. Man kan diskutere sælgerens hensigter med at hjælpe projektet. Sælgerens tiltag kan man 

antage er taget for at sælge whiteboards. 

  

Forståelse 

1. “The PD project conducted by two of the authors and a group of clinicians at the hospital 

focused on the use of the networked electronic whiteboards for improving the 

interdepartmental coordination of operations. The project followed the effects-driven PD 

approach described by Hertzum and Simonsen (2011). Effectsdriven PD focuses on the 

effects (i.e., the specific and preferably measurable outcomes related to technology use) that 

the users would like to obtain through their adoption and use of a specific information 

technology”. (Simonsen, Karasti, & Hertzum, 2020) 

2. Dette viser god forståelse fra forskerens side i hvordan man bruger en PD-tilgang. Især den 

effekt drevet IT tilgang er god i dette tilfælde. 

3. Skal bruges til dataanalyse. 

4. Dette er et godt argument for forståelse. Det er styret af nogen af de leddene forskere inde 

for PD. 

  

Behov – Kan ikke finde behov 

Under gennemlæsningen af denne case, kunne gruppen ikke finde et reelt behov. Derfor har vi 

antaget, at der ikke er et. 

  

Kompleksitet 

1. “Complex phenomena such as information infrastructures ‘do not just “unfold” or 

“emerge”; they are collective accomplishments which are refreshed in the shaping’” 

(Simonsen, Karasti, & Hertzum, 2020) 
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2. Her forklarer forskeren at komplekse fænomener, som information struktur godt kan løses 

med PD, men at de stadig er komplekse. 

3. Skal bruges til dataanalyse. 

4. Casen var meget konkret omkring kompleksiteten, og derfor er der ikke så meget at 

diskutere. 

  

Motivation – Nej 

1. “The patient was initially met by the patient-responsible nurse, but it is the surgical 

physician who decided when a patient needs acute surgery, and the recording of the fasting 

time should, thus, be the responsibility of the physicians. The super users knew, however, 

that it would be a challenge to make the physicians do this recording because they, in the 

super users’ reading of the situation, were reluctant to adopt ‘administrative’ tasks.” 

(Simonsen, Karasti, & Hertzum, 2020) 

2. Dette viser at sygeplejerskerne ikke havde lyst til at påtage sig flere opgaver, men 

pharmacuterne gerne ville have de påtog sig disse opgaver. Dette leder til en manglende 

motivation, fra nogle af deltagerne. 

3. Skal bruges til dataanalyse. 

4. Man kan diskutere om sygeplejernes indsats i PD-projektet var nok motivation. 

Ressourcer 

1. “The project started with effects specification workshops in which we first introduced the 

effects-driven approach and then worked with the clinicians to specify desired effects to be 

pursued in the project. Clinicians from different departments and different staff groups were 

invited.” (Simonsen, Karasti, & Hertzum, 2020) 

2. Dette viser gode menneskelige ressourcer. Specialister fra forskellige steder på hospitalet. 

3. Skal bruges i dataanalyse. 

4. Det er kun pharmacuterne der er specificeret i gruppen. 

 

5.2.2 Forståelse af de 6 tendenser 
 

 I dette afsnit vil gruppen sigte efter at skabe en bedre forståelse af de omhandlende tendenser, ved 

at kortlægge hvad hver tendens indeholder, samt hvordan gruppen har afgrænset 
 

1 Forståelse for projekt 
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Forståelse af et projekt, skal forstås således at forskerne har sat sig ind i det emne de skal arbejde 

med. Vi læste en case med nogle forskere der arbejdede med teenagere der havde psykiske 

problemer, ”Brining New Voices to Design of Exercise Technology: Participatory Design with 

vulnerable young adults” (Kanstrup & Bertelsen, 2016), og i casen blev teenagerne sat til at skulle 

træne i et fitnesscenter, hvilket ikke var så hensigtsmæssigt, da de stort set alle sammen havde 

problemer med at være ude blandt andre mennesker. Dette var en fejl fra forskerens side, som burde 

være let at forhindre, hvis de havde sat sig ordentligt ind i hvem de arbejdede med. Forståelsen af 

projektet omhandler også, at forskerne har en klar idé om hvad målet skal være, og hvad problemet 

er. Denne forståelse skal deles med deltagerne. Hvis ikke forskerne besidder en fornøden viden om 

projektet, og hvis ikke deltagerne har en forståelse for hvad der skal gøres, altså hvad der skal 

ændres på, eller hvorfor de skal deltage i et projekt, så vil det blive svært at implementere det 

færdige resultat, men det bliver også markant sværere at skabe et positivt resultat. Og endeligt kan 

det også resultere i at samarbejdet mellem forsker og deltager, og fejler, hvilket hindrer den 

gensidige læring, som er et af hovedelementerne i et PD-projekt.  

     

2 Behov fra virksomhedens side 

Det næste punkt er behov, og dette kan eksempelvis ses hvis en forsker er ude hos en virksomhed, 

og skal forsøge at implementere noget nyt, om det er arbejdsrutiner, arbejdsmetoder, nye systemer 

eller andet, er det vigtigt at virksomheden selv er klar over at der er et behov for projektet. Dette 

kan gøres ved at ledelsen sørger for at afdelingerne er klar over det, eller er det nødvendigt at 

forskeren overbeviser deltagerne om at der er et behov. Dette kan gøres gennem workshops hvor de 

bliver præsenteret for deres nuværende situation, og for en eventuel ændring i den, og hvis muligt, 

så skal forskeren bakkes op af en leder. Hvis ikke der er et behov, kan der opstå en situation, hvor 

deltagerne ikke er interesserede, eller afdelingen ikke er interesseret i at hjælpe med projektet, da 

det ellers vil virke som tidsspilde, for hvorfor skal de ændre på noget der fungerer fint? Vi kiggede i 

Jesper Simonsens faste projekt, ”Infrastructuring and PD: Exploring infrastructural inversion as 

analytic, empirical and generative” (Simonsen, Karasti, & Hertzum, Infrastructuring and 

Participatory Design: Exploring infrastructural inversion as analytic, empirical and generative, 

2020), hvor projektet skulle hjælpe kirurgerne, sygeplejerskerne, og især patienterne, men der var 

ikke nogen der følte at der var et behov for en ændring, på trods af at patienterne ofte endte med at 

faste i flere timer, ofte blot for at få udskudt operationen til næste dag. Derfor mener vi at behov er 

et punkt der ikke bør undervurderes, og den er derfor med på vores liste.   
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3 Commitment  

Oftest snakker man om at der skal være Top level commitment i projekter, for at der er sikret 

ressourcer, adgang, mandskab osv. til et projekt. Det er også gældende i et PD-projekt, da alle 

førnævnte kriterier og flere unævnte, er nødvendige for at udføre et sådant projekt. Vi har dog 

diskuteret frem og tilbage indbyrdes, og er kommet frem til den konklusion, at det er mindst lige så 

vigtigt at sikre at den afdeling projektet skal afvikles i, er commited til at skulle være en medforsker 

i projektet, alene på den baggrund, at det er dem der skal udføre arbejdet. Dette skal ikke forveksles 

med motivation. Når vi snakker om commitment fra afdelingen, så menes der, at selvom det måske 

ikke er hele afdelingen der deltager aktivt i projektet, så er det vigtigt at de tillader deres 

medarbejdere at deltage, at de ikke snakker ned om det, eller forsøger at få deltagerne i projektet til 

at skulle arbejde 100% i afdelingen. Det er altså en form for accept der kommer til syne fra 

afdelingen, de accepterer at nogle af deres kollegaer i en periode arbejder mindre. Hvis en afdeling 

ikke er indforstået med at der afvikles dette projekt, vil det på sigt smitte af på deltagerne, og de vil 

blive mindre engagerede. 

     

4 Ressourcer 

Ressourcer, er ofte et vigtigt punkt når der snakkes om forandring. Vi mener dog ikke kun økonomi. 

Det drejer sig om følgende: 

Penge til projektet, i form af udstyr, lokale, forplejning, eller hvad der nu ellers måtte skulle bruges 

af materielle ting. 

Personale, altså deltagere til projektet. 

Tid. Der skal allokeres tid til projektet, og det skal være indforstået fra starten af, at et PD-projekt, 

det tager tid, og det tager længere tid end andre projekter. 

Viden, det personale der er en del af projektet, skal enten besidde en bestemt viden, eller også skal 

de hurtigt sættes ind i det, for at kunne deltage 100% i projektet. Dog er det bedst at de 

medarbejdere der vil blive berørt mest, er præsenteret af en medarbejder fra det pågældende 

område. 

Hvis ikke disse ressourcer er til stede, vil det være svært at få et vellykket projekt. Hvis ikke man 

har de rigtige deltagere, vil produktet i sidste ende risikere ikke at matche den primære målgruppe, 

hvis der mangler penge, er det ikke sikkert produktet bliver fuldt funktionsdygtigt, hvis ikke der er 

nok tid, er det ikke sikkert at der bliver taget højde for alle punkter, osv. Derfor mener vi at 

ressourcer er et helt essentielt punkt på vores liste. 
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5 Kompleksitet  

Kompleksitet var et punkt som ikke var med på vores liste til at starte med. Vi mener at skala har en 

indflydelse på kompleksiteten og en indflydelse på hvorvidt projektet kan blive en succes eller ej. 

Det er ikke lykkedes os at kunne definere en skala der kan bruges til dette desværre, men ud fra de 

artikler vi har læst, er vi kommet frem til, at lige så snart et projekt får en vis størrelse, er det tæt på 

umuligt at gennemføre som et PD-projekt. Dette skyldes at jo større et projekt er, jo flere aktører 

bliver en del af det, og jo flere aktører der er, jo mere samarbejde kræver det. I artiklen ”From Small 

Scale to Large Scale User Participation: A Case Study of PD in E-government Systems” (Oostveen 

& Besselaar, 2004) analyserer forskerne et tidligere projekt, der involverede et samarbejde imellem 

flere EU-lande, for at gøre immigration til et andet land lettere. Ideen var god, men grundet det store 

samarbejde det krævede, fejlede det. Det var for svært at holde styr på de forskellige landes regler, 

systemer, love i landene, og muligvis også at holde motivationen oppe. Omvendt, når vi så har 

kigget på de projekter der har været en succes, såsom ”Designing an Educational Game For and 

With Teenagers with High Functioning Autism” (Bossavit & Parsons, 2016), der var det ”kun” 

børnene, lærerne, og forskerne som primære aktører, og så kan vi se at jo mindre komplekst det er, 

jo færre aktører der er i spil, jo oftere ender projektet som en succes. 

Det er dog vigtigt at understrege at kompleksitet ikke kun er størrelsen på projektet, men også hvor 

avanceret det er. Hvis det er noget der kommer til at ændre virksomheden helt fundamentalt, kan det 

også være utrolig svært. 

     

6 Motivation fra PD-deltagere 

Det sidste punkt vi kom frem til, er motivationen blandt deltagerne. Det virker måske indlysende, 

men det er et essentielt punkt for et projekt, der afhænger af at der er deltagere. Hvis deltagerne ikke 

er motiverede, eller hvis de er ligeglade med resultatet, vil resultatet afspejle dette. Omvendt, hvis 

deltagerne er motiverede, vil resultatet også afspejle dette. Det er ikke ensbetydende med, at hvis 

motivationen mangler, at så er det per automatik, et fejlet projekt, det kan sagtens være et vellykket 

projekt alligevel. Dog er der ingen garanti for at resultatet er det bedste resultat, da manglende 

motivation, risikerer at medføre at der mangler at blive taget højde for situationer som forskerne 

ikke kender til. En deltager der ikke er interesseret i projektet, vil nok oftere forsøge at komme 

hurtigt videre, og der kan af den årsag, opstå situationer hvor deltageren glemmer at nævne 

specifikke informationer, tanker, vaner, eller forskeren misforstår måske noget deltageren har sagt 
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eller gjort. Det er ikke ting der her og nu, vil gøre projektet til en fiasko, men det kan være ting der, 

diskutabelt, på sigt påvirker produktet, hvis det f.eks. er et system der er blevet implementeret, men 

der er måske ikke taget højde for en opdatering der bliver sendt ud hvert kvartal, det kunne også 

være noget andet, men pointen er, at motivation blandt deltagerne, er vigtigt. Oftest vil forskerne 

også fokusere på at udvælge de deltagere der er motiveret. Dette nævner Jesper Simonsen også i 

hans interview med Jeppe Brøgger og Nicolay Christensen. (Se Bilag 1. S. 10). 

