
Digitalt Design:Lab
- en digital understøttelse af brugerinvolverende designprocesser



 

 1 

Indholdsfortegnelse 
FORORD..................................................................................................................................................4 

VORES DELTAGELSE I DAIM-PROJEKTET..............................................................................................4 
1. INDLEDNING .....................................................................................................................................5 

1.1 PROBLEMFELT .................................................................................................................................5 
1.2 PROBLEMFORMULERING OG LEVERANCER ......................................................................................6 
1.3 SPECIALETS OPBYGNING..................................................................................................................7 

2. SPECIALETS KONTEKST OG AKTIVITETER ..........................................................................9 
2.1 OM DAIM-PROJEKTET ....................................................................................................................9 

2.1.1 Strukturen i DAIM-projektet .................................................................................................10 
2.2. TIDSLINJE .....................................................................................................................................13 

3. TEORI OG METODE ......................................................................................................................14 
3.1 DESIGNTEORI OG DESIGNPROCESSER.............................................................................................14 
3.2 PARTICIPATORY DESIGN ................................................................................................................16 
3.3 DESIGN-ETNOGRAFI.......................................................................................................................17 
3.4 DESIGN:LAB-FORMATET................................................................................................................18 
3.5 WORKSHOP-METODEN...................................................................................................................20 
3.6 BEGREBSAPPARATETS BETYDNING I VORES ARBEJDE....................................................................22 

3.6.1 Vores tilgang ved deltagelsen i Design:Lab .........................................................................22 
3.6.2 Vores tilgang i udviklingen af det Digitale Design:Lab .......................................................22 
3.6.3 Procesfigur............................................................................................................................24 

4. AKTIVITETER I DAIM-PROJEKTETS DESIGN:LAB.............................................................25 
4.1 DELTAGELSE I ET FORSKNINGSPROJEKT ........................................................................................26 
4.2 HVERDAGSUNDERSØGELSER .........................................................................................................27 

4.2.1 Feltarbejde ved Nørrebro Station.........................................................................................27 
4.3 VORES TO FØRSTE WORKSHOPS .....................................................................................................30 

4.3.1 Pilotprojektets 2. partnerworkshop ......................................................................................30 
4.3.2 Kommuneworkshop på Vestforbrænding..............................................................................34 

4.4 DISKUSSION AF 1. ARBEJDSSPØRGSMÅL ........................................................................................37 
4.4.1 Indsamling af historier fra mennesker fra gaden .................................................................37 
4.4.2 Videreformidling af det empiriske materiale til parter i projektet .......................................38 
4.4.3 Forberedelse af deltagerne inden de kommer til workshoppen............................................39 
4.4.4 Opnåelse af informeret samtykke i forhold til publicering af materiale fra feltarbejde og 
workshop ........................................................................................................................................40 
4.4.5 Udnyttelse af den energi, der skabes i løbet af workshopdagen...........................................40 
4.4.6 Distribuering af workshopresultater til alle parter i projektet .............................................41 

4.5 OPSAMLING ...................................................................................................................................42 
5. DET DIGITALE DESIGN:LAB ......................................................................................................44 

5.1 EVENT I RØDOVRE CENTRUM........................................................................................................45 
5.1.1 Forberedelser til Rødovre-eventen .......................................................................................46 
5.1.2 Rødovre-eventen ...................................................................................................................47 
5.1.3 Bloggens rolle i Rødovre-eventen.........................................................................................49 
5.1.4 Analyse og efterbehandling af Rødovre................................................................................51 

5.2 BRAINSTORM OVER »FESTIVAL«-METAFOR ...................................................................................52 
5.2.1 Beskrivelse af brainstorm .....................................................................................................53 
5.2.2 Evaluering af brainstorm......................................................................................................55 

5.3 WORKSHOP MED BEBOERE I ETAGEEJENDOMME............................................................................55 
5.3.1 Vores og deltagernes forberedelse........................................................................................56 
5.3.2 Afholdelse af workshoppen ...................................................................................................57 
5.3.3 Evaluering og bearbejdning af workshoppen .......................................................................59 

5.4 »LIVE-BLOGGING« PÅ 3. PARTNERWORKSHOP...............................................................................61 



 

 2 

5.4.1 Baggrunden for live-blogging-ideen.....................................................................................61 
5.4.2 Program og forberedelse til 3. partnerworkshop .................................................................62 
5.4.3 Oplevelser fra dagen og evaluering......................................................................................64 

5.5 HERLEV-PROJEKTET ......................................................................................................................66 
5.5.1 Introduktion til Herlev-projektet...........................................................................................66 
5.5.2 En dag i Herlev med »Blog on the spot« ..............................................................................68 
5.5.3 Forberedelse for deltagerne inden idéworkshoppen ............................................................71 
5.5.4 Idéworkshop på Herlev Kommune........................................................................................72 
5.5.5 Opsamling på DDL og Herlevprojektet ................................................................................74 

5.6 DISKUSSION AF DET DIGITALE DESIGN:LAB..................................................................................74 
5.6.1 Opsamling på kapitel 5 .........................................................................................................83 

6. »BOTS« TIL BORGERDIALOG ....................................................................................................86 
6.1 UDFORDRINGER MED BORGERDIALOG...........................................................................................87 

6.1.1 Tidsmæssige og økonomiske begrænsninger ........................................................................88 
6.1.2 Holdningsændring til borgerinddragelse .............................................................................88 
6.1.3 Engagere andre end Tordenskjolds soldater ........................................................................90 

6.2 BORGERINDDRAGELSE OG BOTS...................................................................................................90 
6.2.1 Mødet med borgerne i felten .................................................................................................91 
6.2.2 Onlinedialog med borgerne på websiden .............................................................................92 
6.2.3 Opsamling på den »kommunale version« af BOtS ...............................................................94 

7. DISKUSSION, REFLEKSION OG KONKLUSION ....................................................................96 
7.1 DISKUSSION AF DET DIGITALE DESIGN:LAB..................................................................................96 

7.1.1 Motivere brugere til engagement i digitalt understøttede designprocesser .........................96 
7.1.2 DDL og offentlighedsaspektet...............................................................................................99 
7.1.3 DDL – et færdigt koncept....................................................................................................101 

7.2 DISKUSSION OG REFLEKSION OVER VORES PROCES .....................................................................102 
7.2.1 Veksling mellem to kasketter...............................................................................................102 
7.2.2 Elev og mester-forholdet.....................................................................................................103 

7.3 KONKLUSION ...............................................................................................................................106 
8. LITTERATURLISTE.....................................................................................................................110 



 

 3 

Abstract 
Over the last decades, ethnographical and user-centred research methods have gradually 
become a fundamental part of the design process when designing digital products. This 
means that interaction designers have been faced with a great challenge and conflict of 
interests when striving to combine the commercial world’s often strict time schedules and 
optimized processes with the ethnographical methods aiming for deep and thorough 
understanding of the users and their contexts. 
 
The primary objective of this thesis, therefore, is to examine how to develop a digital tool that 
meets the challenges that are in play when working in rapid and efficient design processes 
while, at the same time, involving relevant stakeholders and potential users. 
 
The main part of the work with achieving this objective has been done within the Design 
Anthropological Innovation Model’s (DAIM) pilot project conducted at the Danish Design 
School. The DAIM project is focused on creating design processes with a strong user 
involvement that can be used in the daily design work in commercial companies. Our role in 
the DAIM project has been two-fold; on the one hand it can be characterized as active 
participation, and on the other hand as an apprenticeship. 
 
Through the participation in the DAIM project the digital concept »Digital Design:Lab« 
(DDL) has been developed to support and strengthen design processes with a high degree of 
user involvement. It is therefore important to acknowledge that DDL is not a replacement for 
real-world user research, but rather a strong complement to these methods. DDL essentially is 
a web-based solution that enables and supports collaboration, knowledge sharing and 
documentation in design processes by effectively combining ethnographically inspired user 
research and participatory design workshops. DDL’s theoretical foundation is to be found in 
the areas of design ethnography and participatory design combined with relevant theory 
about online communities and involvement of users in public projects. In practice, DDL has 
been developed and refined through a series of trials within the DAIM project. 
DDL's main strengths and possibilities include: 

- Live-blogging using video, images, and text from face-to-face meetings with users, 
both in the private and public spheres (known as »blog on the spot« in this thesis), as 
well as in workshops. 

- Efficient sharing of material in multi-party design processes. 
- A visual collection of primarily images and videos, supplemented with limited 

amounts of text, that provides easily accessible material that can be implemented in 
the design process. 

- A mobile concept that can be brought out to the users in their context to support on-
site research. 

- A platform for preparation and analysis of workshops. 
 
The development of DDL shows that the web medium can contribute strongly to user- 
centred design processes, primarily by creating a social sphere where documentation and 
information flows are greatly enhanced. At the same time, this thesis shows that active and 
persistent user involvement in online platforms does not come by itself; it is resource-heavy 
and takes highly targeted and dedicated work by the designers. 
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Forord  
 

Vores deltagelse i DAIM-projektet 
Dette speciale er afviklet i tæt samarbejde med forskningsprojektet DAIM – Design-
antropologisk Innovationsmodel. Vores deltagelse i DAIM-projektet, der hører til på 
Danmarks Designskole (DKDS) kom i stand efter et par møder med Eva Brandt og Thomas 
Binder, hvor den sidstnævnte er projektleder på projektet. Aftalen var fra starten, at vi var 
med som fuldgyldige medlemmer, og at vi havde mulighed for at bidrage med vores egen 
del til projektet. Vi gik dog ikke ind i projektet med et klart billede af, hvad vi skulle ende 
med at fokusere på, og hvad vores leverance skulle være i specialet. Det var derfor et åbent 
spørgsmål, der formede sig undervejs, som vi kom ind i projektet, og så problemstillinger og 
fik nye ideer. Vi startede dog med indledende tanker om at vores bidrag til projektet – og i 
forhold til vores speciale – kunne være i form af et digitalt redskab, der understøttede eller 
supplerede de designmetoder, de ville udvikle i DAIM-projektet.  
 
Forskningsgruppen under DAIM har i løbet af vores specialeperiode bestået af 5-7 personer 
samt en del samarbejdspartnere fra fx designbureauer. Som deltagere i projektet har vi haft 
vores base på Designskolen, og har haft tæt kontakt med de andre i DAIM-gruppen. Basen på 
DKDS har haft stor betydning for vores arbejde, fordi vi på meget kort tid skulle sætte os ind 
i et stort projekt med mange partere, og samtidig definere vores speciale deri. Derfor har den 
lettilgængelige mulighed for at stille undrende og opklarende spørgsmål været en stor fordel.  
 
Undervejs i projektet har vi udover at deltage i undersøgelses- og designaktiviteter også 
deltaget i andre dele, der hører sig til i et forskningsprojekt, som fx de ugentlige 
tirsdagsmøder med DAIM-gruppen. Muligheden for at være i forskningsmiljøet har samtidig 
betydet adgang til den praktiske erfaring og teoretiske indsigt, som de andre i 
forskningsgruppen besidder på området. Derudover har det betydet en indsigt og deltagelse i 
mange diskussioner inden for vores fags del af forskningsverdenen.  
 
Afviklingen af specialet i så tæt samarbejde med et forskningsprojekt har betydet, at vi har 
vekslet mellem at have to forskellige kasketter på – den ene mærket »deltagere i DAIM« og 
den anden mærket »specialestuderende«. En veksling, der har krævet en konstant afvejning 
af hvilke aktiviteter, der havde relevans for vores bidrag. Det er omstændigheder, der på den 
ene side har betydet, at vi har haft »deltagere i DAIM« kasketten på meget af tiden på 
bekostning af »specialestuderende« kasketten. På den anden side har det betydet, at vi 
gennem deltagelse i DAIM-projektets praksisfællesskab (et aspekt der uddybes i kapitel 4) 
har fået en unik træning i hvad det indebærer at udføre et forskningsprojekt. 
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1. Indledning 
Dette speciale er udarbejdet gennem deltagelse i forskningsprojektet DAIM - en design-
antropologiske innovationsmodel. Specialet er udarbejdet som en procesbeskrivelse dvs. en 
genre, der betyder en del beskrivelser af praksis, som her foregår i kronologisk rækkefølge. 
Dette indledende kapitel vil omhandle en skitsering af problemfeltet, specialets 
problemformulering samt arbejdsspørgsmål og til sidst en oversigt over specialets 
opbygning. 
 

1.1 Problemfelt 
Etnografiske og brugercentrerede metoder har i et par årtier været centrale elementer i 
udviklingen af digitale designprodukter, specielt i participatory design-processer. Det har 
medført et udfordrende arbejde for interaktionsdesignere med at tilpasse metoderne til deres 
arbejde. Det er en tilpasning, der har haft fokus på at kombinere de etnografiske metoder og 
ønsket om en tilfredsstillende designproces, med den kommercielle verdens krav om korte og 
effektive processer.  
 
Det er en udfordring, som er taget op af flere forskere inden for den akademiske verden i 
Skandinavien (fx Jakob Buur, Finn Kensing mv.). Et eksempel på et sted, hvor man har 
arbejdet målrettet med denne udfordring, er The Interactive Institute i Malmø - et 
eksperimenterende forskningsinstitut inden for IT. Her udviklede man i årene 1998-2003 
Design:Lab-formatet, der i korte træk handler om at facilitere deltagende designprocesser, 
hvor designere, interessenter og potentielle brugere i fællesskab udforsker designmuligheder 
og designløsninger, på baggrund af indledende etnografisk inspirerede undersøgelser. 
 
Inden for de senere år har det brugercentrerede fokus også bredt sig til offentlige 
institutioner. I Danmark er der fokus på en ny variant af brugercentreret design, der går 
under betegnelsen brugerdreven innovation, efter at det blev lanceret af FORA og Regeringen 
i 2003 som et bidrag til Danmarks omstilling til den globale konkurrence (Regeringen 2006). 
For at opnå en stærk position i den globale konkurrence har de derfor oprettet et program, 
som finansierer projekter i virksomheder og offentlige institutioner, der vil forske i 
systematiske og videnskabelige metoder til at inddrage brugerne i innovationsprocesser. Det 
er et initiativ, som bl.a. har givet to af de bærende kræfter (Binder og Brandt) fra 
Design:Lab’et i Malmø mulighed for at arbejde videre med designprocesser som kombinerer 
participatory design, brugerinvolvering og etnografi i det forskningsprojekt, de kalder DAIM 
(Design-antropologisk Innovationsmodel). 
 
Fælles for projekterne i programmet for brugerdreven innovation er visionen om, at de 
udviklede metoder funderes i den kommercielle verden. Det er en udfordring, vi også har 
haft fokus på i vores uddannelse, hvor vi har arbejdet med aktiv brugerinddragelse i 
designprocesser i kontakt med private virksomheder, og derigennem fået øjnene op for, hvor 
svært det kan være at praktisere i den kommercielle verden. Det er en antagelse, vi blev 
bekræftet i ved et gruppeinterview med designere fra fem førende web- og digitaldesign-
bureauer i København. Dette interview fik vores antagelse til at leve videre og efterlod os 
med en undren over, hvorfor så mange designbureauer og ikke mindst deres kunder, stadig 
er så tilbageholdende med brugerinddragelse? Er det - på trods af at fordelene ved 
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brugerinddragelse efterhånden er påvist gennem årtier - stadig svært at få indført både som 
designer over for chefen eller som designbureau over for kunden? Det er en problematik, som 
vi har set som spændende og udfordrende at tage op og komme med et bidrag til at løse.  
 
Et stort problem er som sagt tid og økonomi for designbureauerne, så metoderne skal derfor 
være tilgængelige og håndterbare, og samtidig ikke være for omfattende. Det er bl.a. derfor, 
at designbureauerne, 3PART, 1508 og Arkitema, har valgt at deltage i DAIM-projektet. De tre 
danske designbureauer er alle på forkant med brugerinddragelsesmetoder sammenlignet 
med deres konkurrenter på markedet, men de mener alligevel, at de mangler et boost af 
inspiration og nye metoder, som de ikke selv har mulighed for at udvikle i deres travle 
hverdag.  
 
I vores problemformuleringsproces har vi med udgangspunkt i vores faglighed overvejet 
muligheden for at inddrage IKT og det digitale medie som et element, der kunne understøtte 
og effektivisere designprocesserne. Det havde vi set eksempler på, fx digital idébank, Mobile 
Probes og mobil fotodagbog. I søgen efter en kontekst til at udvikle metoderne indenfor, blev 
vi opmærksomme på DAIM-projektet og fandt stor interesse i projektet, fordi det ret præcist 
passede til vores tilgang til designprocesser og brugerinvolvering, samt vores ønske om at 
foretage en metodeudvikling inden for dette felt. Derudover fik vi muligheden for netop med 
vores bidrag til projektet at eksperimentere med digitale løsninger. Det betød, at vi kunne 
arbejde med i projektet som fuldgyldige medlemmer i alle aktiviteter i udviklingen af 
metoder, og at vi samtidig havde vores eget bidrag at arbejde på, som passede til resten af 
projektet. Et bidrag som var et ekstra lag, der ikke var blevet påført projektet, hvis vi ikke 
havde været med.  
 
Gennem udviklingen af det digitale redskab, og i samarbejdet med Vestforbrænding, har vi 
fået øjnene op for, hvordan »blog on the spot« (uddybes i kapitel 5) evt. kunne videreudvikles 
til et redskab til digital borgerinddragelse og dialog i kommunerne. Det er et spin-off af vores 
eget arbejde, der har ført os til et nyt aftagermarked med en kultur, nogle vilkår og procedure 
vi er uerfarne i, og derfor får denne del af arbejdet en meget eksplorativ karakter.  
 

1.2 Problemformulering og leverancer 
Med baggrund i de udfordringer vi har ekspliciteret i ovenstående afsnit samt vores 
motivation for at arbejde med brugerinvolvering i designprocesser, vil vi i dette speciale 
gennem en kreativ og eksplorativ proces undersøge og eksperimentere med følgende: 
 
Hvordan vi kan udvikle et digitalt koncept, der bidrager til håndtering af de udfordringer, der er ved at 
arbejde i korte designprocesser og samtidig med at der sker en aktiv involvering af  interessenter og 
potentielle brugere? 
 
Besvarelsen af ovenstående problemformulering vil ske gennem følgende arbejdsspørgsmål 
og tilhørende leverancer: 
 

1. Hvilke udfordringer ligger der i undersøgelses- og designaktiviteterne i DAIM-
projektets Design:Lab, hvor der arbejdes med aktiv involvering af interessenter og 
potentielle brugere, og hvor designbureauernes korte tidsforløb skal tilgodeses? 
Leverancen til dette spørgsmål vil være en analyse og diskussion i kapitel 4 af vores 



 

 7 

deltagelse i designaktiviteterne i DAIM-projektets Design:Lab, som udmunder i en 
række udfordringer, som vi arbejder videre med i kapitel 5. 

 
2. Hvordan kan vi udvikle et digitalt Design:Lab-koncept, der kan understøtte 

designprocesser, hvor der arbejdes med aktiv involvering af interessenter og 
potentielle brugere samtidig med at designbureauernes arbejdsvilkår med at 
kombinere omfattende processer og korte tidsforløb tilgodeses? Leverancen til dette 
spørgsmål vil være vores Digitale Design:Lab-koncept, der bygger på arbejdet i 
kapitel 4, og udvikles og afprøves i kapitel 5. 

 
3. Hvordan kan vi håndtere kommunernes udfordringer med borgerdialog og 

borgerinddragelse gennem en udvikling af et værktøj til kommunerne ved brug af 
vores »blog on the spot« koncept? Leverancen til dette spørgsmål er en analyse og 
diskussion af, om en videreudvikling af vores koncept, »Blog on the Spot«, der en af 
aktiviteterne i det Digitale Design:Lab, kan imødekomme kommunernes 
udfordringer og anvendes til borgerdialog og -inddragelse.  

 
 

1.3 Specialets opbygning 
 
Kapitel 2, Specialets kontekst og aktiviteter, indeholder en beskrivelse af forskningsprojektet 
DAIM, som har været rammen for konceptudviklingen af det Digitale Design:Lab (DDL) - en 
digital understøttelse af brugerinvolverende designprocesser, samt en tidslinie med de 
aktiviteter vi har gennemført i arbejdet med specialet og konceptudviklingen.  
 
Kapitel 3, Teori og metode, introducerer vores teoretiske og metodiske begrebsapparat som 
danner udgangspunkt for arbejdet med brugerinvolverende designprocesser og udviklingen 
af DDL, gennem en præsentation af: participatory design, design-etnografi, Design:Lab-
formatet og workshop metoden.  
 
Kapitel 4, Aktiviteterne i DAIM-projektets Design:Lab, omhandler de to første måneder af vores 
deltagelse i DAIM-projektet, hvor vi var i mesterlære og samtidig deltagende observatører. I 
kapitlet vil der være en bearbejdning af de aktiviteter vi deltog i med det formål at 
anskueliggøre, hvor de problematikker og udfordringer stammer fra, som vi konceptudvikler 
på baggrund af i kapitel 5. Derudover skal kapitlet give en forståelse af det praksisfællesskab 
vi har indgået i. 
  
Kapitel 5, Det Digitale Design:Lab, præsenterer arbejdet med konceptudviklingen af  DDL ved 
en beskrivelse af specialearbejdets aktiviteter, gennemført både inden for DAIM-projektets 
rammer og på egen hånd. Efter hver beskrevet aktivitet er der en analyse af, hvad den enkelte 
aktivitet har givet af erfaringer, samt hvad det har betydet for videreudviklingen af DDL. 
Som afslutning på kapitlet præsenteres og diskuteres konceptet. 
 
Kapitel 6, »Blog on the spot« til borgerdialog, behandler ideen om at bringe et af DDL konceptets 
delelementer -  »Blog on the spot« - ind i en ny sammenhæng  i den kommunale verden, som 
et redskab til understøttelse af kommunernes udfordringer med borgerinddragelse og -
dialog.  
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Kapitel 7, »Diskussion, refleksion og konklusion«, omhandler som specialets sidste kapitel en 
diskussion af DDL-konceptet ud fra nogle centrale punkter i forhold til hvad det digitale kan 
betyde for en designproces med involvering af brugerne. Kapitlet vil endvidere omhandle en 
overordnet refleksion over vores designproces samt en konklusion, der besvarer kapitlets 
problemformulering gennem tre arbejdsspørgsmål.  
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2. Specialets kontekst og 
aktiviteter 
I dette kapitel vil vi introducere den kontekst, som specialet er blevet udarbejdet indenfor, 
der som tidligere nævnt er DAIM-projektet. Efter introduktionen vil følge en illustrering af de 
aktiviteter, vi har været gennem som del af dette speciale, sat op på en tidslinje.  
 

2.1 Om DAIM-projektet 
Forskningsprojektet DAIM, der handler om at udvikle en design-antropologisk 
innovationsmodel, tager ifølge deres ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsens program for 
brugerdreven innovation, fat på et af de mest udfordrende problemer omkring brugerdreven 
innovation, nemlig »...spørgsmålet om, hvordan man kan skabe fælles udviklingssammenhænge, hvor 
brugeren ikke blot informerer, men aktivt tager del i åbne design-dialoger.« (DAIM-ansøgning s. 8). 
Ifølge DAIM-projektets ansøgning findes der i virksomheder, designbureauer og 
organisationer et forbehold for at gå i gang med de brugerinvolverende processer. Fokus for 
projektet bliver derfor at skabe prototyper på redskaber og metoder, der kan målrette, 
kvalificere og effektivisere brugerdrevne innovationsprocesser, samt sætte designbureauer og 
forskere i stand til at anvende og videreudvikle værktøjerne til konkret brug for 
designbureauer, virksomheder og andre interesserede.  
 

 
 

(DAIM-ansøgning, s. 8).  
 
Som skitseret i ovenstående figur, trækker projektet på tre felter i udviklingen af den design-
antropologiske innovationsmodel. 

- Hverdagsundersøgelser, som dækker en design-antropologisk tilgang til udforskning 
af konteksten, hvor der bl.a. er fokus på brugerinvolverende feltarbejde som metode. 

 
- Fremtidskoncepter, som dækker over designfeltets faglige værktøjer til at skitsere 

visionære koncepter og scenarier for fremtiden. I projektet gennemføres det ved 
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løbende workshop, inspireret af participatory design, med deltagelse af både 
brugere, designere og interessenter. 

 
- Brugerinvolvering, som ifølge projektet dækker over en dialogorienteret tilgang, hvor 

brugerne løbende gennem projektet deltager og bidrager til nytænkning og løsning af 
problemstillinger ved ovennævnte workshops.  

 
Arbejdet med den design-antropologiske innovationsmodel foregår altså i en vekselvirkning 
mellem besøg i felten og løbende ideworkshops med deltagelse af brugere, designere og 
interessenter. Projektet løber over 20 måneder, fra april 2008 til december 2009, hvor det 
daglige arbejde foregår i DAIM-gruppen, hvor der er seks fastansatte og en ph.d.-studerende. 
Projektet har til huse i lokaler på Danmarks Designskole (fremover benævnt DKDS). 
Deltagerne i forskningsgruppen på DKDS er: 
 

- Thomas Binder, projektleder og seniorforsker, ph.d. 
- Eva Brandt, interaktionsdesigner og lektor, ph.d. 
- Joachim Halse, design-antropolog og forskningsadjunkt, ph.d. 
- Trine Paludan, antropolog, ph.d. og konsulent på DAIM-projektet 
- Mette A. Eriksen, designer og ph.d. stud., DKDS og Malmö Högskola 
- Maria Foverskov, industriel designer og forskningsassistent 

 
Herudover er følgende samarbejdspartnere tilknyttet: forskergruppen SPIRE fra Mads 
Clausen Instituttet, Vestforbrænding, samt en række danske og udenlandske designbureauer. 
Vi har arbejdet sammen med følgende af DAIM’s samarbejdspartnere: 
 

- Dan Boding-Jensen, udviklingskonsulent og Marianne Bachmann, projektleder, 
Vestforbrænding 

- Ellen Christiansen, professor og Brendon Clark, post doc., Mads Clausen Instituttet 
- Katja Øder Hansen, design-antropolog og Kristina Dam, grafisk designer, 1508 
- Mikkel Ask Rasmussen, design researcher, 3PART og Marieke Amalieh Bülow, 

industriel designer, 3PART/Kolding Designskole 
- Stig Ammitzbøll Jørgensen, arkitekt, Arkitema 

 
Projektet er tilrettelagt, så gruppen på DKDS står for den daglige ledelse, aktiviteter i felten, 
samt arrangement af de fortløbende workshops. Samarbejdspartnerne har forpligtet sig til at 
deltage i 5-6 ideworkshops samt at deltage i arbejdet med at udvikle og afprøve metoderne 
og værktøjerne, som er en del af den design-antropologiske innovationsmodel i deres daglige 
arbejde. 
 

2.1.1 Strukturen i DAIM-projektet  
Over de 20 måneder projektet varer, er det inddelt i fire dele, illustreret i nedenstående figur. 
I del 1 formuleres en foreløbig innovationsmodel, som videreudvikles i del 2 i et pilotprojekt, hvor 
casen er »Genbrug og affaldshåndtering«. Herefter afprøves de nyudviklede metoder og 
værktøjer hos projektets tilknyttede designbureauer til en metode-værktøjskasse i projektets del 
3, og i den sidste del – del 4 - udformes og formidles den design-antropologiske 
innovationsmodel endeligt.  
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 (DAIM-ansøgning, s. 11) 
 
Vores deltagelse har ligget i pilotprojektet, altså i del 2.  Som nævnt ovenfor er temaet for 
pilotprojektet »genbrug og affaldshåndtering«, og det er Vestforbrænding, Danmarks største 
affaldsselskab, som er aftageren. Udgangspunktet er, at når »fremtidens affaldssystem« skal 
etableres, er det vigtigt at have kendskab til, hvad folk ønsker, tænker og oplever. 
Pilotprojektet skal derfor, gennem involverende designdialoger, udfordre de nuværende 
metoder til håndtering af affald. Målet er at skabe et miljø, hvor borgere sammen med 
interessenter, designere og antropologer udfordrer og skaber et nyt innovationspotentiale.  
 
Denne del af projektet, dvs. pilotprojektet er opdelt i fire faser.  
 
1. fase: Hverdagsliv 
Denne fase består af en undersøgelse blandt borgere i to forskellige spor: »Åbne rum og 
fællesskaber«, samt »Hjemmet - det intime«. Det første spor benytter observation og 
workshop-metoder i det offentlige rum, såsom pladser og butikstorv for her at observere og 
få involveret borgere i dialog om emnet: Genbrug og affaldshåndtering. Det andet spor 
handler om etnografiske undersøgelser i fire familiers hjem. 
 
2. fase: Design og dialog 
Denne fase består hverdagsundersøgelser og workshops, fordelt over tre projekter, med hvert 
sit tema – »tæt på indkøbsområder«, »når borgere tager ansvar« og »affaldets helte« - som alle 
tager udgangspunkt i den opsamlede viden fra fase 1. De tre projekter skal i sidste ende 
kædes sammen som grundlag for det videre arbejde i fase 3. 
 
3. fase: Intervention 
Denne fase består af tre designprojekter, som tager udgangspunkt i den opsamlede viden fra 
fase 1. Gennem antropologiske inspirerede undersøgelser i felten, samt ideworkshops med 
borgere, kommunalt ansatte, og andre relevante interessenter, undersøger de tre 
designprojekter hvert sit indsatsområde med det formål at forme ideerne til fremtidige 
produkter og systemer med fokus på genbrug og affaldshåndtering. Det er ikke meningen, at 
interventionerne skal færdigudvikles, men de skal afprøves i mere eller mindre færdige 
versioner, hvorefter de videregives til Vestforbrænding som ideer og løsningsforslag. 
Samtidig får Vestforbrænding, inspireret af det hidtidige arbejde på DAIM-projektet, en form 
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for foreløbig værktøjskasse med forslag til innovationsredskaber og metoder, som kan bruges 
i udviklingen af fremtidige affalds- og genbrugssystemer. 
 
4. fase: Værktøjskassen 
I denne fase udvikles der i samarbejde med de involverede forskningsgrupper og 
designbureauer den endelige værktøjskasse til Erhvervs- og Byggestyrelsen, og hermed til 
resten af Danmark. Værktøjskassen indeholder redskaber og metoder, der kan målrette, 
kvalificere og effektivisere brugerdrevne innovationsprocesser. 
Vi kom ind i pilotprojektet, da fase 1 var i gang og var så med i fase 2, fase 3 og lidt i fase 4, 
fordi fase 3 og 4 mod afslutningen af pilotprojektet begyndte at køre mere parallelt.  
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2.2. Tidslinje 
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3. Teori og metode 
Aktiv brugerinvolvering er et centralt element i vores tilgang til designprocesser i dette 
speciale, hvor vi har udviklet metodiske redskaber med fokus på brugerinvolvering og med 
udgangspunkt i, hvad det digitale medie kan bidrage med til dette. Vi vil i dette kapitel 
præsentere det teoretiske begrebsapparat, der ligger til grund for dette arbejde ved at 
inddrage følgende designteorier og metoder: participatory design, design-etnografi, 
Design:Lab-formatet og workshop. Kapitlet fungerer derfor som en fælles referenceramme 
for analyse- og diskussionsarbejdet i besvarelsen af problemformuleringen i de følgende 
kapitler. Vi vil dog indlede med et afsnit om designteori og designprocesser for at skabe en 
forståelse for det arbejde, vi har lavet i specialet, og hvordan vi kan anvende designteorien i 
forhold til det.  
 