 
5.2.3 Dataanalyse Forståelse 
 
Dataanalyse 

Pointen med denne dataanalyse er at se om det er muligt at udarbejde en huskeliste til 

fremtidige PD-projekter. Vores fremgangsmåde med at lave denne dataanalyse er en kvalitativ 

gennemgang af 14 cases, som enten var en succes eller fejlede. Vi brugte en begrebsanalyse til at 

forstå hvilke emner der gik igen inden for de 14 cases. Denne begrebsanalyse kan findes under bilag 

(Bilag 5 ETL står for Extract, transform, load. Først skal dataene udtrækkes, dette gjorde vi med 

vores begrebsanalyse. Her noterede vi de seks punkter i hver analyse og tildelte dem et Ja eller Nej. 

Dette kan findes under data i Excel arket. Derefter tog vi den data og transformerede den om til 

pivottabeller. Herefter loadede vi dataene i både procenter og tabellen. (Xavier & Moreira, 2013) 

 

Forståelse 

Figur 1 (Bilag 5, figur 1) skal forstås sådan, at der er sat både en succes, fejl, og i tvivl til hvert Ja, 

Nej svar. Dette beregner succesen af hver case, i forhold til om et af de sekspunkter er benyttet eller 

ej. Ser man på figur 1 kan det ses, at 86% af de cases som vi undersøgte, havde en god forståelse af 

projektet. 58% af de Ja svar var en succes, 33% fejlede og 8% var vi i tvivl om de havde en god 

forståelse. I dette diagram kan man også se, at de to cases hvor forskerne ikke havde en 

tilstrækkelig forståelse af projektet, faktisk stadig endte med en succesfuld case. I modsætning til 

dette, var kun 58% af de cases hvor der var en god forståelse en succes. Dette kan dog skyldes at 

der var hele 12 ja svar og kun 2 nej svar. Ud fra figur (ibid), vil man kunne antage at forståelse ikke 

har en alt afgørende rolle, i det overordnet billede af et PD-projekt. Med andre ord, må der være 

nogle andre effekter, der har en større indflydelse på projektet. En af de cases med et Nej svar, 

handlede om hvordan man fik udsatte unge til at benytte teknologi på en mere effektiv måde 

(Kanstrup & Bertelsen, 2016). I dette tilfælde, selvom dem der styrede PD-projektet måske ikke 

havde den bedste forståelse for hvordan man skulle håndtere sådan et emne, endte projektet stadig 
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med en succes. Det kan i høj grad skyldes at de unges eget engagement, til at lære hvordan man 

effektivt bruger teknologien, havde en større effekt på forståelsen for emnet fra ledelsen.  

 

Behov 

Virksomhedens behov for et PD-projekt, til at udarbejde en ny teknologi, system eller artefakt 

adskiller sig lidt mere fra de andre tendenser. Dette skyldes at den er mere subjektiv, i forhold til 

hvem der ser på projektet. Forskeren kan mene at en virksomheds system, teknologi eller artefakt er 

godt, men ikke godt nok. Selvom det virker, så vil det kunne effektiviseres væsentligt. Ledelsen kan 

være tilfredse med hvad de har nu, hvis det virker ift. de rammer som ledelsen har sat. Det er derfor 

yderst vigtigt for forskeren at gøre det tydeligt for personerne omkring projektet, hvad deltagerne og 

ledelsen har i dag, og hvad de kan få. “One needs both the vision of the future and the recognition of 

such problems in the current practice that hinder the development toward the goal” (Molin-

Juustila, et al., 2014). Hvis det ikke allerede er tydeligt for virksomheden hvad problemet er, er det 

derfor forskerens opgave at gøre det tydeligt for deltagerne og dem omkring projektet, hvad de 

mangler, for at opnå en mere effektiv arbejdsrutine. Dette vil også være med til at påvirke faktorer 

som forståelse og motivation, eftersom en bedre forståelse af problemet, vil bidrage til en bedre 

forståelse af løsningen. Behovet dykker derfor ned i det der ligger mellem linjerne, som ikke kan 

ses indtil ændringen, er blevet udført.  

 

Vores dataanalyse fremhæver betydningen af virksomhedens behov. Figur 2 (Bilag 5, figur 2) viser 

at et flertal af PD-projekter indeholder et behov fra virksomhedens side. Ud fra de 14 udvalgte cases 

var der et behov i 9 af dem og 5 hvor der ikke var. En 64 – 36 procentfordeling, med 28 

procentpoints forskel. Ud af de 9 cases hvor der var et behov, var langt størstedelen af dem også 

succesfulde. Pivottabellen viser hele 6 cases (67%) som blev en succes, mens 2 cases (22%) blev en 

fiasko, og ligesom i andre afsnit, 1 case (11%) som ikke kunne kategoriseres. Der ses en tydelig 

fordel ved at have et behov fra virksomhedens side, til at udføre en succesfuldt PD-projekt. “What 

made it successful is of course a combination of many factors – the personality and drive of those 

involved, the history and genesis of the main idea” (Whittle, 2014). Det kan argumenteres at ved at 

have en virksomhed som har brug for at ændre adfærd og optimere deres arbejde, bliver projektet 

væsentlig nemmere at udføre. Deltagerne vil gå ind i projektet med en forståelse af at der skal ske 

en forandring, vil være mere villige til at samarbejde, da de kan se problemet. Dog viser den 

udarbejdede dataanalyse også, at det at arbejde med at projekt hvor virksomheden har et behov for 
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en ændring i deres system, teknologi eller artefakt, kun er en fordel. Det er ikke altafgørende for 

resultatet af projektet, og er ikke et absolut krav for at projektet bliver en succes. Som nævnt var der 

i 5 af de 14 PD-projekter, ikke et behov fra virksomhedens side. Altså, PD-projektet blev udført på 

baggrund af noget der ville kunne ændre arbejdsstrukturen, men ikke var nødvendig i forhold til at 

effektivisere den. Her fremhæves det i figur 2 (ibid)at et flertal af de PD-projekter hvor der ikke var 

et behov, endte med at blive succesfuldt. 3 ud af de 5 cases blev en succes, mens kun 2 af dem 

mislykkedes. Altså 60% blev en succes og 40% blev en fiasko. Har skal det selvfølgelig pointeres, 

at selvom der er en 20 procentpoints fordeling, er der med meget smalle margener, eftersom 

litteraturen er begrænset. Dog fremhæver det argumentet, at et PD-projekt godt vil kunne blive en 

succes, selvom der ikke nødvendigvis er et behov. Resultatet vil i højere grad afhænge af faktorer 

som ”commitment”, ”motivation” og ”forståelse”. “It is necessary to make PD processes more 

visible in the end products of participatory planning” (Salgado & Galanakis, 2014). Med andre ord 

skal forskeren lægge mere energi i at opnå en stærk opbakning fra deltagernes side. Selvom en 

ændring ikke er nødvendig, vil forskeren kunne udføre et succesfuldt projekt hvis dem som er en 

del af det er interesseret og villige til at forsøge noget nyt.  

 

Figur 2 (ibid.) har bidraget til at give en bedre forståelse af hvor meget behovet fylder i et PD-

projekt. Når der er et behov fra virksomhedens side, er det en enorm fordel, til at skabe et 

succesfuldt projekt. Langt størstedelen af PD-projekterne oplever positive resultater, i forbindelse 

med tendensens tilstedeværelse. Såfremt forskeren har en forståelse af at der skal være mere fokus 

på andre faktorer, hvis der ikke er et behov for ændringer i virksomheden, kan PD-projektet stadig 

blive en succes. På den måde vil behovet i et PD-projekt være en enorm fordel for forskeren og gøre 

vejen til en succes meget nemmere, men manglen skal ikke ses som umulig. Det vil blot kræve 

mere energi i deltagelse og aktivitet fra forskeren.  

 

Commitment   

I dataanalysen havde 43% af udvalgte PD-projekter et godt niveau af commitment. Ud af de cases 

var 67% en succes, mens 33% fejlede. Dette giver en indikation om, at der er en fordel for forskeren 

at deltagerne yder en stærk indsats, til at nå projektets mål. På den anden side er der 57% af de 

udvalgte cases som ikke havde commitment. Ud af nej svarene resulterede 63% af casene i en 

succes. Derudover var der 25% fejlede og 13% var i tvivl, eftersom den ene ikke kunne 

kategoriseres. På den måde fremhæver dataanalysen, at det stadig vil være muligt for forskeren at 
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udføre et succesfuldt PD-projekt, selvom der ikke er commitment. Det kan derfor argumenteres at 

det i højere grad afhænger af at indsatsen og engagementet fra forskellige afdelingsniveauer, og at 

de skal kunne arbejde sammen, frem for en enkel part. Samtidig skaber den manglende bruger 

deltagelse et behov for at forskeren yder en større indsats i deltagelsen af projektet. “Despite the 

challenges we have met, the applied PD approach has so far been successful in informing design of 

intelligent social infrastructures. As mentioned, the PD approach has to some degree been troubled 

by limited user participation and lack of traditions of user involvement in idea generation. As a 

consequence the PD-researchers had to be the main drivers of the project” (Obata A. , Ohori, 

Kobayashi, & Kensing, 2012) Ud fra vores analyse kan man se at commitment ikke virker til at 

være en stor faktor for om et PD-projekt er succesfuldt. Det ses at commitment er en fordel hvis det 

er til stede i projektet, og øge chancen for at skabe et succesfuldt projekt. Samtidig er det muligt at 

skabe en succes uden commitment. Her skal forskeren dog vægte mere energi i sin egen deltagelse 

og hjælpe med forståelsen. Dette er i kontrast med vores interview med Jesper Simonsen, som 

mener at dette har en har de største effekter på succesraten af et PD-projektet. Han mente at et 

afdelingsmæssigt commitment, var en af de vigtigste elementer i et PD-projekt.   

 

” Det nytter ikke noget det kun er direktøren hvis ikke det også er den lokale afdeling der er med. 

Og det har jeg og mange andre oplevet, som stærkt problematisk hvis man ikke havde det her 

afdelings level commitment, og vi har pudsigt nok oplevet nogle gange hvor vi havde nogen direktør 

velvilje, men det hjalp ikke og så har vi oplevet nogle gange hvor vi ikke havde spurgt direktørerne, 

men havde afdelings level commitment og de gik det rigtig godt, så den vil jeg i hvert fald mene 

også er meget vigtigt.” (Simonsen, Hvad er Participatory Design, 2020) 

  

Da succesraten på cases med commitment er på 67% kan man stadig argumentere for at 

commitment i et PD-projekt ikke skader projektet. Det er nok stadig en god idé at inkludere, da det 

kan være commitment, der ender med at redde et projekt. Commitment, kan også hjælpe med at 

give forskeren mere autoritet i projektet. Hvis forskeren har en god forståelse, og hvis forskeren har 

commitment fra højere oppe, er der større chance for at projektet bliver en succes. 