3.1 Designteori og designprocesser 
Vi vil indlede afsnittet med et citat af Pelle Ehn, der sætter fokus på designteori. Citatet 
bidrager til en forståelse af, hvordan designteori skal opfattes og hvordan det anvendes i 
dette speciale: 
 
»Design theory is not a scientific theory in the narrow sense of predicting the outcome of an action 
irrespective of context and situation. Instead, it is concerned with the intellectual virtue that is nearly 
forgotten in our technology-obsessed times but that Aristotle viewed as the most important one and 
labelled phronesis. Phronesis refers to an action-oriented and context-dependent design theory based in 
practical value rationality. It is a practical theory with which designers can develop their sense of 
ethical and aesthetical judgments and create designs appropriate for their contexts.« (Pelle Ehn, 
forord i Löwgren & Stolterman 2004) 
 
Ehn er inde på i det ovenforstående citat, at designteori i snæver forstand ikke er en 
videnskabelig teori, der kan forudsige en handlings resultater uanset situation og kontekst. 
Det er derimod en teori funderet i praksis, hvori designeren kan udvikle sine etiske og 
æstetiske kompetencer og skabe design, der er relevant for konteksten. Löwgren & 
Stolterman er endvidere inde på, at designteorier er en svær størrelse og på trods af, at mange 
har forsøgt at indfange designprocesser på et teoretisk niveau, så har det vist sig at have sine 
begrænsninger. Begrænsningerne i designteorien skyldes, at enhver designproces ifølge 
Löwgren & Stolterman er unik, men designere har alligevel brug for en plan, teori eller model 
til at navigere og evaluere sit designarbejde efter. På grund af begrænsningerne ved teorien 
skal designere derfor reflektere og kunne stille sig kritisk over for deres designsituation – 
både over for den anvendte teori eller model og over for sit designarbejde (Löwgren og 
Stolterman 2004, s. 15). I identificeringen af den refleksion der foregår i designprocesser, 
trækker Löwgren & Stolterman på begreber fra Donald Schön. Schön arbejder i sin bog »Den 
reflekterende praktiker med en fænomenologisk beskrivelse af designarbejdet. Han 
beskæftiger sig med refleksionsbegrebet i sin kritik af det, han kalder den tekniske 
rationalitetsmodel. Ifølge ham bliver en professionel aktivitet ud fra den tekniske 
rationalitetsmodel en instrumentel løsning af problemer, som er regelsat gennem anvendelse 
af teori og teknik (Schön 2001, s. 29). En kritik, der kan sammenlignes med Ehns definition af 
design som værende en teori funderet i praktikken i dette afsnits begyndelse. Ehn, Löwgren 
& Stolterman og Schön er alle inde på det samme, at designprocessens kaos og kompleksitet 
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betyder, at designteori og modeller ikke kan følges stringent i processen. Schön beskriver i 
følgende citat dette arbejde: 
 
»There is no direct path between the designer's intention and the outcome. As you work a problem, you 
are continually in the process of developing a path into it, forming new appreciations and 
understandings as you make new moves.« (Winograd 1996) 
 
Designeren skal selv finde sin vej i processen, og her er refleksion i og over arbejdet en vigtig 
del, hvor designeren distancerer sig fra sit materiale og design. Den første refleksion kalder 
Schön ”Reflection-in-action”, der er et udtryk for den refleksion, der sker i handlingen. 
Refleksionen træder ind, når der sker noget i arbejdet, vi overraskes over, dvs. når der opstår 
en situation, der går ud over eller er anderledes end det, vi havde forventet. Det, der sker, er 
hvad Schön identificerer som designsituationens »backtalk« til designeren i arbejdet (Schön 
2001, s. 51-57). En del af arbejdet er derfor også at værdsætte denne refleksion, der opstår ved 
designsituationens »backtalk«, dvs. når der sker noget uventet eller uforudset.  
En model for sådanne designprocesser er livscyklusmodellen nedenfor, hvor der ikke er 
nogen lige vej eller en bestemt rækkefølge i designprocessen, men hvor det styres i den 
konkrete designsituation:  
 

  
 
Livscyklusmodellen (Sharp et al. 2007) 
Som illustreret ved denne livscyklusmodel, så er designprocessen en dynamisk og ikke-
lineær proces, hvor bevægelsen mellem de forskellige dele er unik for hver proces. Anledning 
til bevægelsen mellem de forskellige dele skal findes i designerens refleksion i, men også over 
arbejdet. »Reflection-on-action« er den refleksion, der foregår, efter en del af designarbejdet 
er færdigt, dvs. når man standser op og gør status. Her skal processen skabe rum til at kunne 
se tilbage og evt. ændre i udfaldet ved at foretage nogle af delprocesserne igen (Schön 2001). 
Processen med »Reflection-in-action« og »Reflection-on-action«, hvor det første opstår 
undervejs i arbejdet, når designsituationens materiale »taler tilbage« til designeren. Og det 
andet derimod er mere overgribende refleksion, der som sagt sker, når designeren standser 
op i designarbejdet. I forlængelse af refleksionsbegreberne skal det fremhæves, at Schön 
lægger vægt på, at problem og løsning udvikles parallelt. Designprocessen er på den måde en 
konstant formulering og omformulering af problemer og løsninger, som bliver en refleksiv og 
dynamisk proces (Löwgren & Stolterman 2004, s. 23).  
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I dette speciale lægger vi os op af Ehn, Löwgren & Stolterman samt Schöns tilgang til 
designarbejdet. Vores egen designproces, samt de metodiske redskaber vi udvikler til andre 
designprocesser, foregår derfor ud fra en model som livscyklusmodellen, hvor der ikke er 
nogen fast rækkefølge for delelementerne, men at designarbejdets forskellige elementer sker 
ud fra de behov, der opstår i designarbejdet. Er det fx relevant at søge tilbage til brugerne og 
afdække behov igen efter en evaluering? I arbejdet med at udvikle et redskab til 
designprocesser, betyder det samtidig, at vi skal have for øje, at hver designproces er unik, og 
rammerne derfor ikke skal være for fastlåste, men at det med redskabet skal være muligt for 
designere selv at forme det efter deres proces og behov. Udover livscyklusmodellen, som har 
været grundlæggende for vores designproces, har vi holdt os til nogle designteorier og 
metoder, vi har kunnet navigere efter i vores arbejde. Der er ingen af designteorierne og -
metoderne, der indeholder stringente opstillinger for, hvordan en designproces skal se ud. De 
er derimod, som Löwgren og Stolterman lægger op til,  meget åbne for egen fortolkning og 
fungerer derfor mere som en overordnet ramme eller nogle principper, man kan styre efter i 
designprocessen. De teoretiske perspektiver og metoder, der udgør denne ramme for vores 
designproces, og som vil  blive beskrevet i det følgende er:  
 

- Participatory design 
- Design-etnografi  
- Design:Lab-formatet 
- Workshop-metoden 

 

3.2 Participatory design 
Fokus på brugerinvolvering stammer i høj grad fra participatory design. Denne 
designideologi ligger til grund for mange af de designteoretiske tilgange med 
brugerinddragelsesperspektiv, der efterfølgende er blevet udviklet fra 1980’erne og frem. 
Derfor vil dette afsnit bære præg af et historisk tilbageblik, der giver forståelse for, hvor 
brugerinddragelse stammer fra, og hvad der er det grundlæggende. En participatory design-
proces handler ifølge Pelle Ehn i korte træk om at skabe design ud fra et samarbejde mellem 
erfarne og specialiserede brugere samt professionelle designere (Winograd 1996). 
Participatory design er opstået i arbejdet med it-systemudvikling, som man fra 1970’erne 
begyndte at udvikle i samarbejde med dem, der skulle anvende systemerne på 
arbejdspladserne. Udviklingen af participatory design i den skandinaviske tradition var 
dengang en meget ideologisk motiveret bevægelse, der bl.a. havde fokus på berettigelse og 
værdi i arbejdet (Löwgren & Stolterman 1998). Det demokratiske perspektiv handlede om, at 
inddragelsen af arbejderne skulle give dem indflydelse på indførelsen af nye systemer til 
deres arbejdsgange (Winograd 1996, Kensing & Blomberg 1998). Det betød også, at man 
arbejdede for, at medarbejdernes kompetencer skulle opgraderes i stedet for, at teknologien 
skulle eliminere deres arbejde. Op gennem 1980’erne skabte designtilgangen stor interesse 
hos forskere i hele Skandinavien. Den skandinaviske tradition kom til at dække over flere 
tilgange, eller man kan sige, at der er vokset flere forskellige grene ud af traditionen, bl.a. den 
socio-tekniske system tilgang og The Collective Ressource-tilgang, herunder Cooperative 
Design-tilgangen (Burr & Matthews 2008, Floyd 1989).  
 
I arbejdet med brugerinddragelse i participatory design-processer er designerens 
faciliteringsrolle central. Susanne Bødker og Ole Sejer Iversen, der står for den 
videreudvikling af participatory design, der kaldes Cooperative Design, fremhæver, at for at 
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kunne opnå gode resultater i participatory design-processer skal designerne tage ansvar og 
facilitere, samt fortolke brugerinddragelsen i retning af et fremtidigt design. Ifølge Bødker og 
Iversen er det endvidere nødvendigt, at designeren forstår brugernes praksis, konfronterer 
brugerne med nye ideer, samt udvikler egen praksis (Bødker og Iversen s. 12). I det arbejde 
har forskere og designere inden for participatory design vendt sig mod antropologien og 
deres brug af etnografiske metoder, for derigennem at få en dybere indsigt i de brugere og 
den kontekst, de arbejder med. 
 

3.3 Design-etnografi 
Etnografiske metoder anvendes inden for mange af de humanistiske og 
samfundsvidenskabelige fagområder. Men de har primært været forbundet med 
antropologisk forskning, hvor de etnografiske metoder blev udviklet, for at man kunne 
studere hverdagslivet hos mennesker i mindre, ikke-vestlige samfund (Blomberg et al. 2003, 
s. 966).  
 
Inkluderingen af etnografisk inspireret feltarbejde i participatory design-processer er som 
sagt øget op gennem 1990’erne og supplerer de mere traditionelle metoder inden for 
participatory design-traditionen. De traditionelle metoder – som mest handlede om at læse 
skrevet materiale, observere teknologien i brug samt afholde workshops, hvor arbejderne 
diskuterede deres arbejde med eksisterende teknologier – blev opfattet som mangelfuld 
(Kensing & Blomberg 1998). Det førte til et fokus på og udvikling af nye metoder, som 
primært er baseret på metoder fra etnografien (Löwgren & Stolterman 2004). Det er en 
udvikling som bl.a. Jeanette Blomberg, Burell og Guest har stået for (Blomberg et al. 2003).  
I takt med, at udviklingen inden for digital design har bevæget sig ind i alle aspekter af 
menneskets liv og ikke længere afgrænser sig til arbejdspladsen, er behovet for de 
etnografiske undersøgelsesmetoder blevet større. Designerne har et behov for at forstå de 
hverdagssituationelle måder, den digitale teknologi indgår i folks liv på, og hvad de 
subjektive brugsmåder og behov er. Internettets indtræden i folks liv har dermed, ifølge 
Blomberg et al., betydet en revurdering og udvikling af anvendelse af det etnografiske 
perspektiv inden for digital design. De fremhæver dog, at det stadig er de samme 
grundprincipper, etnografiske undersøgelser bygger på, og som man kan blive ved med at 
have som fast holdepunkt inden for det etnografiske arbejde. Principperne er følgende (har 
valgt at beholde de engelske begreber):  
 

- Natural Settings: At etnografiske studier har fokus på at indsamle information om 
aktiviteter og mennesker i deres naturlige kontekst. Etnografiske studier anvender 
dog også teknikker, der fjerner mennesker fra deres hverdagskontekst, eller bringer 
unaturlige artefakter eller aktiviteter ind i den naturlige kontekst. 

 
- Holistic: Det holistiske perspektiv er en central del af antropologien. Og her er der 

fokus på, at aktiviteter studeres i deres sammenhæng og ikke isoleret, dvs. at 
studierne kobler aktiviteterne til tid og sted.  

 
- Descriptive: At den etnografiske tilgang har fokus på at tilegne sig en deskriptiv 

forståelse af menneskers hverdagsliv. Det kan dog efterfølges af forslag om 
ændringer og forandringer, men udgangspunktet er, at der skal opnås en forståelse 
først. 
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- Members’ Point of View: At de etnografiske studier tager udgangspunkt i deltagerne 

i undersøgelsens perspektiv, så det der studeres, har relevans og giver mening i 
forhold til dette (Blomberg 2003, s. 966-967). 

 
David Millen (2000) har bl.a. beskæftiget sig med en revurdering og udvikling af de 
etnografiske metoder, så deres format kan kombineres med den hurtige udviklingscyklus 
inden for digital- og interaktionsdesign. Ud fra hans egne erfaringer med hurtige tilgange til 
feltarbejde kommer han med nogle konkrete anbefalinger, som han kalder »Rapid 
ethnography«:  
 

- First, narrow the focus of the field research appropriately before entering the field. 
Zoom in on the important activities. Use key informants such as guides or liminal 
group members. 

- Second, use multiple interactive observation techniques to increase the likelihood of 
discovering exceptional and useful user behavior. 

- Third, use collaborative and computerized iterative data analyze methods. (Millen 
2000 s. 281) 

 
Design-etnografi, der er en omfangsreducering af de etnografiske metoder, har ført til en lang 
række diskussioner inden for design og antropologi, der bl.a. går på, om designernes 
metodeanvendelse overhovedet kan kaldes etnografisk. Ligeledes går diskussioner på, at 
designernes arbejde kun baseres på de etnografiske metoder. Det fænomen bliver kritiseret af 
mange antropologer, fordi de mener, at designerne glemmer antropologiens teoretiske 
begrebsapparat, der skal danne grundlag for analyse og fortolkning af feltmaterialet (EPIC 
2008, Plowman 2003). En kritik, der samtidig er en hævdelse af deres faglighed og et forsøg 
på at udfordre en holdning, der mere udtalt findes inden for designfeltet om, at »feltarbejde 
og observationer – det kan alle da udføre« (EPIC 2008). Derfor er der kommet et stadig større 
fokus på design-antropologi. En vigtig distinktion i forståelsen af kombinering af design og 
antropologi er, at det handler om at udføre antropologisk forskning sammen med 
designdiscipliner og ikke at udføre antropologisk forskning på designdiscipliner, som Jakob 
Buur fremhæver det (iflg. Åbning af forskningscentret SPIRE 2009). Den design-
antropologiske tilgang er i dag fremtrædende bl.a. i Design:Lab, som er et format udviklet af 
de samme som er hovedansvarlige for DAIM, dvs. Binder og Brandt, der nu fører 
traditionerne fra Design:Lab videre i dette projekt. For at få en forståelse for hvad formatet 
indebærer, vil det næste afsnit omhandle det.  
 

3.4 Design:Lab-formatet 
Design:Lab bygger på traditionerne fra participatory design med dets opmærksomhed på 
muligheder for forandringer i den kontekst, der arbejdes med. Som tidligere nævnt er 
Design:Lab et format for designprocesser, der er udviklet i The Interactive Institute i Malmø, 
hvor bl.a. Thomas Binder og Eva Brandt i årene 1998-2003 forskede i metoder og tilgange til 
undersøgelser og udforskning i designprocesser (Binder 2008). 
Design:Lab-formatet adskiller sig ifølge Binder fra traditionel antropologisk tilgang i den 
forstand, at de undersøgelser og den udforskning, der foregår i et Design:Lab-forløb, 
undersøger konteksten med det formål at se, hvor forholdene kan ændres, og hvad der skal 
designes for at løse de forhold, der eksisterer. Antropologien handler i kontrast til dette om at 
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observere menneskelig handlen og har fokus på eksisterende forhold og ikke på 
forandringsmuligheder (iflg. samtale med Binder, 07.01.09).  
Tilgangen bygger videre på forskellige traditioner inden for brugercentrerede design 
processer, og Binder nævner selv Sanders, Buur, Søndergaaard, Laurel, samt Gaver og Dunne 
som eksempler på forskere, der tidligere har arbejdet med dette område, som omhandler 
følgende: 
 

- Dialog med og deltagelse i designprocesser af potentielle brugere, firmaets 
interessenter og andre interessenter. 

- Hvordan resultater fra designundersøgelser kan repræsenteres og inkorporeres i 
designet. 

- Hvordan man kan arbejde med åbne formater såsom videoer og probes i forsøget på 
at opbløde grænserne mellem observation, undersøgelser og design udforskning. 
(Binder 2008, s. 116)  

 
Design:Lab-tankegangen skal ses i forlængelse af det øgede fokus på designprocesser med en 
mere åben dagsorden. Den åbne dagsorden i designprocesser er et fænomen, som bl.a. 
Elizabeth Sanders (2002) kalder for »the fuzzy front end«. Begrebet indikerer en kaotisk og 
uklar fase i den indledende del af en designproces i søgen efter, hvad der skal designes. 
Sanders påpeger, at i the fuzzy front end bliver design og undersøgelser blandet sammen 
(Sanders 2002). Et træk, der også er med i Design:Lab-formatet, hvor undersøgelses- og 
designarbejdet bl.a. i workshops bliver en integreret del af hinanden.  
 
Design:Lab, som af Binder bliver kaldt en metafor, er valgt, fordi laboratoriebetegnelsen 
indfanger en bred ramme, der både kan rumme det undersøgelsesarbejde og den 
designudforskning, der sker i samarbejde med interessenter og potentielle brugere. Et arbejde 
der som sagt har fokus på at udforske muligheder for forandringer i undersøgelseskonteksten 
og skal foregå i en transparent og åben proces (Binder 2008, s. 116). Processens transparens 
går på, at resultater og konklusioner skal være gennemskuelige og synlige for alle. Dvs. på 
hvilken baggrund er de dannet? Det åbne går derimod på, at resultaterne efter de er 
produceret i udforskningen, stadig skal være åbne for yderligere udforskning samt 
forhandlinger om muligt designfokus. I den forbindelse er det afgørende, at de resultater, der 
skabes, er selvdokumenterende, så det er muligt, at alle deltagere i forløbet (uanset om de har 
været med til at skabe dem eller ej) kan tage dem og gøre dem til genstand for yderligere 
udforskning; et element i Design:Lab-formatet, der stiller krav til det format, resultaterne 
produceres i. Det vil sige, om det er formater som videoopsamlinger, små Post-It-notes med 
hovedpointer eller kollager.  
 
I udviklingen af Design:Lab-formatet har der, udover inddragelse af potentielle brugere, 
været forsket i og eksperimenteret med at opnå deltagelse og samarbejde fra interessenter fra 
virksomheder og organisationer. Det skal ses som kontrast til de traditionelle participatory 
design-projekter, hvor deltagerne primært var arbejderne/medarbejderne, dvs. de direkte 
brugere af det fremtidige produkt. I Design:Lab-formatet inddrages således andre 
interessenter for at udvide gruppen af co-designeres kompetencer (Binder 2008). En 
udvidelse af deltagerne betyder også, at man undgår en for tidlig indsnævring af 
problemstilling og designprodukt. Et eksempel på det er et af designforløbene i DAIM-
projektet om affaldshåndtering og indkøb, hvor deltagerne både bestod af beboere, 
butiksrepræsentanter, viceværten og kommunerepræsentanter. Løsningen i dette forløb 
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kunne ende med at tilgodese alle eller kun nogle af deltagerne, men alle kunne bidrage med 
indsigt i konteksten og problemstillingen.  
 
Når de forskellige brugere og interessenter bringes sammen i et Design:Lab-forløb, sker det i 
et miljø, der er defineret af designerne. De planlagte aktiviteter har til formål at facilitere en 
forandringsproces, og samarbejdet skal være ligeværdigt mellem de involverede parter. 
Designernes rolle og udfordring bliver derfor at designe og udforme de spørgsmål og det 
materiale, som er udgangspunkt for den fælles udforskning, så deltagerne sammen 
producerer resultaterne. Det vil sige, at ejerskabet af resultaterne ikke ligger hos designerne 
men hos de deltagende (Binder 2008, s. 117). Et vigtigt succeskriterium for »fuld« deltagelse 
fra de involverede partnere er i høj grad, at deltagerne har bidraget med noget til 
samarbejdet, som de føler sig ansvarlige for, samt at det, der arbejdes med, berører 
anliggender, som er essentielle for dem (Binder 2008, s. 117). Det sidste kriterie er centralt i 
mange samarbejds- og teamarbejde situationer, og for designforløbene betyder det bl.a., at 
der skal skabes rum, så deltagerne kan byde ind. Derudover betyder det, at designerne skal 
sikre sig, at emner for workshops er centrale eller interessante for de inviterede deltagere. 
Design:Lab-formatet er mere end workshops, men de er en meget central del af processen. 
Det er i workshops, som kan betragtes som processens fysiske møder, at parterne kan mødes 
om den fælles udforskning af problemstillingen. I det følgende afsnit vil vi behandle 
workshop-metoden, der kan ses i forlængelse af participatory design-traditionen, 
designantropologi og Design:Lab-formatet. 
 

3.5 Workshop-metoden 
Workshop er i dette projekt en betegnelse for en seance, hvor forskellige interessenter i en 
designproces arbejder sammen omkring at udforske et felt/område, samt kommer med 
designforslag til en problemstilling. Det er en metode som, på den måde den anvendes i 
Design:Lab-formatet og DAIM, udspringer af participatory design og designantropologien. 
Som ved brug af etnografiske metoder, handler workshops om at få en indsigt i historier fra 
hverdagslivet. Til forskel fra feltarbejdet, så »fjernes« brugerne eller deltagerne i workshop 
dog fra deres daglige kontekst. I stedet mødes de på hjemlig eller fremmed mark med 
designere, interessenter og andre brugere til en fælles udforskning af en problemstilling.  
 
Materialet, der er en af de centrale dele i en workshop, kan have forskellige udformninger – 
være bearbejdet eller ubearbejdet, fx foto i ubehandlet form, billeder med noget tekst på osv. 
Derudover er opgaverne eller de rammer, der sættes for deltagerne, samt faciliteringen, også 
vigtige elementer i en workshop og har stor betydning for udfaldet. Materialet i en workshop 
har en central betydning fordi det at arbejde sammen om et materiale og skabe noget nyt 
materiale er med til at give en gruppe et fælles sprog og en fælles forståelse i designarbejdet, 
som er vigtigt for samarbejdet (Sanders 2002). Sanders (2002) anvender begrebet Make Tools, 
Eva Brandt (2006) kalder det i sin afhandling »Things-to-think-with« (Brandt 2006) og hos 
Capjon (2005) hedder det »Communication catalyst«, som alle er udtryk for det materiale, der 
anvendes i workshops og lignende sammenhænge.  
At deltagerne arbejder sammen og skaber noget materiale, kan betyde en dybere indsigt i 
deltagernes behov, ønsker og holdninger. Som undersøgelsesmetode kan workshops derfor 
give en større indsigt i modsætning til mere traditionelle metoder som interview, 
fokusgrupper og observation, hvor det mest går på at få folk til at sige og gøre noget (Sanders 
2002). En illustration af dette kan ses i følgende figur fra Sanders, der viser, indsigt på tre 
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forskellige niveauer, hvor det nederste er det dybeste og det man kan få indsigt i som forsker 
og designere ved at få mennesker til at skabe noget.  
 

 
 
Make Tools, som er det begreb Sanders anvender om materialet i workshops, handler om at 
stille redskaber til rådighed, hvorudfra deltagerne kan skabe noget sammen på tværs af 
discipliner og perspektiver og derved give udtryk for tanker, følelser og drømme (Sanders 
2002). I definitionen af opgavearrangørernes rolle i en workshop, skelner Sanders mellem 
designerne og forskerne. Designerens rolle er, ifølge Sanders, at skabe de redskaber og 
materialer, deltagerne skal arbejde med i ekspansionen af et nyt sprog. Forskerne fra 
sociologiske, antropologiske eller lign. fagområder skal derimod bidrage med en teoretisk 
ramme til analysen af den indsigt, man har fået af brugerne i workshoppen (Sanders 2002).  
 
Bo Westerlund beskæftiger sig ligeledes med at få participatory design-deltagere til både at 
tale, gøre og skabe noget. Hans argumentation for at inddrage det at skabe noget i 
designprocesser, er i forlængelse af den kritik, participatory design har fået for at have for 
meget fokus på, hvad deltagerne siger. Det at deltage og skabe noget i en workshop betyder 
adgang til deltagernes viden og drømme. Inspireret af Sanders arbejder han videre med 
hendes trekant, som han udvider med »Accessibility« og »Method« samtidig med at han har 
vendt den om (se figur XX nedenfor). Accessibility er et udtryk for adgangen til det, 
mennesker siger, gør og ved, og methods er de metoder, hvormed man kan få adgang til det, 
der siges, gøres og vides (Westerlund 2007).   

 
Westerlund fremhæver, at de workshops han er med til at lave, alle er struktureret således, at 
de lægger op til, at deltagerne både kan tale, gøre og skabe, for på den måde at få en større 
forståelse af deres behov og ønsker. Et fokus, der også har været i de workshops, vi har 
arbejdet med i projektet. En uddybelse af dette, samt i det hele taget hvad de fire perspektiver 
har betydet for vores arbejde, beskrives i det følgende. 
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3.6 Begrebsapparatets betydning i vores 
arbejde 
I specialet vil vi trække på dette begrebsapparat, der består af participatory design, design-
etnografi, Design:Lab-formatet samt workshop-metoden. I vores navigation mellem at 
deltage i et forskningsprojekt og selv skabe et bidrag, er nogle valg blevet os pålagt og andre 
har stået for egen regning. Men vi har valgt at arbejde inden for DAIM-projektet, der er i 
overensstemmelse med vores egen tilgang til designprocesser og brugerinvolvering, som er 
udtrykt gennem begrebsapparatet.  
 

3.6.1 Vores tilgang ved deltagelsen i Design:Lab 
Fordi vi kom ind i et nyt og for os ukendt projekt, der allerede var i fuld gang, så tog det et 
par måneder, før vores bidrag begyndte at tage form og fik rum i projektet. Vi deltog derfor i 
DAIM’s praksisfællesskab som elever i mesterlære, et aspekt vi vil komme nærmere ind på i 
kapitel 4. I vores deltagelse i DAIM-projektets Design:Lab var vi med til forberedelserne, 
gennemførelse og evaluering af aktiviteterne i den allerede »planlagte vej«. Her kunne vi ved 
hjælp af vores erfaringer inden for området samt vores teoretiske og metodiske tilgang 
bidrage med input samt stille opklarende og kritiske spørgsmål undervejs. Mere konkrete 
eksempler på det er:  
 
1) I feltarbejdet ved Nørrebro Station (uddybes i kapitel 4) medførte det, at vi havde en 
forståelse for, hvad observationerne skulle munde ud i, at vi kunne bidrage til planlægning 
samt revurdering af undersøgelserne undervejs. Vi savnede fx efter den første 
observationsdag nogle historier fra de mennesker, vi observerede, og følte at vores 
observationer manglede noget kød og blod, hvis vi skulle opnå en dybere indsigt i folk i 
området og deres ageren. I samme ombæring var vores forslag også at tage materiale med ud, 
der kunne lægge op til, at samtalerne blev mere historier end generelle betragtninger, da vi 
oplevede dette som en udfordring på den første observationsdag.  
 
2) I analysen (uddybes i kapitel 4), der blev lavet af materialet fra feltarbejdet på Nørrebro og 
fra sporet »Hjemmet - det intime«, har vi efterfølgende brugt vores teoretiske begrebsapparat 
til at analysere situationen. Hvordan fungerede den og hvad ville vi have gjort anderledes, 
hvis den skulle have været mere i overensstemmelse med vores design-etnografi-tilgang.  
 
3) I forhold til de to workshops vi i samme periode deltog i – den 2. partnerworkshop og 
kommuneworkshoppen (begge workshops uddybes i kapitel 4) – så havde vi erfaringer med 
det fra tidligere projekter, hvorimod specielt forståelsen af materialets centrale betydning var 
nyt for os i vores arbejde. Derfor kunne vi i dette arbejde navigere ud fra workshop-metoden 
både i forhold til det der her er beskrevet, men også fra den store erfaring vi var omgivet af i 
projektet. Den teoretiske tilgang har dog været central for os, for at vi både undervejs kunne 
reflektere over, hvad der skete samt stille opklarende og kritiske spørgsmål.  
 

3.6.2 Vores tilgang i udviklingen af det Digitale Design:Lab 
Arbejdet der er foregået de sidste tre måneder af vores deltagelse i DAIM-projektet, har været 
med større fokus på udviklingen af vores eget bidrag – det Digitale Design:Lab (fremover 
DDL).  Det har samtidig betydet, at vores egen teoretiske tilgang og metoder har været mere 
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på spil, da vi nu stod over for flere reelle valg. En eksemplificering af hvad vores tilgang i 
udviklingen af vores Digitale Design:Lab mere konkret har betydet, vil blive uddybet i 
følgende fire punkter: 
 
1) At brugerne og interessenterne har haft en central rolle i vores designproces med udvikling 
af DDL-konceptet. Derfor har vi haft fokus på, at vores koncept har bidraget til at håndtere de 
problemer og behov, vi har oplevet i arbejdet med DAIM-gruppen og projektets 
samarbejdspartnere - problemer og behov, vi oplevede i vores deltagelse i feltarbejdet ved 
Nørrebro Station, projektets 2. partnerworkshop og kommuneworkshoppen.  
 
2) At brugerinddragelse handlede om, at brugerne og interessenterne blev aktivt involveret i 
processen og bidrog og samtidig fik noget igen. Derfor fik de borgere, vi havde kontakt med 
både i vores event i Rødovre Centrum og på Bangs Torv i Herlev (begge events uddybes i 
kapitel 5) mulighed for at vende tilbage enten med spørgsmål eller mulighed for yderligere 
deltagelse i projektet. Derudover har vi haft fokus på, at det vi har involveret borgerne i, også 
skulle have relevans for dem. Det vil sige, at emnerne for workshoppen med 
etageejendomsbeboere samt workshoppen på Herlev Kommune (begge uddybes i kapitel 5) 
omhandlede deltagernes egen hverdag og deres egen håndtering af affald og genbrug.  
 
3) At materialet havde en central rolle i de fysiske møder med borgerne, fordi vi ønskede en 
dybere indsigt i dem, vi havde kontakt med. Fokus på materialet betød derfor, at vi i vores 
events både i Rødovre Centrum og på Bangs Torv i Herlev, udformede opgaver, hvor de 
interviewede borgere, selv skulle være aktive ved fx at kaste terning, vælge billeder, sortere 
billeder eller tegne. Endvidere har det været centralt i fire af de workshops, vi har været med 
til planlægge og gennemføre, at deltagerne har opbygget landskaber og spillet dukketeater. 
Arbejdet med materialer har i alle situationer understøttet vores design-etnografiske tilgang 
med fokus på den subjektive fortælling, og har derfor bidraget til vores ønske om 
hverdagshistorier og situationer frem for generelle betragtninger. 
 