 

Ressourcer 

Til denne del af analysen var svarene ret entydige. 71% af casene havde gode ressourcer, enten 

menneskelige eller økonomiske, mens 29% ikke havde tilstrækkelige ressourcer. Succesraten på de 
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cases med tilstrækkelige ressourcer er hele 80%, mens succesraten på de cases uden tilstrækkelige 

ressourcer kun er på 25%. Se figur 4 (bilag 5, figur 4). Ud fra dette kan man argumentere, at 

ressourcer er en yderst betydningsfuld del af et PD-projekt. Dette afstemmer i høj grad med de 

forventninger som projektgruppen havde til begyndelsen af projektet. Uden tilstrækkelige 

ressourcer, kan et PD-projekt være meget svært at få til at fungere. Det er ikke umuligt, da man kan 

se at 25% af nej svarene stadig havde et succesfuldt PD-projekt. Typisk vil antallet af menneskelige 

ressourcer have en stor indflydelse på resultatet af projektet. PD handler om hvordan man 

skal sammen blande forskellige menneskers kompetencer og derved få et produkt der er mere 

optimeret i forhold til hvad produktet prøver at opnå. De økonomiske ressourcer er også 

vigtige. Især hvis man prøver at opnået noget, på så stort en skala at man skal inkludere mange 

mennesker.  

 

PD-projekter tager typisk flere år at gennemføre, og PD-deltagerne skal selvfølgelig kompenseres 

for deres arbejde. Adgang til arbejdsplads og materiale er også nødvendigt i mange PD-projekter, 

og det kan være meget svært at opnå uden økonomiske ressourcer. Da fejlraten på projekter uden 

tilstrækkelige ressourcer er så stor, kan man antage at ressourcer er en god start på et PD-projekt. 

Hvis man allerede tidligt i et projekt kender ens ressourcer, kan der også hjælpe med at 

forstå præcist hvilket scope og hvilket timeframe man har til at udføre sit projekt.  I denne case 

(Dalsgaard, 2010), kan man se hvordan de allerede før PD-delen af projektet begyndte, havde 

fundet ud af deres disponible ressource beløb. ”The project, which in addition to the construction of 

a new central building includes the transformation of the surrounding harbourfront,has a total 

budget of 200 million €,” (Dalsgaard, 2010). Dette hjalp til hvordan tilgangen til projektet kom til at 

se ud. Ikke kun økonomisk, men det gav også en indsigt i hvor stor en PD-projektet gruppe 

kunne laves. Jo flere ressourcer der er i PD-projektet, jo mere præcist kan forskeren arbejde ud fra 

sin planlagte ide. Jo nemmere vil det samtidig være at ændre og effektivisere dele af projektet.  

 

Kompleksitet  

Dernæst har gruppen fokuseret på tendensen kompleksitet. Set ud fra dataanalysen (se bilag 5, figur 

5), er der en meget tydelig visualisering på kompleksitetens betydning for et PD-projekt. Ser man 

på figur 5 (ibid.), ses det at ud fra de 14 udvalgte cases, har der været kompleksitet i 9 af dem, hvor 

af 4 af projekterne blev en succes, 4 af dem en fejlcase og 1 som ikke kunne kategoriseres, eftersom 

projektet ikke var færdiggjort. Dvs., at 64% af de benyttet cases indeholdte kompleksitet, mens 36% 
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af dem ikke gjorde. Dominansen af kompleksitet i PD-projekterne kan argumenteres for at være 

forventet, eftersom forskerne sigter efter at ændre en teknologi eller artefakt, for at optimere 

arbejdet, ofte ved at tage hånd om noget der ikke allerede er udviklet. “We want to reveal some of 

the complexity faced in this type of research and development, especially related to innovation and 

development for a not-yet-existing practice” (Molin-Juustila, et al., 2014). Med andre ord vil en 

løsning ofte blive set som komplekst, da det er en helt ny måde at arbejde og se ting på, som skal til 

for at optimere arbejdspladsen.  

 

Som fremhævet tidligere i det redegørende afsnit, sigter PD efter at arbejde sammen med brugeren 

og udnytte brugerens deltagelse, til at skabe en bedre forståelse af hvilke praktiske behov den nye 

teknologi eller artefakt har. Dette betyder dog også at forskeren skal kunne formidle deres 

holdninger, fokusområde og mål præcist og entydigt til deltagerne. Her kan der hurtigt opstå 

problemer ved et endnu mere komplekst projekt, eftersom hver part, med alt sandsynlighed, skal 

operere i en verden som de ikke er vant til. Dette argument bliver også fremhævet i dataanalysen, i 

tabellen ”kompleksitet” (se figur 5). Dataanalysen viser at ud fra ”nej” resultaterne i kompleksitet, 

er der en 100 succesrate i projektet. Det vil sige, at ud fra de 14 udvalgte PD-cases, var alle dem 

som ikke repræsenterede tendensen ”kompleksitet”, en succes. “Indeed, the complexity of our 

project (the need to integrate with PharmaNet) meant that stakeholders did not want to invest time 

and resources unless we could scale the project provincially” (Balka, et al., 2018). Ud fra dette kan 

det argumenteres, at kompleksitet er med til at forringe projektets mulighed for at blive en succes. 

Her er det yderst vigtigt for forskere at lægge vægt på andre fokuspointer som forståelse af projektet 

og motivation. Dette vil ikke mindske projektets kompleksitet, men i stedet give den deltagende et 

bedre indblik projektets opbygning og mål, og dermed øge chancen for succes. Det er derfor 

evident, at niveauet af kompleksitet i et PD-projekt, har en essentiel betydning for resultatet af 

projektet. Er der ikke kompleksitet i et PD-projekt, kan det argumenteres at projektet har en større 

chance for at blive en succes, eftersom det vil være nemmere for deltagerne at dykke ned i og forstå, 

samt være nemmere for forskeren at arbejde sammen med deltagerne og tydeliggøre projektets mål.  

 

Ser man på de 9 cases hvor kompleksitet var en del af PD-projektet, er der en langt mindre klarhed 

at konkludere ud fra. I de cases hvor der var en tydelig kompleksitet blev 4 cases en succes og 4 

cases en fejlcase. Det vil sige at 44% af de udvalgte cases blev en succes og 44% af de udvalgte 

cases en fiasko. Dette giver en indikation om at hvis der er kompleksitet i et projekt, så vil der ikke 
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være et tydeligt eller gentagende udfald. Med andre ord viser vores dataanalyse, at ud fra de 

udvalgte PD-projekter, er der lige stor sandsynlighed for at et projekt vil blive en succes eller fejle, 

hvis projektet er komplekst. Er kompleksitet til stede i et PD-projekt, kan det sammenlignes med at 

kaste en håndfuld bolde op i luften, og registrere hvor de lander. Med samme tilgangsvinkel kan 

resultaterne blive noget helt forskelligt. Med andre ord vil en forsker ikke kunne forvente et konkret 

udfald af sit projekt hvis det er komplekst. Det kan argumenteres at i et komplekst PD-projekt 

afhænger resultatet i højere grad af deltagernes indstilling. “A participant in a complex activity 

needing several tools faces serious challenges. Not only has he or she to learn the what and how of 

the tools, but more importantly, he or she need to generate a vision of what the end result” (Molin-

Juustila, et al., 2014). Det komplekse projekt stiller altså højere krav til deltagerne, eftersom 

projektet bliver mindre håndgribeligt og lige til. Forskeren må derfor lægge mere vægt i deltagernes 

forståelse og indstilling, for at øge sandsynligheden af succes i projektet.  

 

Ud fra dette kan projektgruppen formode at en tilstedeværelse af kompleksitet i et PD-projekt ikke 

bidrager til en huskeliste, eftersom der ikke er et gennemborende resultat af tendensens betydning. 

Til gengæld har manglen på kompleksitet i projektet en enorm betydning for huskelisten. Her 

fremhævede dataanalysen en 100 succesrate på projekter som ikke var komplekst. Projektgruppen 

kan derfor formode, at hvis et projekt ikke er komplekst vil det gå godt og forskeren kan forvente at 

gå sit mål i møde.  

 

Motivation  

Projektgruppen gik ind til dette projekt med en forventning om at motivation i PD ville være en af 

de mest væsentlige faktorer. Ud fra den litteratursøgning vi fortog os i begyndelsen, samt flere 

vejledermøder, fik vi følelsen af at motivation ville være altafgørende. At PD ikke ville kunne 

fungere uden motivation fra deltager og dermed fejle. Ved en teoretisk forståelse af PD er dette en 

logisk sammensætning. Hele pointen ved PD er netop deltagelse og feedback fra brugeren, derfor 

vil man kunne forvente at uden motivation vil der ikke være ordentlig deltagelse eller feedback, 

ergo kan projektet ikke blive en succes. Alligevel har vi ud fra vores dataanalyse, fundet at denne 

korrelation ikke er lige så illuminerende som forventet. Resultaterne fra vores pivottabeller viser at 

ud fra de 14 udvalgte cases var der 9 cases motivation fra deltagerne og kun 5 cases hvor der ikke 

var. Det vil sige at der var en 28 procentpoints forskel, til fordel for ”ja”. Det er forventet, at i 

størstedelen af PD-projekter vil der blive beskrevet om motivationen i et positivt syn, eller slet ikke. 
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Dette kan skyldes, at selvom forskeren ikke direkte kan påvirke deltagernes motivation, kan læseren 

se det som en fejl fra forskerens side. Dette vil derfor, alt andet end lige, falde tilbage på forskerne, 

som ikke har været med til at motivere deltagerne. I stedet vil deltagelsen, i eksempelvis workshops, 

blive beskrevet fremfor den konkrete motivation, da deltagelse i øvelserne er helt ude af forskerens 

hænder.  

 

Figur 6 (bilag 5, figur 6) viser samtidig at ud af de 9 cases hvor deltagerne viste motivation, var der 

kun 5 som blev en succes, 3 af dem som fejlede og til sidst 1 som ikke kunne kategoriseres. En 

fordeling hvor 56% af de cases med motivation blev en succes, 33% som fejlede og 11% som 

hverken blev en succes eller fejlede. Her viser vores dataanalyse at en motiveret deltagelse ikke har 

en lige så stor betydning for udfaldet af et PD-projekt. Er deltagerne motiveret er der en smal fordel 

i projektet og større sandsynlighed for at projektet bliver en succes. Dog viser figur 6 (ibid.) dog 

også, at et PD-projekt godt kan blive en succes, trods mangel på motivation fra deltagernes side. 

Figur 6 (ibid.) viser at ud af de 5 cases hvor motivationen ikke var til stede, var der kun 1 cases som 

fejlede og i modsætning til vores forventninger, 4 som blev en succes. En 80-20 fordeling. Dette 

giver en anden forståelse af deltagernes motivations, som i denne sammenhæng ikke kan ses som en 

betydningsfuld faktor. Det kan derfor argumenteres, at selvom projektet vil have en fordel ved at 

have motiveret deltagere, er der større sandsynlighed for at projektet vil blive en succes frem for at 

fejle hvis deltagerne ikke er motiveret. 

 

Dette overraskende resultat giver en indikation om, at der er flere faktorer som er med til at influere 

motivationens påvirkning på et PD-projekt. Her giver vores dataanalyse et indblik i at deltagernes 

motivation ikke er særlig betydningsfuld i det store billede. I stedet ligger vægten på det styrende 

led af PD-projektet. Altså forskeren. Det kan argumenteres, at forskerens indstilling til PD-projektet 

har en enorm indflydelse på resultaterne i projektet. Overordnet set er det forskeren som kan 

kontrollere hvordan projektet bliver håndteret, hvordan opgaver bliver fordelt og hvad der skal til 

for at nå projektets mål. Forskeren kan ikke kontrollere virksomhedens behov eller deltagernes 

motivation, men de kan kontrollere ressourcerne og hvordan arbejdet bliver udført. På den måde er 

det op til forskeren at gøre det nemmere for deltagerne at arbejde, og give dem en lettere forståelse 

af projektet.  