4) Den indsigt i og erfaringer vi har fået med materialets betydning for designarbejdet, har 
ført til, at det også er blevet en central del af vores egen designproces både i forhold til at 
belyse og sætte perspektiv på vores arbejde (3D-Landskab) samt til idégenerering (fx 
brainstorm over festival-metafor, der uddybes i kapitel 5). Derfor valgte vi fx at opbygge et 
3D-landskab efter inspiration af Mette Agger Eriksen og Sanders. Arbejdet med landskabet 
skulle bidrage med en fysisk funderet refleksion over vores proces, der skulle hjælpe os til at 
samle trådene og se sammenhænge mellem de aktiviteter, vi gennemførte og de 
udfordringer, vi så undervejs. 3D-landskabet fulgte os gennem vores egen designproces og 
fungerede som vores opsamlingsredskab, vi altid kunne vende tilbage til, hvis vi mistede 
overblikket. De følgende billeder viser forskellige elementer i vores 3D-landskab, der har 
udviklet sig undervejs i vores designproces. 
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3.6.3 Procesfigur 
Vores procesfigur illustrerer de forskellige skridt i vores projektarbejde med fokus på 
konceptudviklingen af det Digitale Design:Lab. Figuren vil blive anvendt undervejs i 
specialet som redskab til at underbygge den udvikling der sker i vores proces. Procesfiguren 
er et overordnet udtryk for vores proces, og viser således ikke iterationer, der har været inden 
for de forskellige aktiviteter. 
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4. Aktiviteter i DAIM-projektets 
Design:Lab 
Kapitlet indledes med en tidslinie, der skal illustrere hvilken del af vores proces dette kapitel 
vil omhandle. De aktiviteter, der er markeret, er dem kapitlet vil behandle mere indgående.  

 
 
Dette kapitel giver en fremstilling og analyse af en række undersøgelses- og designaktiviteter, 
vi deltog i de første to måneder i DAIM (vist på ovenstående tidslinie). Analysen skal munde 
ud i en besvarelse af det første arbejdsspørgsmål: 
 
1. Hvilke udfordringer ligger der i undersøgelses- og designaktiviteterne i DAIM-projektets 
Design:Lab, hvor der arbejdes med aktiv involvering af interessenter og potentielle brugere, samt hvor 
designbureauernes korte tidsforløb skal tilgodeses? 
 
Aktiviteterne vil derfor blive analyseret ud fra vores teoretiske og metodiske begrebsapparat, 
som er beskrevet i kapitel 3. I vores deltagelse i DAIM-projektets Design:Lab i de to første 
måneder, stødte vi på en lang række problematikker og udfordringer i arbejdet med 
brugerinvolverende designprocesser, der hjalp os til at specificere vores fokus for den 
efterfølgende konceptudvikling. Vores designproces var af eksplorativ karakter, fordi vi 
arbejdede ud fra the fuzzy front end-tankegangen, hvor den indledende fase er en søgen 
efter, hvad der skal designes. Det var derfor det empiriske arbejde, der var udgangspunktet 
for specificeringen af de udfordringer, vi valgte at have fokus på i den efterfølgende 
konceptudvikling. Vores indledende deltagelse i DAIM-projektet havde således karakter af at 
være deltagende observatører men også elever i mesterlære, hvilket vil blive uddybet senere i 
dette kapitel. 
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I det følgende vil der være en bearbejdning af aktiviteterne i vores indledende fase i DAIM-
projektet - feltarbejde og to workshops - som beskrives med det formål at anskueliggøre, hvor 
de problematikker og udfordringer stammer fra, som vi konceptudvikler på baggrund af i 
kapitel 5. Kapitlet kan derfor virke langt, fordi det kun er optakt til selve konceptudviklingen, 
men det er samtidig vigtigt for at forstå det praksisfællesskab vi har indgået i og hvor idéerne 
til vores konceptudvikling således kommer fra. Vi kan dog glæde læseren med at teksten er 
letlæselig.  
 

 
 
Procesfiguren illustrerer hvordan de observerede udfordringer førte til overvejelser og idéer 
hos os. Disse overvejelser og idéer vil undervejs i dette kapitel blive markeret med et »spire«-
symbol, som et udtryk for det vi plantede til vores eget bidrag i løbet af vores deltagelse i 
DAIM-projektets Design:Lab’s første måneder, men som vi først »vander« og lader »vokse» i 
kapitel 5 (dvs. konceptudviklingen). 
Vi vil indlede med en anskueliggørelse af, hvad vores rolle var i DAIM-projektets 
Design:Lab, hvor vi belyser dette med Lave & Wengers perspektiv på læring som deltagelse i 
social praksis (Lave & Wenger 2003). Det er en central del for at forstå baggrunden for dette 
kapitel, da vi på dette tidspunkt havde meget fokus på at være deltagere i forskningsprojektet 
og derfor lagde vores »specialestuderende« kasketter lidt til side.  

 
4.1 Deltagelse i et forskningsprojekt 
Arbejdet i DAIM bar i vores indledende fase præg af, at vi skulle sætte os ind i et stort projekt 
og gennemskue alle sammenhænge. Vores position blev derfor af en meget deltagende og 
samtidig observerende karakter samt som elever i mesterlære. I forhold til det første, så 
deltog vi og var med til at forberede, gennemføre og bearbejde både feltarbejde, 
undersøgelser og workshop. Vores deltagelse blev dog samtidig en form for observation, 
fordi vi i arbejdet så problematikker og fik ideer til vores eget bidrag - problematikker og 
ideer, som vi i nogle tilfælde diskuterede med de andre fra DAIM-gruppen – og i andre 
tilfælde ikke. I forhold til det andet – at opfatte os selv som elever i mesterlære – kan det ses i 
forlængelse af Lave og Wengers begreb om situeret læring, der betyder, at læring sker 
gennem deltagelse i social praksis. Begrebet er dermed også et udtryk for en kritik af den 
kognitive psykologis analytiske tilgang til læring, hvor eleven betragtes som passiv, og 
undervisning er lig med det som læres (Lave & Wenger 2003).  
 
Som tidligere nævnt havde vi inden deltagelsen i DAIM-projektet læst en del om 
participatory design, workshops og designspil, samt forsøgt os med det i tidligere projekter. 
Nu fik vi dog pludselig muligheden for at arbejde sammen med dem – Thomas Binder og Eva 
Brandt – der havde udviklet mange af metoderne. Denne deltagelse er, hvad Lave og Wenger 
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kalder at blive en aktiv del af praksisfællesskabet og opnå praksiserfaring med feltet. Gennem 
deltagelse i DAIM-projektet har vi derfor opnået vores egne erfaringer med at arbejde i en 
designproces ud fra Design:lab-tankegangen. I begyndelsen var vi kun det, som Lave og 
Wenger kalder legitime, perifere deltagere af DAIM, dvs. man bevæger sig i udkanten af 
praksisfællesskabet. I takt med at man bliver mere og mere erfaren, bevæger man sig tættere 
på inderkredsen af praksisfællesskabet, dvs. at man bevæger sig tættere på et elev-mester 
forhold (Lave & Wenger 2003). I vores sidste måneder i DAIM-projektet har vores rolle derfor 
ændret sig til at være mere indflydelsesrig i forhold til planlægningen og udøvelsen af 
aktiviteterne, og vi har samtidig også haft stort fokus på vores eget bidrag.  
 

4.2 Hverdagsundersøgelser 
DAIM-pilotprojektets fuzzy front end, dvs. den indledende del af designprocessen, var en 
åben søgen efter problematikker samt muligheder for forandring, som det beskrives i 
Design:Lab, dvs. en søgen efter, hvad det er, der skal designes. Derfor blev det første halve år 
brugt på design-etnografiske undersøgelser, dvs. et arbejde der allerede var i gang, da vi kom 
ind i projektet. Fordi en stor del af feltarbejdet på sporet »Hjemmet – det intime« var lavet, 
startede vi ud på sporet »Åbne rum og fællesskaber«, der omhandlede kortere feltbesøg i 
form af to dage i felten udført i fællesskab af seks personer i området omkring Nørrebro 
Station i København. Feltmaterialet fra de to spor blev efterfølgende analyseret i det, der blev 
kaldt en fælles analyse, som blev udført af seks personer over tre dage. 

 
4.2.1 Feltarbejde ved Nørrebro Station 
Som forberedelse til vores deltagelse i det to dages feltarbejdet indledte vi med et 
pilotfeltbesøg den 22. september 2008, hvor vi brugte to timer i området omkring Nørrebro 
Station. Besøget handlede både om at få en fornemmelse for området, samt at få øvelse i at 
observere, som vi ikke havde så meget erfaring med. Besøget gav os et billedmateriale og en 
fornemmelse af områdets bevægelser og strømme gennem observation af folk og aktiviteter i 
området. Det blev præsenteret for de andre i projektgruppen ved bl.a. at indtegne strømmene 
på et kort, der kan ses på følgende billede:  
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Feltarbejdet blev udført den 24. og 25. september 2008 og skulle give en kortlægning af, 
hvordan folk agerer i det offentlige rum. Det handlede derfor om at skildre gademiljøet og 
dets flow på ydre Nørrebro, med et begrænset fokus på at beskrive affaldssituationen i 
området. Grunden til at fokus ikke kun var på affald, var for at undgå at observationerne ikke 
blev for snævre, og der derfor var ting vi overså i vores søgen efter affaldsbilleder og 
situationer.  
 
Forberedelserne inden de to dage i felten gik ud på at: 

- Inddele området i zoner til de forskellige hold af observatører. 
- Lave en mindre interviewguide til borgere, vi opsøgte på gaden (bilag 1) 
- Lave to interviewguider til på forhånd aftalte interview med nøglepersoner fra 

området (bilag 2).  
 
Selve observationerne blev foretaget af seks personer, som udover os var: Katja Øder Hansen, 
Marieke Bülow, Thomas Binder og Maria Foverskov, dvs. en blanding af folk fra DKDS og 
designbureauerne. Vi skiftedes til at gå to og to og at have ansvar for de forskellige zoner. 
Observationerne blev foretaget enten ved at sidde stille på et sted eller gå rundt i et område 
og studere. Observationerne blev suppleret med interview med de personer, der passerede 
eller opholdt sig i området. Den første dag talte vi mest med folk, der alligevel opholdt sig på 
de pladser, hvor vi kom. På andendagen forsøgte vi så at kontakte folk i bevægelse, hvilket 
viste sig at være en del sværere. Det var en udfordring, vi vil vende tilbage til sidst i afsnittet. 
I løbet af observationsdagene skrev alle noter samt tog billeder undervejs, og enkelte gange 
havde vi også videokameraet fremme. Udover at observere i området besøgte og 
interviewede vi nogle lokale nøglepersoner i tre kommunale institutioner: 
 

- Områdeløft, et tiltag i Haraldsgadekvarteret under Københavns Kommune. 
- Miljøcenter Bispebjerg/Agenda 21. 
- Center for Renhold, nutidens gadefejere. 

 
Da besøgene foregik mellem observationsrunderne, betød det, at interviewene kunne bidrage 
med information i forhold til de efterfølgende observationer samt til det samlede 
feltmateriale. Interviewpersonerne i de tre institutioner fungerede som nøglepersoner eller 
informanter i projektet. Nøglepersoner defineres hos Millen som »feltguider«, der er en del af 
det første punkt i hans anbefalinger (jf. kapitel 3). Feltguiderne kan på baggrund af en stor 
berøringsflade og viden om lokalområdet formidle relevant information om selve området, 
samt udpege steder med mulighed for interessante og givende observationer (Millen 2000, s. 
109). I begge henseender var mødet med de kommunale institutioner givtige (bilag 3 og 4). 
Interviewene med feltguiderne førte således til: 
 

- At vi i samtalen med lederen af Områdeløft blev introduceret til 
Haraldsgadeområdets forskelligheder bl.a. i form af en blanding af socialt 
boligbyggeri og moderniserede arbejdervillaer, og hermed blev opmærksom på at gå 
en tur rundt i kvarteret efter interviewet. Det betød en hurtigere indføring i området.  

- At vi efter samtalen med Center for Renhold fik mulighed for at følge og arbejde 
sammen med nogle af medarbejderne på deres morgenrunde omkring Nørrebro 
station, for på nærmeste hold at opleve deres problemer i dagligdagen såsom 
grænseområder, hvor ingen følte ansvar og hvor der derfor blev efterladt affald og 
storskrald.  
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- At vi efter interviewet med Agenda 21 tog omkring et område, de havde introduceret 
os for i nærheden af Nørrebro Station, hvor der skete en række interessante ting i 
forhold til miljø og konkrete affaldsproblematikker. Og derudover at vi fik 
fortællinger om området, hvem der boede her og hvilke projekter der havde været 
igangsat.   

 
I løbet af de to observationsdage  blev der løbende aftalt små møder mellem os observatører, 
hvor der blev udvekslet oplevelser og informationer, som efterfølgende dannede 
udgangspunkt for at aftale, hvad næste skridt skulle være. De løbende opsamlinger betød, at 
man efter hver observationsdag følte sig, ikke kun én observationsdag, men næsten seks 
observationsdage rigere, fordi oplevelserne var blevet delt imellem os. I sit arbejde med 
tidsbesparende metoder nævner Millen denne fremgangsmåde som fordelagtig, fordi man 
ved hjælp af den øgede mængde empiriske materiale forøger muligheden for at opnå en mere 
nuanceret beskrivelse og tilgang til det observerede (Millen 2000). 
Den nedenstående kollage er en samling billeder fra feltarbejdet ved Nørrebro station. 
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Brugen af et kort feltarbejde fungerede godt i forhold til, at der kom et rigt materiale ud af 
observationsdagene, både i form af noter, video og billeder. Materialet blev efterfølgende 
brugt som udforsknings- og designmateriale i forskellige workshops, som vil blive beskrevet 
senere i kapitlet. Feltarbejdet gav os desuden en god oplevelse med at observere og hvad det 
betyder at observere. Men samtidig blev vi også præsenteret for alle frustrationerne ved at 
skulle arbejde i felten og den indledende, lidt hvileløse, kaotiske og brede søgning. Hvad er 
det man skal se efter, der sker jo ikke noget, hvornår har jeg nok materiale osv. Men som 
Thomas Binder påpegede i planlægningen af feltbesøgene, så skal man prøve at opnå et vis ro 
på det sted, man observerer – det må gerne nå at blive kedeligt, inden man søger videre 
(Binder 2008).  
 
Vores deltagelse i feltarbejdet gav os ideer til hvordan det digitale kunne understøtte 
indsamlingen af historier fra mennesker på gaden. Vi havde oplevet det som vanskeligt at 
komme i kontakt med mennesker, specielt dem i bevægelse, og derudover imødekomme en 
grundtanke om, at bidragene fra borgerne var af mere deltagende karakter, dvs. at mødet 
med borgerne skete med udgangspunkt i dialog og interaktion. Grundtanken skal ses i 
forlængelse af en holdningsændring inden for brugercentreret design, der ifølge Sanders 
betyder at designere nu har fokus på at designe med brugerne i stedet for for brugerne. Disse 
overvejelser satte derfor idéer i gang hos os, om hvordan vi kunne håndtere dette i vores 
bidrag – en »spire« vi vil vende tilbage til i diskussionen sidst i kapitlet.  
 
Analyse af observations- og interviewmaterialet fra området ved Nørrebro blev foretaget i en 
fælles analysesession på tre dage sammen med feltmaterialet fra DAIM-projektets andet spor 
»Hjemmet og det intime« (bilag 5). Analysedagene skulle give et overblik over samt en 
analyse af feltmaterialet, så der kunne trækkes nogle centrale temaer frem. Analysedagene vil 
dog ikke blive uddybet nærmere her, da det ikke bidrog med nye overvejelser i forhold til 
vores eget bidrag, fordi det var mere omfattende metodisk og tidsmæssigt i forhold til, hvad 
der bliver lagt op til i vores metodiske tilgang, der bl.a. bygger på Design:Lab-formatet og 
Millens »Rapid Ethnography«. Analysen var dog meget lærerig og vi fandt stor inspiration i 
den måde, den foregik på. 
 
 

4.3 Vores to første workshops 
Vi har i den første del af projektet deltaget aktivt i forberedelserne, udførelsen samt 
bearbejdningen af pilotprojektets 2. partnerworkshop og kommuneworkshoppen på 
Vestforbrænding. Det er et arbejde, der har haft stærk indflydelse på vores ideer samt 
udviklingen af konceptet omkring det Digitale Design:Lab. I Design:Lab-formatet er en 
workshop en fælles event (vi har valgt at anvende ordet event, da vi finder det mere 
dækkende end det danske ord begivenhed), hvor designere, partnere og potentielle brugere 
sammen kan udforske undersøgelsesmaterialet med det formål at identificere 
forandringsmuligheder samt komme med designløsninger (Binder 2008). Det er en tilgang, 
der er inspireret af design-antropologien, hvor indsigten i felten bruges til at se muligheder 
og nye designløsninger.  
 

4.3.1 Pilotprojektets 2. partnerworkshop  
Den første workshop, vi deltog i, var pilotprojektets 2. partnerworkshop - den første fandt 
sted, inden vi kom ind i projektet - den fandt sted den 9. oktober 2008 på Vestforbrænding (Se 
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bilag 6). Workshoppen skulle være med til at sætte de involverede samarbejdspartnere, som 
ikke nødvendigvis havde deltaget i feltarbejdet omkring hverdagsundersøgelserne, ind i 
materialet. Samtidig skulle den fungere som start af pilotprojektets næste fase, der havde 
overskriften Design og Dialog, dvs. der bl.a. skulle laves en plan for det videre arbejde. På 
baggrund af de tidligere beskrevne fælles analysedage kom vi frem til, at materialet fra 
hverdagsundersøgelserne skulle præsenteres for projektdeltagerne i form af billeder, fra 
forskellige situationer der repræsenterede vores feltarbejde, suppleret med påtrykt kort tekst 
(se nedenfor). 
 

 
 
Deltagerne på workshoppen var samtlige samarbejdspartnere i projektet: 

- Designbureauerne: 1508, 3PART, Ergonomidesign og Sweco 
- Mads Clausen Instituttet (SPIRE) 
- Vestforbrænding 

 
Deltagerne blev inddelt i tre grupper med hver sin facilitator fra DKDS, og vi fungerede som 
deltagere og referenter. Inden deltagerne skulle i gang med selv at arbejde, bestod 
formiddagen af en række oplæg. Thomas Binder, der fortalte om status for projektet, samt 
Eva Brandt og Ellen Christiansen, der hver især havde kørt undervisningsforløb med 
studerende omkring affald, genbrug osv., og derfor fortalte og viste materiale – billeder og 
videoer – derfra. Efter oplæggene skulle deltagerne selv i gang med at arbejde, og de tre 
runder, de skulle igennem, var som følger. 
 
Workshoppens tre runder: 
 
1) Deltagerne arbejdede sammen to og to og udvalgte 3-4 billeder som de syntes var centrale, 
og som de efterfølgende præsenterede for de andre i gruppen. Billederne blev i forbindelse 
med præsentationen lagt op på en plade, og gruppen blev enige om nogle temaer ud fra det 
landskab af billeder de havde fået opbygget. Billederne blev grupperet efter temaerne og 
disse blev skrevet på pladen ved siden af billederne.  
 
2) Efter et fælles oplæg af Trine Paludan om de centrale temaer for projektet – tillid, 
ansvar/zoner og flow – skulle grupperne diskutere deres landskaber i forhold til temaerne og 
udarbejde nogle problemstillinger, der skulle skrives på grønt plastik og lægges oven på det 
første lag fra runde 1. 
 
3) Den sidste runde handlede om at tænke i de mere konkrete projektplaner - hvad skulle 
projektets næste skridt være. De skulle skrives på rødt plastik og lægges ovenpå de to andre 
lag. 
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Illustrationen nedenfor er forskellige billeder fra partnerworkshopdagen. 
 

 
 
Deltagerne skulle arbejde med materialet ud fra en tankegang om, at de skulle skabe et 
landskab. Det er en metode eller tankegang, som allerede havde været i spil i DAIM-
projektets intro-workshop. Landskabet skulle skabes på en spilleplade i form af et 
whiteboard, der derfor også kunne skrives på. Som Eva Brandt og Jörn Messeter er inde på i 
deres artikel om »Design Games«, så åbner den tomme spilleplade i landskabsspillet op for, 
at deltagerne kan tænke mere i problemstillinger og situationer som ikke er funderet i en 
bestemt fysisk kontekst, hvilket også betyder, at problemstillingerne kan ses i en 
sammenhæng, uanset forskel i tid og sted. Det gør arbejdet på spillepladen mere abstrakt og 
konceptuelt, hvilket er med til at fjerne fokus fra virkelighedens forhindringer og 
begrænsninger (Brandt & Messeter 2004).  
 
Følgende billeder er af landskabet, som deltagerne arbejdede sammen om at opbygge på 
whiteboard-pladen. 

 
 
Workshoppen var dog ikke møntet på konkret produktudvikling, da det var en workshop 
tidligt i designprocessen, hvor feltarbejdet stadig foregik. Den blanke plade hjalp dog 
alligevel med til, at der blev tænkt i temaer og situationer frem for steder. Designmaterialerne 
som vi fra DAIM-gruppen stillede til rådighed, skulle give deltagerne noget at arbejde 
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sammen om og derigennem udvikle et fælles sprog. Samtidig skulle det give os en mulighed 
for at få indsigt i deltagernes forståelse af og fortolkninger af materialet.  
 
Som det ellers er gængs, inkluderede workshoppens deltagerere ikke umiddelbart nogen 
direkte potentielle brugere, hvilket måske kan skyldes opsætningen i forhold til DAIM-
projektet osv. En mulig forklaring kunne være det faktum at brugerne på dette tidspunkt 
omfattede alle i samfundet, da der ikke var sket en indsnævring af interessekonteksten 
endnu. Derfor kunne det være svært at engagere udefrakommende i projektet, fordi man ikke 
vidste, hvad og hvor meget man kunne love dem. I forhold til målsætninger for DAIM-
projektet er det dog problematisk, at de potentielle brugere kun var inkluderet i 
workshoppen i form af det materiale, deltagerne blev præsenteret for – Det er en problematik, 
der førte os ind på tanker om at anvende det digitale til at understøtte en videreformidling af 
det empiriske materiale til samarbejdspartnerne i projektet – en videreformidling der kunne 
ske direkte fra felten og give partnerne en »fornemmelse af felten«.  Dette er en »spire« vi vil 
vende tilbage til i diskussionen i slutningen af dette kapitel.  

 
Evaluering af workshoppen 
Evalueringen efter workshoppen gik primært på materialet og opgaverne, men der var også 
en del mere ustruktureret diskussion om de forskellige hændelser i løbet af dagen og 
fornemmelse af partnernes oplevelse af workshoppen, da workshoppen sluttede af med, at 
flere af deltagerne stillede opklarende spørgsmål angående projektets fremtid osv (bilag 7). 
Det betød, at der kom nogle problematikker op, som ledte os ind på nye overvejelser i forhold 
til vores bidrag. Den ene gik på at forlænge workshoppen ved hjælp af det digitale, for at 
lukrere på den energi, der bliver skabt i løbet af workshop dagen. Den anden overvejelse 
handlede om at forberede deltagerne inden de kom til workshoppen. Nogle overvejelser, der 
har ført til to »spirer« i forhold til vores bidrag, der vil blive taget op i diskussionen sidst i 
kapitlet.  
Derimod vil vi her lægge vægt på evalueringen af materialet i DAIM-gruppen. Efter 
workshoppen blev der afholdt en evaluering blandt deltagerne i DAIM, hvor vi fik vurderet 
og opsamlet på materialet og opgaverne i workshoppen. Hvad var gået godt og hvad var gået 
dårligt? Evalueringen blev foretaget ved at vi: 
 

- Læste de skrevne referater igennem.  
- Kiggede på de tre landskaber fra de tre grupper. 
- Lavede en vurdering af materialerne ud fra en model, Maria Foverskov havde lavet. 

 
Med hensyn til evaluering af de forskellige materialer, så var der nogle ting, der fungerede 
helt optimalt, men samtidig skulle det ses i sammenhæng med formålet, dvs. om materialet 
var til Formidling, Samtaleredskab eller Afrapportering. Diskussionerne omkring materialet 
førte frem til en beslutning om at afprøve landskabsformatet igen i en ny workshop, men 
med ændringer og tilpasninger. Disse ændringer gik bl.a. på spillepladen og de forskellige 
lag, der ikke umiddelbart havde fungeret optimalt. De skrevne kommentarer på spillepladen 
blev hurtigt visket ud igen pga. pladens whiteboard-funktion, når andre deltagere skulle 
lægge billeder på og rykke rundt på dem. Og de tre lag, ovenpå hinanden efter de tre runder 
gjorde landskabet svært at aflæse i sidste ende. Efterfølgende var det derfor vanskeligt at 
bruge landskabet som den primære dokumentation.  
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Evalueringen af workshoppen gav os på den måde erfaring med, hvordan meget lav 
praktiske ting, kan få overraskende stor betydning for udfaldet af workshopdagen. Resultatet 
var pga. den svære aflæsning af landskaberne, således ikke selvdokumenterende, som der 
ellers lægges op til i Design:Lab-formatet (Binder 2008), for at materialet kan anvendes igen i 
nye sammenhænge og det videre designarbejde. Det er en problematik, som Eriksen (2006) 
også er inde på, hvor hun i stedet for at tale om selvdokumentering anvender begrebet »Re-
Representing«. Ifølge Eriksen dækker begrebet Re-Representing over ekspliciteringen af 
analysearbejdet, beslutninger eller deltagernes perspektiver, som er en vigtig del i 
workshoppen. Det er en eksplicitering, der betyder, at workshoppens hovedpointer er 
tilgængelige og brugbare for alle, efter arbejdet ophører i det format, resultaterne bliver 
præsenteret i. Eriksen har, ligesom det skete til partnerworkshoppen, konkrete erfaringer 
med resultater, der ikke er selvdokumenterende. I en workshop hun beskriver, brugte de 
post-its til at skrive hovedpointerne på, hvilket resulterede i et for småt og derved ulæseligt 
og uanvendeligt format til den efterfølgende inkorporering i designprocessen (Eriksen 2006). 
Det samme gjaldt for vores workshop, hvor landskabet med de tre lag var svære at læse og 
gennemskue, specielt for dem der ikke havde været med til at lave det, og det derfor måtte 
suppleres med et skriftligt referat, da det blev lagt på DAIM-projektets blog. Landskaberne 
på bloggen er vist på billedet nedenfor. 
 

 

 
4.3.2 Kommuneworkshop på Vestforbrænding 
Den anden workshop vi deltog i, var en kommuneworkshop, der fandt sted den 4. november 
2008 i forbindelse med et kommunalt arrangement, som Vestforbrænding stod for. Selve 
workshoppen var arrangeret af DAIM. Vestforbrænding havde inviteret DAIM til at stå for 
en workshop, fordi de ville få deltagerne fra de forskellige kommuner, som Vestforbrænding 
dækker, inddraget og engageret i de projekter, som Vestforbrænding arbejder på lige nu, 
herunder DAIM-projektet. Projekterne skulle nemlig senere funderes i nogle af kommunerne, 
så kommunerne skulle bidrage til dem og dermed føle ejerskab i forhold til dem. Fra DAIM’s 
side handlede workshoppen om at få afprøvet landskabsspillet i en workshopsammenhæng 
igen, og samtidig om at få indsigt i kommunernes hverdag, dvs. et bidrag til et det empiriske 
materiale. For os handlede det om igen at lære mere om det at afholde en workshop, samt om 
at samle inspiration til det Digitale Design:Lab. Vi deltog derfor og havde rollerne som 
henholdsvis referent og facilitator. 
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Sammenlignet med den 2. workshop med samarbejdspartnere var workshoppens opgaver 
udformet mere konkret for at tilgodese deltagerne. I modsætning til den føromtalte 
workshop, så var denne præget af deltagere med meget lidt idéudvikling og kreativ 
tænkning i deres daglige arbejde. Så tanken var, at de skulle hjælpes lidt mere på vej end 
deltagerne fra designbureauerne, og at det derfor ville være en fordel for dem med mere 
afgrænsede opgaver. Det følgende er de instrukser som deltagerne skulle følge:  
 
Første del: at identificere problemer og mulighed (45 min.) 
1. og 2. Udvælg sammen med sidemanden først 3 fotos og efter 3 ord-kort, som set ud fra din 
daglige erfaring som ansat i en kommune, på VF eller som borger, fortæller enten noget om 
en stor udfordring i dag på vejen mod større genanvendelse, eller fortæller noget om en 
lovende mulighed eller potentiale.  
3. Hvert par fortæller nu om deres valg af ord og billeder og lægger dem på den fælles 
spilleplade på bordet. 
 
Anden del: at udvælge en mulighed eller en udfordring (30 min.) 
4. Når alle ord og fotos er placeret, sætter hver deltager en rød og en grøn knappenål, der 
hvor de ser hhv. de største udfordringer (rød) og de største muligheder (grøn). 
En rød og grøn ramme placeres på pladen således, at flest mulige hhv. røde og grønne flag 
findes i rammen.  
 
Tredje del: At fortælle en historie (30 min.) 
5. Gruppen vælger nu enten den røde eller den grønne ramme, som udgangspunkt for 
opførelsen et mini dukketeater. 
Teaterstykket bliver til med udgangspunkt i de billeder, ord og knappenåle som findes 
indenfor den valgte ramme. Historien gennemspilles med dukker og scenografi af billeder og 
ord. Den gennemspilles på max. 2 minutter med tre scener. 
 
Fjerde del: Opvisning og videooptagelse (30 min.) 
6. Historierne opføres for alle deltagere og optages samtidig på video. 
 
Billedet her viser opførslen af en af gruppernes dukkespil. 
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Workshoppen forløb uden de store komplikationerne og kommentarer fra deltagerne, og 
efterfølgende var deltagerne da også primært positive. Forventningerne til resultaterne af 
workshoppen gik på den ene side på det mere uhåndgribelige, nemlig om 
kommunemedarbejderne følte, de fik bidraget til de kommende projekter, og derved ville føle 
ejerskab til dem. På den anden side skulle det give DAIM-projektet en indsigt i 
kommunemedarbejdernes hverdag, hvilket der blev samlet op på i DAIM-gruppen nogle 
dage efter. Det vil blive beskrevet senere i dette afsnit. Men først en udtalelse fra slutningen af 
workshoppen, hvor kommunemedarbejderne blev spurgt om deres oplevelse af 
workshoppen i slutningen: 
»Workshoppen har været en rigtig god oplevelse og jeg er virkelig positivt overrasket over mig selv ... 
jeg kan åbenbart godt finde ud af at tænke ud af boksen, selvom det ikke lige er det der med at være 
kreative, som vi beskæftiger os mest med på kommunen.« (Kommunemedarbejder, Brøndby 
Kommune). 
 
I forlængelse af dette påpeger Sanders, at det er ikke alle mennesker, der bliver designere, 
men at alle mennesker er kreative. Det er en opfattelse, som folk ikke altid har af sig selv, men 
som Sanders er inde på, så handler om det at skabe de rigtige rammer og materiale, så 
deltagerne har noget at arbejde med, og man derved får kreativiteten i gang (Sanders & 
Stappers 2007). 
 
Den efterfølgende opsamling nogle dage efter workshoppen, hvor DAIM-gruppen samt Dan 
Boding-Jensen og Marianne Bachmann fra Vestforbrænding deltog, blev både en opsamling 
på indsigten i kommunemedarbejdernes hverdag, samt en evaluering af workshoppen (bilag 
8). Det første blev gjort ved, at vi læste referater fra workshoppen igennem, og noterede 
vigtige pointer på Post-Its, som vi præsenterede for hinanden. Evalueringen af materialet 
blev også gjort ud fra, at vi på skift bød ind med vores holdning til, hvad der havde virket, og 
hvad der ikke havde. Det førte til den følgende liste af evalueringspunkter: 
 

- Muligheden for at skrive i forbindelse med billederne manglede, fordi det både 
under workshoppen og specielt efter var svært at huske, hvorfor det enkelte billede 
var valgt ud.  