 



Chris Langgaard Klokholm, Lasse Nicolas Madsen, Oliver Lunding Jørgensen, Selvije Fejzuli 
Gruppe nummer V2024809943 
 

 35 

Set ud fra vores dataanalyse, samt gruppens fordomme i begyndelsen af projektet, kan 

projektgruppen formode, at deltagernes motivation ikke er en lige så betydningsfuld faktor i et PD-

projekt, som først forventet. Dataanalysen illustrerer, at der er en fordel for forskeren at have 

deltagere i projektet som er motiveret og villige til at følge instruktionerne for at nå målet. Dog er 

det ikke et alt eller intet scenarie, som først forventet, hvor det angiveligt vis er muligt at skabe et 

succesfuldt PD-projekt, selvom deltagerne ikke er motiveret. Uden motiveret deltagere stiller det 

dog højere krav til forskeren, som må gøre endnu mere for at få det nødvendige ud af de 

demotiveret deltagere. Det er altså forskerens ansvar at gør brug af det de har, og effektivisere dele i 

løbet af projektet, for at det kan blive succesfuldt.  

 

Del – Konklusion  

Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke vil være muligt at konkludere noget konkret, ud fra denne 

dataanalyse. Dette skyldes den mindre portion af benyttet litteratur, samt en række fejlmargener og 

subjektive problemstillinger, som vil blive taget hånd om i følgende diskussions afsnit. I stedet kan 

gruppen sammensætte formodninger, ud fra de præsenterede resultater. 

 

Ud fra vores dataanalyse kan man formode at forståelsen for et projekt ikke nødvendigvis er lig med 

at et PD-projekt bliver succesfuldt.  Dette skyldes at der er mange forskellige faktorer som afgør 

projektets resultat. Man kan dog stadig antage at forståelsen for et projekt er en god ting. 

Forståelsen lægger sig op ad mange andre faktorer, som eksempelvis behov, ressourcer, 

commitment. Uden forståelsen kan det være svært at ”sælge” projektet, til dem der har behov for 

det. Hvis dem der skal bruge projektet, ikke har tiltro til forskerens forståelse af hvad deres behov 

er, er der en god chance for at projektet aldrig får ben at gå på. Ifølge vores dataanalyse, virker det 

til, at commitment ikke har en af de største effekter på resultatet af et PD-projekt. Derfor kan det 

stadig være meget brugbart i kombination med forståelse fra forskerens side. Succesraten 

på projekter med godt commitment, er langt over 50% og burdes derfor tages med i mente når man 

skal lave et PD-projekt. 

Ressourcerne i et projekt er meget vigtige. Ressourcerne er grundstenen for de fleste projekter. 

Uden penge og uden kompetente personer til at gennemføre PD-projektet, kan et PD-projekt næsten 

ikke lade sig gøre. Dette kan ses i vores pivottabel med ressourcer. Dette er den nemmeste tendens 

at se, da projekter uden tilstrækkelige ressourcer har en stor fejlerate.  
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Kompleksitet har en større betydning når det ikke er til stede end omvendt. For at det skal blive en 

succes er det vigtigt, at forskeren bidrager til at give deltagerne en god forståelse af projektets 

hensigt og mål. På den anden side hvis projektet ikke er komplekst, er det en rigtig god indikation 

for forskeren om at PD-projektet kan blive en succes. Her har gruppen, ved brug af dataanalysen, 

fundet en 100 succesrate. Derfor skal forskeren forsøge at gøre projektet så lidt komplekst som 

muligt, og give deltageren de bedste omstændigheder for at bidrage til en succes. Omvendt ser 

resultatet ud for behovet anderledes ud. Her viser dataanalysen, at det er rigtig positivt for 

forskeren, at der er et behov fra virksomhedens side. Det gør det meget nemmere for deltageren at 

investere de nødvendige kræfter i projektet, og giver en større sandsynlighed for succes. Det kan 

også formodes, at projektet kan blive en succes, selv hvis der ikke er et behov. Dataanalysen viste, 

at ud fra den benyttede litteratur, at det var et meget jævnt resultat af succes og fejl, som opstod når 

der ikke var et behov. For at projektet kan blive en succes må det forventes at forskeren lægger 

mere vægt i at inddrage deltagerne, og overbevise dem om hvilken betydning den nye teknologi, 

system eller artefakt kan have for dem. Afslutningsvis skal motivationen i et PD-projekt fremhæves. 

Denne faktor har vist sig at være mindre betydningsfuld end hvad man kunne forvente, ud fra en 

teoretisk forståelse af PD. Dataanalysen viste, at det er hjælpsomt for forskeren, at deltagerne er 

motiveret. Dette giver en større sandsynlighed for succes. Alligevel kan projektet blive en succes 

uden motivation fra deltagernes side. Forskeren må gøre hvad de kan, og få det meste ud af de 

demotiverede deltagere. Eksempelvis ved at udnytte de ressourcer de har, til at illustreret hvordan 

deres løsning netop kan implementeres og blive succesfuldt.  

 
5.3 Refleksion over tidligere Basis projekter med udgangspunkt i de 6 tendenser 

5.3.1 NoQ (1)  
I det 1. semester skrev det ene gruppemedlem et basisprojekt, der omhandlede digitalisering af den 

fysiske kø til baren, på natklubber (Klokholm, Schøn, Dybro, Perry, & Christensen, 2019). 

Hovedformålet med opgaven var at forbrugerne skulle undgå at stå i kø til baren i flere minutter, 

hvor de ville være væk fra deres vennegruppe, opleve at blive mast i køen, eller at blive sprunget 

over, fordi bartenderen måske syntes en anden skulle først. Dette skulle gøres gennem en 

applikation, der fungerede som et ”træk et nummer” system, bortset fra at brugeren lavede 

bestillingen via applikationen på deres telefon, og de ville så få en notifikation, når deres bestilling 

var klar til afhentning. Dette ville resultere i minimal ventetid i baren. 
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Resultatet af projektet var at projektgruppen fik afleveret vores projekt, projektgruppen fik en okay 

karakter, og det var en lærerig erfaring. Projektgruppen har ikke arbejdet sammen siden. Der var 

flere ting der gik galt. 

Vi vil forsøge at kigge på projektets start, udføring og slutning ved hjælp af vores PD-tjekliste vi 

har udarbejdet, og reflektere over hvad der ville have været anderledes hvis der var styr på de 6 

punkter. Det er uvist om det ville være gået anderledes ved at have fokus på de 6 punkter, så det er 

vigtigt at understrege at det er refleksioner og tanker. 

 

Forståelse: 

Der manglede en basal forståelse af hvad der skulle være med i projektet, hvilket skabte en masse 

frustrationer og splid blandt medlemmerne. Samtidig var de også i tvivl om hvilken retning de helt 

præcist ville med deres projekt, hvilke emner der skulle være med og hvilke punkter der var vigtige 

at opfylde for at kunne komme videre. 

 

Behov: 

Behovet var til stede, i hvert fald for gruppen. Projektgruppen skulle lave et projekt, og det skulle 

omhandle noget de interesserede sig for. Der var ingen tvivl om at emnet var spændende, og alle 

medlemmer var enige om at det var vigtigt at få lavet opgaven, men enkelte af medlemmerne var 

ikke helt indstillet på, hvor vigtigt det rent faktisk var at få lavet. Dette resulterede igen i 

frustrationer, og sænkede arbejdsprocessen. Hvis alle medlemmer besad samme indstilling og 

forventning i forhold til behovet, ville arbejdsprocessen med stor sandsynlighed være gået langt 

bedre. 

 

Commitment: 

 Der var lavt commitment, gruppen havde en vejleder til rådighed, som projektgruppen dog ikke 

anvendte særlig meget, da de ikke vidste præcis hvad vejlederen skulle hjælpe med. 

 

Ressourcer: 

 Der var hjælp at hente ift. Biblioteket der stiller medarbejdere til rådighed, FabLab ift. 

idegenerering, eller generelt hjælp ift. udseende og funktioner af applikationen. Medlemmernes 

egne ressourcer var begrænset ift. den viden de besad når det omhandlede projektskrivning, men 

denne del blev omtalt på holdmøderne der blev afholdt af HumTek instituttet på RUC. 



Chris Langgaard Klokholm, Lasse Nicolas Madsen, Oliver Lunding Jørgensen, Selvije Fejzuli 
Gruppe nummer V2024809943 
 

 38 

Projektgruppen var ikke helt klart over at der var alt denne hjælp at hente, og endte med at skrive 

projektet uden mange ressourcer. 

 

Kompleksitet: 

Der var lav kompleksitet i projektets forløb, da der ikke var flere aktører i spil, og scopet på 

projektet var ikke stort. Denne lave kompleksitet hjalp også den udfordrede projektgruppe, med at 

komme til vejs ende i projektet, og ende med at få en okay karakter. 

 

Motivation: 

Gruppens motivation var tårnhøj fra starten af, men grundet de ovennævnte punkter svandt den 

mere og mere ind som tiden gik, og blev til sidst erstattet af ren frustration. Det ene medlem fik en 

advarsel og blev næsten smidt ud, den anden fik en længere samtale og næsten en advarsel, hvilket 

skabte spændinger i gruppen, da begge mente det var uberettiget. Det hjalp ikke på samarbejdet, og 

til sidst var det eneste mål og motivation for gruppen, at når eksamen var overstået, behøvede de 

ikke at arbejde sammen igen. 

 

Når vi som gruppe sidder og kigger på ovenstående punkter, er det tydeligt at se, at hvis der var 

fokus på disse 5 ud af de 6 punkter, så ville projektets efterfølgende resultat muligvis være markant 

anderledes. Hvis gruppen fik lavet et godt forarbejde, så deres forståelse af hvad der skulle ske, 

hvad der skulle være med, og hvilken retning de skulle, var klar fra starten, ville flere af 

frustrationerne være mindre. Behovet ville være svært at ændre, da det overordnede behov var, at 

der skulle afleveres et skriftligt produkt til en specifik dato. Dog kunne en forventningsafstemning 

ift. vigtigheden af projektet muligvis have hjulpet. Ressourcerne var også til stede, men de blev ikke 

anvendt korrekt, så der kan argumenteres for at der manglede ressourcer i deres projekt. En korrekt 

anvendelse, ville bestemt have hjulpet, især vejledermøderne kunne hjælpe dem med en bedre 

forståelse af deres behov, have forbedret deres forståelse, og sikkert også samarbejdet. 

Motivationen havde den været god hele vejen igennem, ville der også have været bedre stemning, 

og der ville nok være fokuseret mere på at lave et godt produkt, i stedet for at finde løsninger på 

samarbejdet. 

 
5.3.2 NoQ (2) 
Refleksion over første projekt (NoQ, det var ikke det samme som i ovenstående, det var 2 

forskellige grupper). 
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I gruppemedlemmets første projektgruppe på RUC, var projektet at lave en applikation der 

kunne reducere kø på barer og diskoteker (Emborg, et al., 2019). Måden gruppen lavede 

denne applikation, var ved at gennemgå en masse iterationer og så derfra ende ud med en prototype. 

Deres iterationer endte med at få en masse kritik, fordi gruppen ikke havde inddraget brugere 

i processen og den endte med at ligne alle andre applikationer. 

 

Hvis gruppen havde fokuseret på PD og hvis gruppen havde haft en huskeliste, ville gruppen nok 

have fået et bedre resultat. På denne måde kunne de nemt finde ud af, præcist hvad det var de 

manglede i deres udvikling af prototypen. 

 

Forståelse: 

Forståelsen for projektet var ok. Alle i gruppen vidste hvad projektet indebar og hvad det skulle 

udrette. På det tidspunkt vidste gruppen dog ikke hvordan man korrekt bruger PD, så hvis de havde 

haft en bedre forståelse, er der en god chance for at deres projekt og prototype var blevet 

bedre. Dette ville have været kommet til syne i en ændring af tilgangen til projektet, både ift. 

designet, men måske også ift. planlægningen. 