- Filmen: Det gik fint med at lave og indspille filmene. Fra alle grupperne var der 
nogen, der var villige til at stille op og spille/tale. Og det fungerede fint at indspille 
filmene, samtidig med at de blev vist for de andre deltagere. Der skulle dog tænkes 
over lys og lyd i forhold til placeringen af scenariet ved indspilningen. 

- Problemer med den manglende accept af brug af deltagernes film og billeder: Kan 
ikke påtvinge den enkelte et svar i forsamlingen, der skulle vi have været lidt bedre 
forberedt.  

- Workshoppen gav en god indsigt i kommunernes virkelighed gennem de forskellige 
samtaler om bordet. Samtidig fik vi også en oplevelse af, at kommunerne fik ny 
indsigt i borgerne og deres historier - de tog materialet til sig. 

- Workshoppen gav i sig selv noget til kommunefolkene, fordi de fik lejlighed til at tale 
med hinanden. 

- DKDS skal forbedre deres kommunikation i forbindelse med workshops - hvad er 
oplægget, hvad skal der ske og hvad skal det bruges til? Kommunerne var efter 
workshoppen usikre på, hvad dukkefilmene dvs. resultatet af workshoppen skulle 
bruges til og hvad meningen var. Kommunikationen kunne blandt gøres med en 
konkret tidslinje i stedet for de mundtlige hensigtserklæringer. 
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I forhold til de ovenstående evalueringspunkter , så var der i vores arbejde fokus på 
punkterne omkring film og publiceringsaccept. Vores idéer gik på hvordan det digitale 
kunne understøtte distribuering af filmene samt bidrage til en håndtering af 
publiceringsaccepter fra deltagerne. Disse to »spirer« vil vi vende tilbage til i kapitlets 
opsamling, der kommer i det følgende afsnit. 

 
4.4 Diskussion af 1. arbejdsspørgsmål 
Kapitlet har behandlet de tre store aktiviteter, som vi deltog i i de første måneder, og disse er 
blevet belyst og analyseret for at kunne besvare vores første arbejdsspørgsmål: 
 
1. Hvilke udfordringer ligger der i undersøgelses- og designaktiviteterne i DAIM-projektets 
Design:Lab, hvor der arbejdes med aktiv involvering af interessenter og potentielle brugere, samt hvor 
designbureauernes korte tidsforløb skal tilgodeses? 
 
De udfordringer vi stødte på i vores deltagelse i DAIM-projektets Design:Lab og som vi har 
valgt at arbejde videre med i forhold til vores digitale bidrag, vil der blive diskuteret i dette 
afsnit. Afsnittet opdeles efter de seks fokuspunkter som er dannet på baggrund af de »spirer«, 
der er sat undervejs i kapitlet – som er følgende:  
 

- Indsamling af historier fra mennesker på gaden 
- Videreformidling af det empiriske materiale til parter i projektet 
- Forberedelse af deltagerne inden de kommer til workshoppen  
- Opnåelse af informeret samtykke i forhold til publicering af materiale fra feltarbejde 

og workshop 
- Udnyttelse af den energi, der skabes i løbet af workshop dagen  
- Distribuering af workshopresultater til alle parter i projektet 

 

4.4.1 Indsamling af historier fra mennesker fra gaden 
Udfordringen med hvordan vi kommer bedre i snak med folk på gaden, når vi laver 
feltarbejde, og får et brugbart bidrag ud af samtalen – var noget vi oplevede i feltarbejde ved 
Nørrebro Station og arbejdede videre med. 
 
Hensigten var som sagt, at vi med feltbesøget også skulle i kontakt med folk på gaden. Det 
blev dog primært folk, der opholdt sig på de forskellige steder, og ikke dem der passerede 
forbi, vi fik kontakt med. Det vil sige mændene, der drikker øl sammen på pladsen hver dag, 
kvinderne, der kommer for at fodre duerne og lignende. På dag nummer to hvor vi var 
interesserede i også at komme i kontakt med folk i bevægelse, blev det mere vanskeligt. Folk 
havde travlt, og man skulle være hurtig til at fange dem og samtidig få gjort opmærksom på, 
at man ikke var en person, der ønskede at sælge dem noget. Det var vanskeligt som 
enkeltperson, uden nogen form for mulighed for at signalere officiel status eller adskille sig 
fra andre i bybilledet. Samtidig var det svært at skabe dialog om et emne, udelukkende på 
baggrund af en mundtlig beskrivelse af, hvor man kommer fra og hvad man gerne vil snakke 
om. Vi ønskede at få nogle konkrete fortællinger fra folk, men ofte blev det til en meget 
generel snak om, hvad de synes om området, som ikke kunne bruges til så meget 
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efterfølgende. Det er en oplevelse, vi deler med andre (Dori 2008), og selvfølgelig også 
handler meget om personlighed og fremtoning.  
 
Denne udfordring ledte os dog på den tanke at medbringe en form for materiale, som var 
velegnet til at skabe en dialog med borgeren »på vej«. Ideerne gik i retning af interaktive 
tavler eller trykfølsomme skærme, hvor forbipasserende forholdsvis hurtigt kunne give 
udtryk for deres synspunkter, lave en skitse eller vælge nogle billeder for at beskrive enten en 
problematik eller det område, man befandt sig i. Det producerede materiale skulle 
efterfølgende være synligt på de interaktive tavler, så deltagere og andre forbipasserende 
kunne følge udviklingen i bidragene. Sådanne skærme kunne samtidig gøre projektet synligt 
og attraktivt i gadebilledet. Vi overvejede også at placere os i nær tilknytning til fx Agenda-
kontoret for derved at benytte os af kontorets allerede oparbejdede troværdighedsfaktor i 
mødet med borgerne. 
 
Vores ideer og overvejelser med en digital understøttelse af mødet med folk på gaden blev 
præsenteret og diskuteret med andre fra DAIM-gruppen, men så efterfølgende lagt til side for 
at koncentrere os om de næste aktiviteter i projektet. Det var dog en »spire«, der blev taget op 
igen i forhold til vores dag i Rødovre Centrum samt vores dag på Bangs Torv. 
 

4.4.2 Videreformidling af det empiriske materiale til parter i projektet 
Udfordringer med hvordan resultatet af feltarbejdet bliver videreformidlet til de andre parter 
i projektet, og hvordan de kan få en bedre fornemmelse for felten oplevede vi i forlængelse af 
feltarbejde ved Nørrebro Station, analysen af materiale fra de to spor samt den efterfølgende 
partnerworkshop. 
 
Tidligere i afsnittet var vi inde på, at der i DAIM-projektets 2. workshop ikke var inviteret en 
eneste borger. Det var der som sagt forskellige årsager til, men det fik os til at overveje 
mulighederne for at give samarbejdspartnerne en fornemmelse og indsigt i feltet. De havde 
ikke så meget tid til at deltage i projektet og var derfor nødt til at følge meget af feltarbejdet 
fra sidelinien. Som udgangspunkt skulle feltarbejdet både give en generel viden og et 
netværk, som de involverede samarbejdspartnere kunne trække på gennem hele 
designprocessen. I forhold til disse udfordringer så vi derfor en mulighed for at gøre det 
empiriske materiale fælles tilgængeligt ved hjælp af en digital løsning, som samtidig kunne 
facilitere en form for møde og dialog mellem partnerne og informanterne. På denne måde 
kunne de deltagende borgere tale med »egen stemme« i projektet, og partnerne havde 
mulighed for direkte kommunikation med borgerne i forhold til at stille uddybende 
spørgsmål mv.  
Westerlund er ligeledes inde på værdien af at arbejde sammen med potentielle brugere. 
Arbejdet med brugerne handler, ifølge ham, ikke om at de skal diktere hvordan designet skal 
være. Her er det stadig designerne, der har ansvaret. Arbejdet sammen med brugerne i 
workshops handler derimod mere om at øge muligheden for, at nogle brugere ønsker at 
anvende produktet i sidste ende, hvilket gør designprocessen eller produktudviklingen 
mindre risikofyldt (Westerlund 2007). Dialogen med og inddragelse af brugerne, både inden 
og under workshops, kunne derfor bidrage til en dybere forståelse hos samarbejdspartnerne 
til fordel for det fremtidige designprodukt. Dette var en af de »spire« vi fik mulighed for at 
arbejde videre med i en senere aktivitet, nemlig Ældredagen i Rødovre Centrum. 
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4.4.3 Forberedelse af deltagerne inden de kommer til workshoppen 
Udforskningen her handler om, hvordan vi kan udnytte workshop-dagen bedre ved fx at 
forberede deltagerne inden.  
Idéen om deltagernes forberedelse til workshoppen opstod både pga. en udtalelse fra en af 
deltagerne fra designbureauet 3PART, Mikkel Ask Rasmussen, om at han havde følelsen af at 
været blevet placeret på den anden side af bordet i workshoppen, samt fra inspiration i 
Eriksens artikel »Design materials designed for - and by – Co-designers«. I et interview vi 
foretog med Mikkel Ask Rasmussen fra 3PART nogle uger efter workshoppen, spurgte vi 
bl.a. til hans oplevelse af at være sat på den anden side af bordet. 
 
»Den sidste workshop var mere problematisk – jeg havde en forventning om, at noget af den research, 
der var blevet lavet, ville komme i spil på en måde, hvor jeg selv kunne finde ting i materialet og ikke 
skulle høre om, hvad andre havde fundet i materialet. Jeg synes ikke, projektet lykkedes, jeg synes ikke, 
at jeg gik derfra og havde afsøgt affaldsområdet. [...] jeg ved godt, at det er svært, jeg står jo selv med 
denne udfordring.« (Mikkel Ask Rasmussen 2008) 
 
I citatet er han meget kritisk overfor workshoppen og giver netop udtryk for, at han ikke fik 
det ud af den, som egentlig var formålet, nemlig at partnerne fik udforsket materialet og 
derved fik indsigt i problematikkerne i forhold til pilotprojektets emne. Hans hovedkritik går 
på, at deltagerne blev sat til at høre for mange oplæg, både om hvad de studerende havde 
lavet, samt hvad vi i projektet med vores analyse var kommet frem til. Hans pointe falder 
godt i tråd med, hvad vi tidligere har været omkring, nemlig at analysen af materialet skal 
ske gennem en fælles udforskning mellem samarbejdspartnerne. Ifølge Mikkel Ask 
Rasmussen så føler han ikke, at projektets feltmateriale kommer rigtigt i spil og bliver 
udforsket i workshoppen. Denne udtalelse skyldes formentlig, at det jo kun var et mindre 
udsnit af billeder og tekster fra projektets empiriske materiale, som deltagerne fik indsigt i – 
et begrænset omfang der måske kunne give fornemmelsen af, at man som samarbejdspartner 
blev snydt for noget. Det punkt er også en yderligere argumentation for idéen, som blev 
præsenteret i forrige afsnit om at give samarbejdspartnerne en mere direkte »fornemmelse for 
felten«. Et andet punkt, Mikkel Ask Rasmussen også kommer ind på i interviewet, er at der 
var meget, der skulle nås på én dag, så workshoppen forsøgte at spænde over for meget, 
hvilket betød, at der ikke blev gået i dybden fx med udforskningen af feltmaterialet. Derfor 
gik vores tanker – meget inspireret af Eriksens artikel – på om en eventuel forberedelse fra 
deltagernes side kunne have taget noget af presset fra selve dagen, samtidig med at det 
kunne have hjulpet dem til at føle sig mere indsat i materialet og dermed også give et større 
ejerskab. I sin artikel beskæftiger Eriksen sig netop med materialets rolle i en workshop, samt 
hvem der bidrager med og til materialet. Eriksen refererer bl.a. til DAIM-projektets første 
workshop (der blev afholdt før vores deltagelse i DAIM), hvor alle deltagere blev inviteret til 
selv at skulle medbringe affald. Hensigten var, at det skulle være med til at sætte dialogen i 
gang, og få alle til at blive personligt engageret fra begyndelsen. Hun skriver videre, at dette 
indslag betød, at det samlede co-designede resultat blev skabt ud fra de individuelle 
affaldsbunker, som udgjorde et inspirerende materiale for resten af workshoppen (Eriksen 
2008). Det er en øvelse, vi blev meget inspirerede af, og som vi overvejede, hvordan vi kunne 
arbejde videre med. Det kunne fx være i forhold til, at bidraget fra deltagerne kunne ske ved 
hjælp af det digitale redskab, og/eller at det digitale kunne anvendes til at lægge op til 
øvelser, som deltagerne kunne lave, for at blive sporet ind på emnet inden de mødte op. 
Mikkel Ask Rasmussen udtaler da også følgende omkring øvelsen med selv at bringe 
materiale ind i workshoppen: 
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»Den første workshop var rigtig sjov og spændende og vi lavede nogle gode ting allerede fra starten. Jeg 
havde ikke taget affald med hjemmefra, men jeg samlede alt det affald, jeg kunne producere på en togtur 
fra Århus til København. Det betød, at det satte nogle tanker i gang i forhold til affald. [...] Det var 
godt i første workshop, hvor vi skulle tage affald med, at være forberedt på forhånd.« (Mikkel Ask 
Rasmussen 2008) 
 
Den gode erfaring fra DAIM-projektets første workshop, samt Mikkel Ask Rasmussens 
udtalelse, førte til overvejelser om, at forberedelse kunne være et mere eller mindre fast 
element i forhold til en workshop. Det var overvejelser dvs. »spirer«, vi kom frem til skulle 
afprøves i senere aktiviteter fx i DAIM-projektets næste partnerworkshop, og hvor vi også 
ville eksperimentere med, hvad det digitale kunne bidrage med i forhold til dette. Det blev 
dog noget, vi arbejdede med både i forhold til vores egen workshop med beboere i 
etageejendomme og til idéworkshop på Herlev kommune. 
 

4.4.4 Opnåelse af informeret samtykke i forhold til publicering af 
materiale fra feltarbejde og workshop 
Denne del af diskussionen omhandler, hvordan vi kan løse problemerne omkring accept af 
publicering af billed- og videomateriale, både i feltarbejde og workshopsammenhænge - 
problemer vi oplevede både i feltarbejdet og specielt til workshoppen med 
kommunemedarbejderne. Det er nødvendigt for en transparent designproces at få accept af 
brug af deltagernes film og billeder, så der kan arbejdes videre med materialet og det kan 
anvendes i nye sammenhænge, fx i workshops med andre deltagere. Det kan derfor skabe 
store problemer eller arbejde, hvis man glemmer at få denne accept, hvis man senere 
anvender billederne eller får brug for accepten og skal til at kontakte alle deltagere igen. 
Problemet i forhold til kommuneworkshoppen blev, at deltagerne blev spurgt i plenum, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt, hvis enkelte ønsker at sige nej. Det var dog en problematik, 
som vi allerede dagen efter workshoppen, dvs. den 5. november ved Ældredagen i Rødovre 
Centrum, fandt en god løsning på. Denne løsning vil blive beskrevet yderligere i kapitel 5. 