 

Behov: 

Gruppen lavede en kvantitativ analyse af behovet for denne applikation. Gruppen fandt ud af at stort 

set alle kvinder, som svarede på deres spørgeskema, ikke synes at en kø- reducerende applikationer 

var en god idé, mens stort set alle mænd mente der var et behov. 50% mente altså at de ville bruge 

applikationen, og det var mere en rigeligt til at fastsætte et reelt behov. Så hvis man kiggede på 

Behov tendensen, ville det være opfyldt, i og med, at der var en markedsandel, der ville tage 

applikationen i brug. 

 

Commitment: 

Gruppen havde ikke noget commitment. De prøvede efter opfordring fra den lille røde bog (PPL), at 

skifte facilitator hver gang de mødtes. Dette faldt dog ret hurtigt igennem, da nogle af deres 

gruppemedlemmer ikke gad at være facilitator. De kunne godt have brugt en lidt mere striks tilgang, 

for at sikre en større udvikling af projektskrivnings evnerne. Dette havde været relevant ift. 

fremtidige projekter, som skal skrives i hvert semester på RUC. 
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Ressourcer: 

Ressourcerne var ikke et problem for projektgruppen, da det kun var meningen at lave en prototype 

af vores applikation. Skulle de derimod have kørt projektet videre, ville de have brug for nogen der 

kunne kode applikationen. På dette tidspunkt havde de ikke haft datalogi. De ville også have brug 

for penge til at markedsføre applikationen. Så i denne situation, var ressourcebehovet opfyldt, men 

hvis projektet skulle hæves til det ”næste niveau”, havde de daværende ressourcer været 

mangelfulde, og projektets resultat, havde nok været langt mindre positivt. 

 

Kompleksitet: 

Dette projekt var ikke komplekst. Det var ligetil lige fra starten. Gruppen vidste præcis hvordan 

deres applikation skulle se ud. Gruppen kom ind i projektet med en bias, og de afsluttede projektet 

med samme bias. Her skulle de have forsøgt at fralægge sig deres designer bias og fokuseret mere 

på feedback fra fokusgrupper, især kvinder, som ikke var fan af applikationsideen. 

 

Motivation: 

Motivationen i projektet var fin. Gruppen mødte til tiden, og det var sjældent at nogle 

gruppemedlemmer ikke mødte op. Dette skyldes at de på første semester fulgte den røde PPL-bog 

slavisk, og var derfor meget opmærksomme på ting som kunne have en negativ effekt på hele 

gruppen. Hvis projektet oplevede negativ fremgang, f.eks. ved at ressourcerne blev mangelfulde, og 

der ville være opstået frustrationer, kunne motivationen være faldet, hvilket ville have påvirket 

fremgangen i projektet i en negativ retning, det er dog uvist. 

 

Overordnet set, så var flere af de 6 tendenser opfyldt i deres projekt, og der var ikke de store 

udfordringer, på trods af at det var deres første projekt der skulle skrives efter de var startet på 

universitetet. Det er dog tydeligt, at hvis nogle af punkterne havde været mangelfuldt opfyldt, ville 

det med stor sandsynlighed have påvirket enten deres samarbejde eller deres projekts produkt, hvis 

ikke begge, i en negativ retning. 

 

5.3.3 The Unknown Data (3) 
 
The Unknown data er et tidligere projekt fra andet semester, hvor fokus lå på teknologien, 

relevansalgoritmer og indsamlingen af data fra brugerbase og tredjepartsprogrammer (Klokholm, 
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Thorsteinsson, Madsen, & Fejzuli, 2020). Udgangspunktet er taget i Facebook og 

hvordan Facebooks algoritme bruger ens data på at få skræddersyet en personlig forside med 

reklame, som har interesse for den enkelte person. I projektet foretages der et eksperiment, hvor der 

undersøges om hvordan algoritmen potentielt fungerer. Eksperimentet foregik på 4 af skolens 

computere, som gruppen ”rengjorde” ved at slette så meget data computeren havde samlet, som 

muligt. Derfra blev der oprettet 4 nye facebookbrugere, som på forhånd blev bestemt, hvilken data 

Facebook skulle have på hver enkelt bruger, for så at se hvordan algoritmen kunne 

påvirkes. Konklusion på eksperimentet var, at man formoder hvordan algoritmen kunne fungere, 

men man har ingen adgang til hemmeligheden om algoritmen og dens funktionalitet. 

 

Forståelse for projektet: 

Projektet The Unknown data er, et selvvalgt projekt og valgt udefra eget interesse, derfor havde alle 

deltagere samme forståelse og vigtighed for projektet. Deltagerne havde samme idé med projektet, 

som lagde fundamentet helt fra start, så man havde en rød tråd at følge gennem hele vejen. Det 

resulterede i at man hele tiden vidste hvad next step var, og der var ikke tvivl undervejs, det gav 

projektet et flow og en god gruppe dynamik. 

 

Behov: 

Under projektets opstart var det vigtigt for gruppen at interessen vægtede mest og ikke behovet for 

projektet. Projektet har ikke et behov for andre udefrakommende, men nogle enkelte personer og 

virksomheder har en stor interesse i hvordan algoritmen fungerer. Derfor mener gruppen at behovet 

for projektet kan defineres på to måder; Projektet har et stort behov for datavirksomheder, men det 

har ikke et behov for det almene menneske. 

 

Commitment: 

I projektet var der en høj grad af commitment fra vejlederens side. Vejlederen arbejdede selv med 

relevansalgoritmer, i musikindustrien, til dagligt, og havde derfor stor forståelse for emnet. 

Vejlederen benyttede samtidig ekstra tid, til at hjælpe gruppen.  

 

Ressourcer: 

Deltagerne arbejder ud fra de ressourcer der var til rådighed, det vil sige at gruppearbejdet foregik i 

RUC´s lokaler og eksperimentet foretog gruppen på 4 af skolens computere. Det resulterede i at 
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eksperimentet havde nogle fejlkilder, som var udefrakommende variabler som også var med til at 

påvirke algoritmen, hvilken måske ikke var sket, hvis man havde et budget til nye computere. 

 

Kompleksitet: 

Gruppen af dette projekt bestod af 4 studerende fra samme studie og med samme interesse. 

Planlægningen og samarbejdet fungerede optimalt. Projektet derimod var større end hvad det 

lignede i starten, undervejs i projektet blev vi oplyst der findes forskellige algoritmer og at 

funktionaliteten af en algoritme er skjult. Det betød så at vi skulle laves et eksperiment fra bunden 

af, for at finde ud af om man kunne komme frem til et svar på hvordan den fungerer. Det viste sig at 

projektet var større end bare det. 

 

Motivation:   

Som nævnt tidligere så var projektet selvvalgt og baseret på egne interesser. Det betyder at 

motivationen var stor for hver enkelte deltager, og det gjorde at man ikke var i tvivl om at hver 

især ville opnå bedst mulige resultater. I og med at deltagerne selv vælger hvilket projekt de vil 

være en del af, medfører til et godt projekt, fordi man konstant af drævet af motivationen og 

interessen af projektet. 
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5.4 Huskeliste V2 
Huskelisten til et succesfuldt PD-projekt: 
Version 2 
 

 
 

1. Ressourcer 
2. Kompleksitet 
3. Motivation 
4. Behov 
5. Commitment 
6. Forståelse for projekt. 

 

PD-
projekt

Behov

Ressourcer

Commitment

Forståelse 
for Projekt

Kompleksitet

Motivation
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Den nye Huskeliste er udarbejdet og rettet til, efter vi har gennemgået vores analyse af dataanalyse. 

Den visualiserer vores konklusioner ud fra hvad vi har kunne se i analysen, og det har vi så forsøgt 

at få afbilledet i modellen. Selve rækkefølgen de er nævnt i under modellen, har ikke tidligere haft 

en betydning, det har den fået i denne version. I denne version har vi rangeret tendenserne fra nr. 1 

til nr. 6, og det er ud fra den vigtighed de har i et PD-projekt. Samtidig har vi ændret lidt på 

modellens udseende, således at vigtigheden afspejles i hvert tendens ”størrelse”. Jo større cirklen er, 

jo større indflydelse har den pågældende tendens på succesraten i et PD-projekt, og vi kan derfor 

bedre se, hvilke tendenser vi som forskere, skal være mere opmærksomme på, og hvilke tendenser 

vi ikke behøver at holde særligt øje med. Det skal dog pointeres og understreges kraftigt, at 

modellen afspejler analysen, som afspejler statistikken der blev udarbejdet i dataanalysen, så 

selvom vi formoder og har hørt at visse tendenser kan være vigtigere, er det ikke sikkert at 

Huskelisten afspejler disse formodninger eller de informationer vi har modtaget af andre forskere. 

 
5.5 Interview med Jesper Simonsen 
Jesper Simonsen er ansat som professor på RUC og er specialist i PD. Han har arbejdet med PD 

siden foråret 1987. Simonsen beskriver PD hvor man har det eksisterende og gensidig læring fra 

samtlige aktører af projektet. Det betyder at brugerne eller deltagerne lærer af processen, samtidigt 

med at de også bliver klogere på projektet. Ifølge Simonsen kan PD bruges ni ud af ti gange i 

projekter. Simonsen havde et tilfælde, hvor det ikke gav mening at benytte sig af PD på baggrund af 

virksomheden var kraftigt ram af konkurrence. 

 

”Der var nogle konkurrenter som kunne lave den samme service som de lavede for en helt anden 

pris. Og hvis man har sådan en situation, vil jeg argumentere for business process re-engineering, 

at man gennemtænker sine processer helt fra bunden af, fordi i risikoen, det er selvfølgelig meget 

risikabelt at tænke helt forfra, men hvis man er så kraftig udsat for konkurrence at man, 

at inkrementelle løsninger vil tage for lang tid, så skal man springe dem over” (Bilag 2) 

 

Det kræver nogle gange at selve ideen bliver revet i stykker og man derfra genopbygger en ny plan, 

det kalder man for process re-engineering. Dette er projekter som er truet på deres 

eksistensgrundlag, og i dette tilfælde skal eksperterne genopfinde en ny arbejdsproces, så PD er 

ikke aktuel for projektet, det er selve måden der skal laves om. Simonsen gør os opmærksom på at 

tidsbegrænsning ikke er relevant for hvornår eller om kan bruge PD. ”… specielt hvis man er 
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tidspresset og man skal indføre nogle forandringer hurtigt, så gælder det jo om at have dem som 

skal stå for forandringerne med” (Bilag 2) 

 

PD har den fordel at inddrage brugere, som på forhånd er bekendt med det allerede eksisterende, 

hvilket gør en del af arbejdet nemmere for forskeren. Brugerne eller aktørerne kan sætte 

forskeren ind i det allerede eksisterende og det giver en forståelse for hvordan det hele hænger 

sammen. Simonsen citerer Pelle Ehn fra Handbook ”Balancen mellem mission og 

transcendens”. Efterfølgende fortæller han, at de aktører, som kender det eksisterende ofte 

kan foreslå løsninger, hvis bare de får muligheden for at blive hørt, og ofte er det bedre løsninger på 

problemet. Simonsen inddrager endnu engang et tidligere workshop som eksempel, hvor en af 

Danmarks største arbejdspladser aldrig havde inddraget deres medarbejdere til idegenerering, 

hvilket medførte at de aldrig fik afdækket deres behov eller problem. Det viste sig at brugerne 

havde en stor passion for deres arbejde, men var frustrerede over de ikke blev hørt. Da de for første 

gang blev inviteret til idegenerering, havde de alle de løsninger der var behov for, for at gøre 

projektet til succes. Man skal ikke forvente eller sætte sig for at man som forskere altid kan klare 

opgaverne selv, at søge lidt hjælp på vejen kan gøre projektet til en endnu større succes, end hvis 

man stod alene med det. 

 

Lige som der er fordele i at benytte sig af PD i et projekt, er der også ulemper og det kan variere alt 

efter hvilket projekt eller ressourcer man har. Vi stillede Simonsen spørgsmålet, om hvilke fordele 

og ulemper der er ved at benytte PD i et projekt. Han svarede at de klassiske ulemper kræver 

inddragelse af andre, hvilket kan være tidskrævende. Den anden ting er, at man skal etablere en 

konsensus, for projektets mål. Simonsen afrunder spørgsmålet af med at erkende at det er sjældent i 

processen et projekt er harmonisk og konfliktfri (Bilag 2). Derefter kommer han med en løsning om 

hvordan man kan håndtere det ”Så kan man enten vælge at tage de realiteter frem og sige, det 

bliver vi nødt til at løse det bliver vi nødt til at løse ved at vi snakker i noget tid om det, og tager en 

beslutning om hvor vi går hen og så sige det var beslutningen og så må i andre prøve at følge 

med”(Bilag 2). 

 

Det næste spørgsmål Simonsen fik var ”hvad tænker du så er med til at gøre et PD-projekt 

succesfuldt?”, her kommer han ind på Aishas projekt, som han var med til at skrive en artikel om. 

De punkter der bliver fremhævet i artiklen, har været en enorm inspiration til vores projekt. 
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Simonsen mener at jo flere af de punkter man opfylder, desto tættere er man på et succesfuldt 

projekt. Tværtimod hvis man ønsker et projekt ikke fejler, skal man gå efter et problem der akut har 

behov for en ændring. ”det er i hvert fald en ting som jeg har lagt mærke til, er vigtig… Nice to 

have” end ”Need to have”, og hvis det er ovre i nice to have ting, så har det en rigtig forkert 

bestemmelse, for folk formår ikke at prioritere det, mens hvis det er rigtig urgency”(Bilag 2). Det er 

en vigtig pointe at have med når man vælger at gå i gang med et projekt. Her skal man overveje om 

der er brug for en ændring, vil det blive prioriteret, er det vigtigt? Vi kan se i Maliks projekt at det 

var nødvendigt med en ændring på afdelingen, for at lægerne fik mere tid med patienterne. Det blev 

prioriteret, fordi lægerne beklagede sig til ledelsen, det førte til at sygeplejerskerne også beklagede 

sig til afdelingslederen. 

Simonsen og Malik har i fællesskab med ledelsen på den afdeling Malik lavede sit projekt, formået 

at skabe en huskeliste. Det Simonsen gør os ekstra opmærksom på ” er ting man skal være 

opmærksomme på hele tiden, det er ikke bare noget man kan tjekke af i starten og så kan 

man lægge den til side, og så kører toget, det er nogle omstændigheder man skal være 

opmærksomme på hele tiden og dem der deltager, skal være opmærksomme på det, især deres 

ledelse”(Bilag 2). Man kan ifølge Simonsen godt prøve at skematisere en huskeliste, 

til hvordan man kan få et vellykket PD-projekt, hvis man definerer kriterierne eller punkter 

for aktørerne. Det betyder at alle skal have samme forståelse for hvad der kræves, for at projektet 

bliver en succes. ” man skal have en grundig diskussion om hvert punkt, hvad betyder det her punkt 

i vores tilfælde, hvad er det vi skal være parate til, og så hvis man gør det, så skaber man jo en 

fælles opmærksomhed på disse tjekpunkter, huskepunkter”(Bilag 2). Simonsen fortsætter med en 

anden vigtig pointe, som er at have alle aktørerne med hele vejen og overbevise aktørerne om at 

projektet kan blive en succes ved blot at være motiveret og ville det, hvilket var en fiasko i 

fasteprojektet, fordi forskerne ikke havde magten til at ændre noget alene. Problemet lå i at 

aktørerne ikke var motiveret og deltog ikke optimalt i projektet. Det gjorde os i gruppen 

opmærksomme på at aktørerne har en stor betydning i PD. Simonsen afslutter spørgsmålet af 

med ”Så ja, jeg tror både man kan skematisere det og jeg tror også på at det kan have en vigtig 

funktion”(Bilag 2). 

 

Til sidst i interviewet kommer vi ind på vores eget forslag til en huskeliste og 

Simonsens tanker omkring vores dataanalyse. Vi følger Simonsen igennem punkterne vi har med, 

som kriterier for et vellykket PD-projekt. Allerede ved første punkt ”forståelse for projekt” gør 
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Simonsen os opmærksom på at det kan defineres på forskellige måder, kriterie som rummer meget 

og har en bred betydning. ” Altså det er når jeg læser jeres ”forståelse for projektet”, så omfatter 

det mange ting, det ene er der står i første linje, det skal forstås som at forskerne har sat sig kraftigt 

ind i hvem deres deltagere er, så der står altså forståelse for projektet er jeg ved hvad det er for 

nogen personer jeg skal arbejde med, og det er jo ikke altid jeg ved det før lærer dem at 

kende”(Bilag 2). En anden måde man kan forstå punktet på, er hvilket mål projektet har, hvor skal 

man hen med projektet og hvordan forstår deltagerne projektet. Simonsens nævnte tidligere i 

interviewet at det er meget vigtigt i PD at alle har samme forståelse for projektet ellers har man 

allerede der tabt spillet til en succesfuld PD-projekt. Vi kom frem til at omformulere punktet, så det 

har en, klarer forståelse for læseren.   

Punktet ”behov” er meget vigtigt fortæller Simonsen: der skal være et stort behov for forandringen, 

ellers vil det ikke blive prioriteret. Derudover er commitment vigtigt og kræver at der er en kraftig 

opbakning. Ressourcer mener Simonsen at man kan gå på kompromis, han mener at motivationen er 

vigtigere, ligesom ordsproget ” hvor der er vilje er der vej”. Kompleksitet er svært at sige 

noget generelt om forsætter Simonsen. Han har lavet projekter, hvor der var mange 

aktører indblandet, men det gjorde ikke projektet sværere. 

Til gengæld når vi snakkede om teknologi der går på tværs af enheder, så kan det blive ret 

komplekst og svært at arbejde med. 

 
5.6 Interview med Aisha Malik 
Gruppen har kunne interviewe Ph.d.-studerende Aisha Malik, omkring hendes erfaringer og 

holdninger til emnet PD. I det følgende afsnit, har vi forsøgt at analysere interviewet, fremhævet de 

vigtigste pointer fra interviewet, med fokus på dem der har en større betydning for vores 

efterfølgende projektarbejde. 

 

Selve interviewet har taget udgangspunkt i at afdække følgende punkter: 

1. Hvem er Aisha Malik, og hvorfor er hun relevant for vores projektgruppe at interviewe. 

2. Hvordan opfatter Malik PD, og hvilke erfaringer kan vi lære af, samt hvilke områder skal vi 

være ekstra opmærksomme på i et PD-projekt. 

3. Hvad tænker en forholdsvis ny forsker om vores dataanalyse, og er der noget vi ikke har 

taget højde for. 
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Malik er en Ph.d.-studerende på RUC og har arbejdet med PD siden 2018, hvor hun lavede sit første 

PD-projekt, som omhandlede visitationstiden på et hospital hun havde et samarbejde med. Maliks 

arbejde med visitationsprojektet, har været en stor del af vores hovedlitteratur, og en af 

grundstenene i vores hypotese om muligheden for at skematisere en huskeliste til PD. Dette er en 

del af årsagen til hvorfor vi har forsøgt at få sat et interview op med hende. En anden del af 

grunden, ligger i at vi havde planlagt at interviewe vores vejleder Jesper Simonsen, en ”veteran” 

inde for PD-feltet, og vi var sikre på at vi ville få brugbar viden ud af ham, men samtidig ville det 

være en interessant vinkel at få, hvis vi kunne få en forholdsvis ny PD forsker ind over vores 

projekt, så vi netop fik nogle ”nye” øjne på dette.  

 

Vi snakkede kort med Malik om hvordan hun definerer PD, et spørgsmål vi også har bedt Jesper 

Simonsen om at forsøge at definere, og hun havde følgende at sige: 

”… hvis I spørger mig, så forstår jeg det værende som at man involverer deltagerne i et projekt – 

og man giver dem styring eller ejerskab over deres projekt” (Bilag 3) 

Denne definition lægger sig meget godt op ad de eksisterende definitioner vi i gruppen har læst os 

frem til, og den erfaring vi har lært af vores vejleder Jesper Simonsen. Et PD-projekt bør skabe en 

gensidig læring, hvor forskerne lærer af deltagerne, igennem projektets forløb. Samtidig skal 

deltagerne også lære af forskerne, hvilket skaber en god dynamik, og fremmer deres udbytte af 

projektet. 

 

Da vi senere i interviewet kom ind på fordele og ulemper ved at benytte PD i et projekt, kom der 

nogle interessante punkter frem. Selvom det virkede som et fordelspunkt, så er vi kommet frem til 

at det nok nærmere er en anbefaling i forhold til hvordan man kan motivere sine deltagere, således 

at de ”hopper med på vognen”, og vil være en aktiv hjælp under projektets forløb.  

”… I er godt klar over at selvom I er så glade for dette system, så har i faktisk de her og de her 

problemer, eller de her udfordringer. Så er det lidt som om man vender den om eller giver dem et 

spejl at kigge på og at det kan indse at ”det er faktisk rigtigt det hun egentlig siger”(Bilag 3) 

Efter vi har siddet og gennemlæst vores transskribering af interviewet, er vi kommet frem til, at 

dette er ikke så meget en fordel, men mere en måde at motivere deltagere på. Ud fra Maliks guide, 

så gælder det om at sætte sig ind i deltagerens rolle, og prøve at forklare dem om de problemer eller 

udfordringer, vi som forskere har opdaget, og derefter ”sælge” dem til deltagerne, så de også får en 

interesse i at prøve at finde en løsning.  
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Når vi så snakker ulemper, så var det nogle lidt anderledes ulemper Malik har oplevet. Fra hendes 

synspunkt, så har de største udfordringer, i hvert fald var det dem hun nævnte, været deltagere der 

har været alt for ivrige og engagerede.  

”så er der nogle der bliver liidt for glade for det liiidt for meget engageret, så er det det med at 

holde dem lidt igen” (Bilag 3) 

Malik nævner at ulempen kan bestå i at skulle holde deltagerne igen, således at de ikke blot brager 

derud af, men at der bibeholdes en god fornuft under projektets løbetid. Udfordringen ved denne 

ulempe, kan meget vel være, at der skal holdes lidt snor i deltagerne, men de skal stadig have nok 

frihed til at de ikke mister den motivation, der gør at de ønsker at deltage. 

 

I forhold til de parametre der kan være med til at et PD-projekt fejler, så havde Malik en klar 

holdning til at accept og forståelse fra ledelsen i de afdelinger man arbejder med, da det ellers ville 

være en direkte vej til at et projekt fejler.  

” Hvis man tænker på hvilken som helt virksomhed eller organisation man arbejder med, så skal 

man have godkendelse oppefra og man skal have deres accept. Har man ikke det så er det det der 

gør at det ikke lykkes” (Bilag 3) 

Dette er et punkt vi har i de 6 tendenser, nemlig Commitment, at afdelingen skal være involveret på 

en positiv måde i projektet, da det ellers skaber udfordringer for forskerne og deres projekt. 

 

Når vi kigger på Maliks holdning omkring hvornår et PD-projekt er vellykket, så har hun rigtig 

meget at sige. For at summe holdningen op, så mener Malik, at et vellykket PD-projekt, er et 

projekt, hvor der er en positiv udvikling hos deltagerne, og at resultatet ender med at være til gavn 

for brugerne til sidst. ” I alle tre grupper var der faktisk gevinster, men det kunne nogle af parterne 

ikke se og det var jeg med til at fortælle til dem, fordi jeg ser det udefra…. Så at hvis de kun nåede 

at se 5 patienter, så kunne de så skubbe 6 ind eller 7 ind på en halv time ekstra.”(Bilag 3) 

Det gælder altså om at kunne skabe en forståelse hos deltagerne, så de kan se hvorfor det gavner 

dem, og til sidst, så skal de også kunne se resultatet af deres arbejde kulminere i det endelige 

resultat. Når det sker, så er det et vellykket eksperiment. 

 

Til sidst i interviewet, blev gruppens dataanalyse delt med Malik, og vi fik udspurgt hende omkring 

hvad hun tænkte om den, om der var nogen faldgrupper vi skulle være opmærksomme på, og til 

sidst om der var noget vi manglede. Et af de vigtigste punkter vi blev gjort opmærksomme på, var 
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en variabel der ikke var taget højde for, vi sad inde med en hel masse PD-projekter, men de var ikke 

inde for samme kategori.  

”Det afhænger af hvilke cases vi har med at gøre med. Lad os antage at vi kun tager cases fra 

sundhedsvæsnet, så kan man godt gøre det. Men hvis I tager sundhedsvæsnet og forskellige it-

virksomheder så er det nogle andre dater man har med og succeskriterier”(Bilag 3) 

Altså, vi har projekter der omhandler lokalsamfund, virksomheder, sundhedsvæsener osv. Hvilket 

fjerner en stor del af den validitet vi har i vores dataanalyse, da man ikke kan sammenligne 

tendenserne mellem flere forskellige kategorier. Dette var en voldsom øjenåbner for gruppen, og er 

noget som skal tages med videre i vores udarbejdelse af vores endelige produkt, nemlig vores 

huskeliste over relevante tendenser i et PD-projekt. 

 

For at opsummere, blev vi klogere på PD og hvordan man formår at få et vellykket eller succesfuldt 

PD-projekt. Vi blev enige i at en huskeliste kan være hjælpsom i et PD-projekt, men det er ikke 

nødvendigvis altid den man skal følge. De vigtige faktorer i PD er, ifølge de 2 eksperter, at have 

motiverede deltagere med i projektet, de baner vejen for en og formår at løse problemerne. Det er 

vigtigt at deltagerne er indforståede med forskeren og formålet med projektet. Begge parter skal 

have samme mål i fællesskab med lederen, pointerede Malik. Ifølge Simonsen er det endnu 

vigtigere at, gøre op med sig selv, før man starter et projekt, om hvor meget der er behov for en 

ændring. Er ændringen nødvendig og haster det? Det er med til at prioritere projektet 

og give projektets værdi.   

  

6. Diskussion 
6.1 Autoetnografi 
Igennem projektets forløb har gruppen haft nogle forskellige mål, men et af de mål var at det skulle 

være en læring for gruppen, således at gruppen ville sidde tilbage med en større forståelse af hvad et 

PD-projekt egentlig omhandler. Derfor har projektgruppen forsøgt at benytte de erfaringer der er 

opstået under projektets forløb. Huskelisten er blevet benyttet på gruppens tidligere basisprojekter, 

og projektgruppen forsøgte således at reflektere over, hvordan ville projektet have set ud, hvis 

huskelisten havde været til stede under udarbejdelsen af de tidligere projekter, og ville den have haft 

en indflydelse på slutresultatet og den læring der har været? 
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Der har været bred enighed om at de tidligere projekter ville have haft en kvalitets ændring, både i 

form af planlægning, udføring og endeligt produkt, hvis der har været anvendt PD tilgang, da 

planlægning har været en udfordring i alle projekterne, i en eller anden form. Samtidig har 2 af 

projekterne (NoQ projekter), haft fokus på at lave en applikation som skulle anvendes af brugere, 

her ville en PD-tilgang måske have haft ændret designet markant, hvis der havde været en aktiv 

inddragelse af deltagere, og ikke blot nogle spørgeskema- eller interview undersøgelser. Dog skal 

det pointeres at ingen af projekterne havde dårlige resultater, da alle projekterne har bidraget til 

gruppens læring som individer, og skabt forudsætninger for at gruppens fremtidige projekter kan 

tage ved lære af de tidligere projekter.  

 

Der kan dog argumenteres for at gruppen ikke besidder evnen til at kunne vurdere egne erfaringer 

ud fra PD-vinklen, de kan ikke vurdere tidligere projekter, da de ikke har arbejdet med det længe 

nok. Gruppen har udarbejdet en dataanalyse, som efterfølgende har resulteret i den omtalte 

Huskeliste, som gruppen ligger en stor vægt på, og har anvendt i flere tilfælde, både til 

selvrefleksion over tidligere opgaver, som samtaleemne i interviews osv. Men den er lavet på 

baggrund af forholdsvis få cases, der er arbejdet med den intensivt i 1 måned, resten af semesteret 

har der været fokus på andre fag og eksamener, så der har der ikke været brugt lige så meget tid. 

Derfor bør der vurderes, hvor meget selvrefleksion kan der egentlig laves, ud fra gruppens 

nuværende viden, ift. tidligere erfaringer og projekter? Eller rettere, hvor ”rigtig” vil en 

selvrefleksion være ud fra denne viden. 

 

Gruppen har rykket sig langt ift. i starten af semesteret, hvor projektgruppen ikke vidste noget om 

PD, og kan analysere og læse tekster der omhandler PD, og gruppen føler da også at der kan tænkes 

i PD baner. Men ville gruppen være i stand til at afholde et PD-projekt, eller blot en workshop? Ja 

og nej. Der er som sagt forsøgt at skabe en autoetnografisk tilgang i projektet, det er brugt i starten 

da der skulle idegeneres, og igen da der blev reflekteret over tidligere projekter, og også under 

udviklingen af Huskelisten. Det kan diskuteres hvor validt det ville være, når der tænkes på hvor 

lidt erfaring gruppen har med deciderede PD-projekter. Gruppen har endnu ikke afviklet et eneste 

PD-projekt eller workshop, alt har været kørt på gruppens ”egen krop”. Der var et ønske om at køre 

noget PD-teori på gruppens gruppemøder, for at øge læringsprocessen, dette blev dog forhindret af 

gentagende øgede tiltag ift. Covid-19, og til sidst var det slet ikke muligt, grundet nedlukningen af 
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universitetet. Dette koblet med førnævnte, understøtter den vurdering at gruppen ikke er i 

besiddelse, endnu, af konkret erfaring med at lave et decideret PD-projekt. 

 

Det er derfor relevant at kigge på, hvorvidt gruppens formål med et PD-projekt ville være at skabe 

erfaring, eller et succesfuldt og vellykket projekt. Begge dele kan lade sig gøre, især hvis man 

tænker på Maliks visitations projekt, men som Simonsen sagde, så var hun også utrolig heldig at det 

hele flaskede sig, ikke at hun ikke lagde meget arbejde i det, men held var også en del af det. Så 

med dette i baghovedet, ville der kunne argumenteres for at gruppen bør fokusere på enten at skabe 

erfaringer først, og derefter fokusere på at skabe vellykkede PD-projekter, eller at have fokus på 

Huskelisten og så håbe på lidt held. 

 

6.2 Validitet af dataanalyse  
Som tidligere fremhævet i konklusionen af dataanalysen, er der flere områder af den udarbejdede 

dataanalyse, samt forarbejdet, som har svækket validiteten af den. Afsnittet vil derfor arbejde som 

en form for fraskrivelse af legitimitet, hvor gruppen vil reflektere over de problemstillinger som 

gruppen har stillet sig for, ved metoden, rammen og datahåndteringen for dataanalysen. Dette vil 

bidrage positivt til gruppens forståelse af håndtering af data og PD-projekter.   

  

Det kan diskuteres hvor tydeligt et perspektiv vores dataanalyse bidrager med. Indenfor den 

metodiske verden er det at transformere kvalitative data om til kvantitative data, en mindre legitim 

handling, hvor man ville kunne forvente at noget af forståelsen af data vil gå tabt. Dette skyldes, at 

man tager noget som ikke er håndgribeligt og forsøger at gøre det sort hvidt. Dette kommer til 

udtryk i vores visualisering af data i pivottabellerne, svaret kan enten være ”ja” eller ”nej”. Her er 

det yderst vanskeligt når man arbejder med PD, eftersom man netop arbejder med flere forskellige 

mennesker og ikke kun en konkret teori. Her vil man kunne forvente en række forskellig feedback, 

arbejde og kommunikation fra deltagerne. Ser man dette i perspektiv til om hvorvidt deltagerne i 

et PD-projekt er motiveret, er det meget svært at placere svaret i kassen ”ja” eller ”nej”. Har man 

blot 5 deltagere fra en arbejdsplads i projektet, kan man møde hvor forskellige arbejdsindsatser. 2 

kan lægge 100% af deres energi i arbejdet, 2 kan ligge 10% af deres energi i arbejdet, og den sidste 

deltager kan 70% halvdelen af tiden i projektet og 30% den anden halvdel. Dermed er størstedelen 

af deltagerne i løbet af projektet motiveret. Såfremt man ser det sort på hvidt. Man kan ikke sige at 

det gengiver det reelle billede af motivationen i projektet. Dette viser hvordan validiteten af de 
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kategorier som vi har opstillet kan forsvares, ud fra en kvantitativ forståelse, men ikke afspejler en 

respektabel gengivelse af de udvalgte PD-projekter. Man kan derfor argumentere, at emner som PD 

ikke er bygget til at sættes i kasser, da det ikke tillader den udspredte deltagelse og feedback, som 

PD er baseret på.   

  

Dernæst er det vigtigt at fremhæve prøve størrelsen. Gruppen har i løbet af projektet arbejdet med 

14 PD-projekter, som blev bearbejdet i dataanalysen. Vi sigtede efter at lave vores analyse af de 14 

cases så enstydig som muligt. Dette blev gjort igennem en begrebsanalyse, som afgrænsede 

kategoriseringen af hver tendens. Der er dog stadig plads til, at personlige bias og karaktertræk har 

en effekt på udfaldet af hver individuel case. Dette vil have tilladt en konkret og struktureret 

gennemgang af casene, som ikke ville differentiere som når det bliver håndteret af forskellige 

gruppemedlemmer. Dette ville ikke fjerne bias og karaktertræk, men det ville have gjort 

vores dataanalyse mere entydig. Skulle gruppen have lavet en dataanalyse, hvor resultaterne var 

mere forsvarlige, skulle vi havde arbejdet med omkring 50 PD-projekter i stedet. Dette ville gøre 

den procentmæssige fordeling af succes og fejl projekter mere tydelig. Denne prøve størrelse ville 

have hjulpet projektgruppen med at give et bedre resultat og afspejling af tendensernes betydning 

for et PD-projekt.  

  

Endnu et problem som kan fremhæves i dataanalysen, er valget af litteratur. Gruppen benyttede 

flere dage i begyndelsen af projektet på at finde relevant litteratur. Her blev hjemmesiden 

PDCProceedings benyttet, da den har en samling af en masse PD-projekter, som er blevet udgivet 

til konferencen. Gruppen sigtede blot efter at finde PD projekter, uden at fokusere på nogen bestemt 

sammenhæng eller emne. Gruppen benyttede både PD-projekter som fokuserede på 

sundhedsvæsenet, ny teknologi i software virksomheder, forbedring af samarbejde mellem lærere 

og elever, udsatte unge osv. Eftersom litteraturstudie er en essentiel metode i vores semesterprojekt, 

skulle gruppen have lagt mere fokus på den anvendte litteratur. Dette blev gruppen gjort 

opmærksomt på under ekspertinterviewet med Malik, hvor hun påpegede sine erfaringer med 

forskellige tendenser i forskellige arbejdsfelter. For at øge validiteten af vores dataanalyse skulle vi 

derfor havde fokuseret litteraturen indenfor et område i PD. Evt. at se på tendenserne i PD-projekter 

der implementerer ny teknologi i it-virksomheder. En PD-forsker kan forvente at opleve forskelligt 

feedback, ressourcer og kommunikationsmuligheder, afhængigt om der arbejdes med private eller 

offentligt virksomheder og nyetableret eller voksne virksomheder. Derfor er validiteten i vores 
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dataanalyse ikke særlig stærk da den ikke fokuserer på et område. I stedet forsøger den at skabe en 

konsensus mellem emner som ikke har noget med hinanden at gøre, eller arbejder på samme måde. 

Havde gruppen valgt at fokusere på et emne indenfor PD, kan man formode at resultaterne i 

dataanalysen ville have været mere ensartet og mere tydelige at konkludere ud fra, og dermed øge 

validiteten. 

 

6.3 Kritik af tendenser  
I begyndelsen af projektet noterede projektgruppen de 6 mest væsentlige tendenser, som vi mente 

havde største betydning for udfaldet, i et PD-projekt. Dette blev gjort efter gennemgang af en 

håndfuld cases, samt flere møder med Jesper Simonsen som introducerede tendenser som han havde 

erfaret gennem sit eget arbejde med PD. Uden yderligere kvalificering kom projektgruppen op med 

tendenserne kompleksitet, behov, forståelse, commitment, ressourcer og motivation. Disse punkter 

blev beskrevet og afgrænset i begrebsafklaringen, som blev opbygget til at give læseren en 

forståelse af tendensernes indhold. Dog mødte projektgruppen samme problemstilling, som 

beskrevet i afsnittet ”validiteten af dataanalysen”. Altså at vi forsøger at tage noget meget bredt, fra 

noget meget bredt, og kategorisere det i meget små ensartet kasser. Dette afsnit vil derfor imødegå 

denne kritik, og se på hvordan projektgruppen kunne have forbedret opgaven, ved at ændre eller 

opdele tendenserne.  

 

Fokuserer man på tendensen, forståelse, er vores afgræsning ikke tilstrækkelig. Det kan 

argumenteres, at det ville gavne forståelse af PD-projekterne, ved at skabe flere niveauer af 

tendensen. Her ville man kunne se på forskerens forståelse af hvordan man teknisk kan udføre et 

succesfuldt projekt. Om forskeren har en god forståelse for, hvordan virksomheden arbejder/ kan 

arbejde. Deltagernes forståelse af PD-projektet, og hvad der skal til for at opnå målet. Ved at opdele 

disse punkter giver tendensen en bedre forståelse af hvilket niveau af forståelse der påvirker 

udfaldet, og derved ikke kun berører tendensen overfladisk, men formår at gå i dybden med det.  

 

Dernæst kan man se på begrebet ”ressourcer”. Som vi har grebet dataanalysen an, har vi valgt at 

både se på ressourcer som økonomi og menneskelige ressourcer. Disse to dele fokuserer på hvert 

sit, selvom de er samlet under samme punkt. Her ville det havde hjulpet projektgruppen gevaldigt, 

hvis vi endnu engang havde opdelt tendensen i flere dele. Så man ville kunne sige hvilken form for 

tendens der netop har betydning. Dette kunne eksempelvis havde været gjort ved at se på 
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menneskelige ressourcer, altså hvor gode forudsætninger deltagerne giver forskeren for at skabe en 

succes. Man ville også kunne se på de økonomiske ressourcer, hvor stor økonomisk opbakning 

forskeren har, og dermed hvilke muligheder forskeren har for at udføre forskellige aktiviteter. Til 

sidste ville man også kunne se på tid som en ressource. Hvor lang en periode forskeren har til at 

udføre sit projekt, og derved vide hvor grundigt forskeren kan arbejde og hvor mange iterationer der 

kan udføres. Dette vil, ligesom før, skabe et bedre overblik over tendensen, og ikke blande faktorer 

sammen. Selvom de alle er ressourcer, påvirker de vidt forskellige dele af projektet.  

 

Man kan derefter se på tendensen ”commitment”. I dataanalysen har projektgruppen kategoriseret 

denne tendens som lokal commitment. Det vil sige, at hvis nogen med autoritet over projektet aktivt 

hjælper projektet med at skabe et succesfuldt projekt. Projektgruppen har i denne sammenhæng 

mødt en udfordring, eftersom vi har benyttet PD-projekter som spænder sig over vidt forskellige 

områder, fra privaten til det offentlige, sundhedsvæsenet til software virksomheder og urban 

planlægning til hvordan man lærer unge hvad Skat er. Dette har gjort det svært at have en 

overordnet forståelse af hvilken form for lokal commitment der er snakket om. Samtidig har det i 

PD-projekterne været svært at se hvor stor en indflydelse bestemte deltagere har haft, samt af 

hvilken status disse udvalgte deltagere er på deres arbejdsplads. Ved at se på et konkret 

virksomhedsområde havde det hjulpet gruppen ved at præcisere denne tendens. Man kan samtidig 

også argumentere om hvorvidt denne tendens skulle havde været opdelt i ”top level commitment” 

og ”afdelings level commitment”. Dette ville gøre det muligt at se hvilken status på arbejdspladsen 

der har største betydning for udfaldet af projektet, samt givet forskeren en indikation om, i 

huskeliste, hvor de skulle lægge deres energi i deltagelsen.  

 

Afslutningsvis kan man argumentere for vigtigheden af et se på virksomhedens behov i et PD-

projekt. Man vil kunne forvente, at når en PD-forsker udfører et projekt, vil der være en 

problemstilling bag det, og dermed en behov fra virksomhedens side. Er dette ikke tilfældet vil 

forskeren i projektet altid se et behov, selvom virksomheden eventuelt ikke selv ser det. Derfor vil 

der altid være beskrevet et behov i en grad i et PD-projekt. Det er derfor en meget subjektiv 

tendens, som nemt kan blive påvirket af personlig bias. Derfor kan det argumenteres at tendensen 

ikke behøves at blive inddraget i projektet, da essensen af den ikke kan afgive et klart resultat. En 

iterativ version af tendenserne ville dermed se således ud: 

• Forskerens forståelse af hvordan man arbejder med PD  
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• Forskerens forståelse af virksomheden og dens struktur   

• Deltagernes forståelse af projektets formål  

• Menneskelige ressourcer   

• Økonomiske ressourcer   

• Dedikeret tid   

• Top level commitment   

• Afdelings level commitment   

• Kompleksitet   

• Deltagernes motivation  

• Forskerens motivation 

 

7. Konklusion   
Vi kan konkludere ud fra de centrale punkter i PD, at man skal kende eksistensen af det der i 

forvejen er, og med hjælp af brugerne eller aktørerne, få en gensidig læring og på den måde opnå en 

viden, som giver en optimal udvikling og problemløsning. En vigtig del er at holde aktørerne 

informeret og endnu vigtigere motiveret, da de baner vejen for forskeren. Forståelse for projekt er 

vigtig i den kontekst at alle aktører og ledelsen er indforstået med projektet og har samme mål. Man 

er dedikeret til projektet og forsøger bedst muligt at opnå gensidig læring mellem forskere og 

aktører. Commitment til projektet fra ledelsen, spiller også en stor rolle i udformningen af et PD-

projekt. Ledelsen kan være med til at skabe ressourcer og struktur for projektet.   

PD har den fordel i at aktører der inddrages i projektet, kender det allerede eksisterende og kan 

nemt og hurtigt sætte en udefrakommende ind i det, på den måde opnås en god forståelse for 

projektets grundlag. De motiverede og engagerede aktører er gode at have med i et projekt, da de 

kan komme med forslag til løsninger. De er eksperter inde for deres felt og derfor vil de 

kunne afdække deres behov bedst muligt. Ulempen ved at bruge PD er at man skal 

koordinere meget mere artikulationsarbejde, hvilket kan være besværligt og tidskrævende.   

PD er en fordel at inddrage i større projekter, men det er ikke nødvendigvis altid det der skal til for 

at et projekt bliver succesfuldt. Man skal have nogle rammer i orden for at benytte sig af PD. Det 

kan være ret forskelligt fra projekt til projekt, men fundamentet af projektet skal være robust og der 

skal være et behov for det.  
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Efter at have fået en bedre forståelse af hvad PD er og indebærer, begyndte gruppen at anvende det 

i praksis. Projektgruppen forsøgte at undersøge de forskellige mål i 

problemformuleringen som var defineret igennem arbejdsspørgsmålene, og disse er blevet afdækket 

løbende gennem projektet, ved hjælp af metoder og teori indenfor feltet STS, samt en 

begrebsanalyse metode fra vores vejleder, har hjulpet os med at finde data fra empirien, som vi 

efterfølgende har kunne analysere og arbejde med. Denne data har vi arbejdet med ud fra D&K, og 

haft en iterativ tilgang til, hvor vi har arbejdet i forskellige stadier, hvilket også kan ses igennem 

projektet, når vores viden og forståelse ændrer sig løbende. Stadierne er forsøgt visualiseret gennem 

vores Huskeliste, og afspejler derfor den viden vi har på daværende tidspunkt.  

Formålet med projektet var at skabe en bedre forståelse for hvad PD er, for projektgruppen, og 

derfor blev autoetnografien involveret, for at se hvordan tidligere erfaringer med projektarbejde 

have set ud, med vores nye forståelse. Dette var interessant at se, da det varierede ud fra de 

projekter medlemmerne kiggede på. Vi har vurderet at det ville have ændret samarbejdet i det ene 

projekt, kvaliteten i et andet projekt, og validiteten i det sidste projekt. Desværre havde vi også et 

ønske om at kunne teste PD løbende igennem projektet, ved at benytte det til vores gruppemøder, 

men dette var sværere end forudset, og manglende erfaring med PD, samt stigende tiltag i 

forbindelse med Covid-19 situationen, blev det sværere og sværere som projektet skred frem. Til 

sidst måtte vi nøjes med de erfaringer vi havde fået, selvom de var mangelfulde.   

En stor del af opgaven har været at komme frem til at lave vores dataanalyse, for at kunne 

understøtte vores huskeliste, med faktuelle belæg. Det var en større udfordring end forventet, men 

efter at have gennemgået de mange cases, og læst yderligere en større del af andre artikler og 

litteratur, lykkedes det os at lave dataanalysen, ud fra de 6 tendenser vi havde fastsat. Efterfølgende 

satte vi os for at skabe en ny version af huskelisten, som skulle visualisere vores dataanalyse, og 

dette resulterede i iteration 2 af huskelisten. Desværre måtte vi erkende efter at have snakket med 

eksperterne, at der var flere variabler vi ikke havde taget højde for. Vi havde et alt for stort fokus på 

at indsamle så mange artikler som muligt for at analysere dem, men overså at de havde vidt 

forskellige emner, hvilket skabte et problem ift. validiteten, som også er nævnt i diskussionen. Som 

det næste, så fandt vi ud af at vi ikke havde været grundige nok i analysen, samtidig med at vi 

måske havde sat tendenserne lidt for brede. Projektgruppen måtte indse at vi ikke havde nok 

litteratur, hvilket især blev tydeligt under udarbejdelsen af dataanalysen, hvor procentfordelingen 

blev meget voldsom, ved små forskelle. Disse variabler gjorde, at selvom vores iteration 2 er rigtig 
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nok ud fra dataanalysen, og afspejler de fundne data ret godt, er det svært at argumentere for, at 

dataanalysen i sig selv er gyldig og definitiv.  

Set ud fra ovenstående punkter, kan det argumenteres at det er muligt at skematisere tendenserne i 

et PD-projekt. Dog skal det pointeres at det kræver en væsentlige større præcision og afsætning af 

tid for at udføre dette korrekt.  
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