 
4.4.5 Udnyttelse af den energi, der skabes i løbet af workshopdagen 
Diskussionen vil i denne del komme omkring spørgsmålet om, hvordan vi kan udnytte den 
energi, der skabes i løbet af workshop-dagen, når workshoppen er begrænset til én dag eller 
mindre. Den idé så vi muligheder i efter deltagelse i begge workshop, dvs. 2. 
partnerworkshop og kommuneworkshoppen. Specielt partnerworkshoppen sluttede af med 
nogle gode diskussioner, og at det virkede som om, folk kom mere og mere i gang med ideer 
og forslag som dagen skred frem, hvilket måske betød, at man med fordel kunne have 
mødtes dagen efter og diskuteret videre. Det er der dog ikke altid tid til i designbureauernes 
stramme program. Derfor gik vores overvejelser i stedet for på, hvordan man kunne fortsætte 
dialogen mellem deltagerne efter workshoppen og lukrere på det engagement, som havde 
oparbejdet sig. De overvejelser gik på, hvordan man med fordel kunne have brugt DAIM-
projektets blog – chokobar.wordpress.com til at fortsætte dialogen mellem partnerne på. 
Problemet i forhold til dette var at få folk til at finde ind til bloggen efter workshoppen, en 
udfordring som vi mente, burde kunne imødekommes ved at den blev en mere integreret del 
af projektdeltagernes samarbejde.  
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Overvejelserne i forhold til at gøre bloggen til en mere integreret del gik på, om det ville 
hjælpe, at den var mere synlig og tilstede i den fysiske workshop, så deltagerne blev mere 
fortrolig og bekendt med den. DAIM’s projekt-blog blev brugt til at skrive indlæg på men 
kun fra få af projektdeltagerne, og den bliver hovedsageligt brugt til dokumentation, hvilket 
også kan være udmærket, hvis man i det mindste havde indtryk af, at samarbejdspartnerne 
gik derind. Joachim Halse stillede et meget konkret spørgsmål på bloggen efter 
workshoppen, om vi måtte offentliggøre bloggen (den havde været lukket for offentligheden 
indtil da), og det var der ikke en eneste af samarbejdspartnerne, der var inde at svare på, 
selvom han til workshoppen gjorde opmærksom på at spørgsmålet ville komme. 
 
Det førte både til overvejelser om at forlænge workshoppen ved hjælp af det digitale, samt 
hvordan en blog eller webside kunne blive en mere integreret og synlig del af et projekt, og 
hvilke udfordringer der lå i det. Begge dele var »spirer« som vi arbejdede videre med i 
aktiviteter senere i projektet, som var eventen i Rødovre, workshoppen med folk fra 
etageejendomme, pilotprojektets 3. workshop samt til workshoppen i Herlev-programmet – 
det vil blive behandlet i kapitel 5. 
 

4.4.6 Distribuering af workshopresultater til alle parter i projektet 
Denne sidste del af diskussionen handler om, hvordan resultaterne kan distribueres ved 
hjælp af et digitalt redskab, så de bliver tilgængelige og synlige for alle. Denne overvejelse 
bl.a. går på, hvilke formater man anvender til at opsamle pointer. Vi havde fokus på punktet 
efter begge workshop, hvor der efter partnerworkshoppen manglede den gode løsning på 
dette, og der efter kommuneworkshoppen netop viste sig en god løsning.  
 
Der var nogle af samarbejdspartnerne, der var forhindret i at deltage i DAIM-projektets 
workshop, hvilket var et centralt problem, fordi partnerne fra designbureauerne skulle 
arbejde videre derhjemme i bureauerne mellem workshops.  Derfor var alle projektdeltagere 
nødt til at have viden om, hvad der skete i projektet, indsigt i  felt- og undersøgelsesarbejdet 
samt fremtidsplaner. En måde at imødekomme dette problem på er, ved at resultatet af 
workshops er selvdokumenterende, så alle parter på trods af deres manglende 
tilstedeværelse alligevel kan få noget ud af resultaterne for workshoppen. Det var som vi 
tidligere var inde på ikke umiddelbart tilfældet for resultaterne ved partnerworkshoppen, 
hvorfor landskaberne måtte suppleres med et referat. Til kommuneworkshoppen var der 
derimod planlagt en afsluttende opsamling, hvor alle grupper havde produceret et 
dukketeater, der blev filmet - et format der er blevet genbrugt flere gange. Ifølge Eriksen 
(2008) fremhæver hun følgende fordele ved at anvende dette format som afslutning på en 
workshop:  
 

- Det er af selvdokumenterende karakter og samler op på hele workshoppen. 
- Det presser workshoppens hændelser sammen til et kort format, som folk får set på 

bagefter, i modsætning til fx lange referater. 
 
Udover det Eriksen nævner, så betyder filmene også at: 

- Deltagerne selv er med til at skabe konklusionerne og workshoppens resultat, som er 
en del af målsætninger med Design:Lab. 

 
I forhold til visningen af filmene på workshoppen er der sket et skift, mens vi har deltaget i 
DAIM. I starten valgte man i DAIM at filme alle gruppernes scenarier først, for så til sidst at 
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vise dem for alle. For at spare noget tid så er man nu gået over til at filme scenarierne 
samtidig med, at de vises for alle. Det har en fordel i forhold til det tidsmæssige aspekt, 
samtidig med at det bliver meget levende for alle, når man kan høre folks stemmer i 
virkeligheden, mens man ser scenariet udspillet. Det kan dog betyde en større usikkerhed 
blandt deltagerne, fordi de skal indspille samtidig med, at alle andre ser og hører på det. Men 
det betyder egentlig bare, at det er de personer fra gruppen, der har mod på det, som tager 
ansvar for dukkeføringen. Uanset hvilken måde scenarierne bliver optaget på, så er det et 
format, der samler godt op på workshoppens pointer, men samtidig også egner sig til at blive 
distribueret via af det digitale medie, så det efter afslutningen af workshoppen har potentiale 
til at nå ud til mange på en gang. En »spire« vi arbejdede videre med i workshoppen med 
beboere i etageejendomme samt i idéworkshoppen i Herlev.  
 

4.5 Opsamling 
Opsamlingen af kapitel 4 indledes med vores figur, der skal illustrere hvordan udfordringer 
og problematikker er identificeret i vores indledende proces, og ført til en række 
fokuspunkter – den tredje kasse – der vil være udgangspunkt for konceptudviklingen.  
 
 

 
 
Vores deltagelse i DAIM-projektets Design:Lab kan, som vi indledningsvist var inde på, 
sammenlignes med deltagelsen i et praksisfællesskab. Gennem deltagelsen i de forskellige 
aktiviteter blev vi oplært ved at udøve det i praksis - bl.a. i at gennemføre feltarbejde, samt 
forberede og gennemføre workshops. Et oplæringsforløb, der fortsatte i de sidste måneder af 
vores deltagelse i DAIM, men hvor vi samtidig fik mulighed for at udvikle og afprøve vores 
eget bidrag.  
 
Idéerne til vores eget bidrag er som sagt opstået med udgangspunkt i »spirene« vi har »lagt« i 
det her kapitel, og som mundede ud i de ovenforstående seks bearbejdede udfordringer. 
Udfordringer som førte os frem til følgende tre fokuspunkter, som vil være udgangspunkt for 
det resterende arbejde, der bliver behandlet i kapitel 5. 
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- At anvende det digitale til at understøtte både vores (dem i felten) møde med 
borgerne, samt samarbejdspartnernes (dem der ikke er med i felten) møde med 
borgerne. 

- At give borgerne mulighed for at bidrage og få indsigt i projektet gennem en digital 
understøttelse af feltarbejdet. 

- At fastholde afholdelsen af workshoppens fysiske møde mellem deltagere, men 
samtidig understøtte den før, under og efter med en digital platform.  

 
I det hele taget handlede det videre arbejde om at undersøge og afprøve, hvordan en digital 
platform kan understøtte et helt Design:Lab-forløb. Det betyder, at det følgende arbejde vil 
være aktiviteter, der ideelt set skal udføres som dele af en hel designproces, men hvor vi kun 
har haft mulighed for at eksperimentere med nogle udpluk af den.  
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5. Det Digitale Design:Lab 
Kapitlet indledes med en tidslinie, der skal illustrere hvilken del af vores proces dette kapitel 
vil omhandle. De aktiviteter, der er markeret, er dem kapitel 5 vil behandle mere indgående.  
 

 
 
Dette kapitel omhandler en beskrivelse og analyse af vores aktiviteter i forbindelse med 
udvikling og afprøvning af vores Digitale Design:Lab (fremover DDL). Undersøgelses- og 
designaktiviteter er en blanding af nogle, der blev foretaget med DAIM-gruppen og nogle vi 
selv stod for, og som alle blev gennemført i vores sidste tre måneder i DAIM. Kapitlet skal 
munde ud i en besvarelse af det andet arbejdsspørgsmål: 
 
2. Hvordan kan vi udvikle et Digitalt Design:Lab koncept, der kan understøtte designprocesser, hvor 
der arbejdes med aktiv involvering af interessenter og potentielle brugere, samtidig med at 
designbureauernes arbejdsvilkår med at kombinere omfattende processer og korte tidsforløb tilgodeses?  
 
Udover hvad der tidligere er blevet redegjort for og anvendt i forhold til participatory design, 
design-etnografi, Design:Lab og workshop, så vil der i kapitlet blive inddraget følgende 
forskere:  
 

- Yue Xi og Mette Agger Eriksen om brug af online redskaber i designprocesser. 
- Jonas Löwgren & Erik Stolterman og Finn Kensing & Kim Halskov Madsen om 

brainstorming. 
- Jenny Preece & Diane Maloney-Krichmar og Kimberly Ling et al. om online 

communities.  
- Kresten Storgaard og Steen Holmgren om brug af IKT i kommunal 

borgerinddragelse. 
 
De teoretiske redskaber vil blive inddraget i de afsnit, hvor det har relevans og bliver 
anvendt. I forhold til teori om online communities kan det ikke overføres direkte på 
aktiviteterne i DDL, men vi mener at kunne trække på overvejelser og erfaringer derfra i 
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arbejdet med, via en webside, at facilitere samarbejde, dialog og socialitet mellem 
samarbejdspartnere, som har en fælles interesse for en designproces.  
 
Udviklingen af DDL skete på baggrund af de erfaringer og den viden, specialegruppen havde 
tilegnet sig i de to første måneder som deltagere på DAIM-projektets Design:Lab. I dette 
kapitel vil »spirerne« fra det forrige kapitel derfor komme i fokus igen, og vi vil »gøde« dem 
på forskellig vis. De konkrete tiltag vi ønskede og fik mulighed for at eksperimentere med og 
udvikle på, var følgende:  
 

- At anvende det digitale til at understøtte både vores (dem i felten) møde med 
borgerne, samt samarbejdspartnernes (dem der ikke er med i felten) møde med 
borgerne (behandles i afsnit 5.1, 5.3 og 5.5). 

- At give borgere og interessenter mulighed for at bidrage til og få indsigt i projektet 
gennem en digital understøttelse af feltarbejdet (behandles i afsnit 5.3 og 5.5). 

- At fastholde afholdelsen af workshoppens fysiske møde mellem deltagere, men 
samtidig understøtte den før, under og efter med en digital platform (behandles i 
afsnit 5.3, 5.4 og 5.5). 

 
Dette arbejde førte til formuleringen af indholdet i konceptet – Digitalt Design:Lab – som 
kapitlet således vil runde af med. Vejen til denne formulering går gennem en beskrivelse 
samt analyse af vores aktiviteter, som overordnet kan inddeles i to perioder. En indledende 
periode med udvikling og afprøvning af delelementer i DDL, efterfulgt af designprojektet i 
Herlev, hvor vi fik mulighed for at afprøve delelementerne i en samlet version af DDL. 
Kapitlet vil derfor omhandle aktiviteterne, her illustreret i den røde boks i vores procesfigur, 
der var udgangspunkt for vores konceptudvikling. Figuren viser endvidere, hvor 
fokuspunkterne for konceptudviklingen kom fra, samt hvad den skulle ende ud med.  

 
 
De indledende aktiviteter med afprøvninger af delelementer omhandlede således de tre 
første kasser i den røde boks, hvorefter vi fik mulighed for at fortsætte konceptudviklingen i 
det samlede designforløb - Herlev-projektet. I det følgende afsnit beskrives den første af 
vores aktiviteter, event i Rødovre Centrum, der førte til udviklingen af DDL - et arbejde som 
tog sin begyndelse i november måned. 
 

5.1 Event i Rødovre Centrum 
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DAIM-projektet var nu i sin anden fase - Design og dialog - hvor målet bl.a. var at kvalificere 
og uddybe de indledende undersøgelser og analyser gennem flere undersøgelser, samt ved 
inddragelse af borgerne. I den forbindelse havde projektet fået mulighed for at gennemføre et 
feltarbejde blandt borgere i Rødovre ved en allerede planlagt Ældredag i butikscenteret 
Rødovre Centrum. Ældredagen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor 
repræsentanter for organisationer og offentlige institutioner i lokalmiljøet oplyser om tiltag i 
forbindelse med sundhed, fritidsaktiviteter og foreningsliv. Arrangementet henvender sig 
primært til ældre, men fordi det foregår på en stor plads i et butikscenter, med to 
dagligvareforretninger som nogle af de nærmeste naboer, har arrangementet et bredt 
publikum. Første afprøvning af DDL blev en del af dette feltarbejde.  
 

5.1.1 Forberedelser til Rødovre-eventen 
Ældredagen fandt sted den 5. november 2008, hvor DAIM-gruppen, via kontakt med en 
tidligere informant, var blevet inviteret til at råde over en del af en stand, som var blevet 
tildelt Miljøcenter Agenda 21 - Rødovre. Besøget havde to formål: For det første skulle mødet 
med borgerne kvalificere og uddybe projektgruppens udledte temaer om borgernes 
opfattelse og praksis angående affaldshåndtering og genbrug. Disse temaer var opstået på 
baggrund af materialet fra de indledende empiriske undersøgelser. For det andet fik vi i 
specialegruppen mulighed for at tilføre eventen et digitalt islæt, så mødet bl.a. kunne lægge 
op til en efterfølgende online dialog mellem borgere og samarbejdspartnere, der ikke kunne 
være til stede i Rødovre Centrum. På baggrund af disse formål så vi følgende muligheder i at 
inddrage en online platform: 
 

- At give borgerne mulighed for at tale med »egen stemme«, så samarbejdspartnere 
kunne få en forholdsvis ucensureret oplevelse af vores feltarbejde i Rødovre 
Centrum. 

- At muliggøre en næsten »live« transmission af eventen i Rødovre. 
- At tilbyde en let tilgængelig indsigt i dokumentationen af det indsamlede materiale.  
- At muliggøre dialog mellem borgere og ikke tilstedeværende samarbejdspartnere, så 

de kunne møde hinanden tilnærmelsesvis ansigt til ansigt. 
 
Planlægningen af besøget i Rødovre var primært et samarbejde mellem Joachim Halse, Maria 
Foverskov og os. I forberedelsen var der fokus på følgende punkter: udformningen af det 
materiale, som skulle inspirere og lede samtalen med borgerne, dokumentation af den 
indsamlede empiri, tiltag i forhold til at tiltrække borgernes opmærksomhed, samt hvordan 
vi kunne lægge op til den videre dialog. Med udgangspunkt i Design:Lab-formatet, den 
design-antropologiske tilgang, samt ønsket om at facilitere online samarbejde mellem borgere 
og samarbejdspartnere, så vi følgende udfordringer: 
 

- At deltagerne forholdsvis hurtigt skulle kunne identificere sig med emnet, så de 
kunne bidrage med egne erfaringer (Binder og Brandt 2008, Dori 2008).  

- At materialet fra borgerne skulle have en udformning, så det efterfølgende kunne 
anvendes i de videre undersøgelser og designarbejdet (Binder og Brandt 2008). 

- At borgerne skulle introduceres til vores online platform, så vi fangede deres 
interesse og fik dem engageret i online deltagelse efter eventen.  

 
Nedenstående to afsnit indeholder henholdsvis en beskrivelse af aktiviteterne på standen og 
af en skildring af, hvordan vi arbejdede med de ovenfor nævnte udfordringer.  
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5.1.2 Rødovre-eventen 
På baggrund af overvejelser fra tidligere feltarbejde angående synliggørelse af projektet og 
fordelene ved at signalere tilhørsforhold til lokalområdet var vores Rødovre-event hjulpet 
godt på vej af deltagelsen på standen for Agenda 21-gruppen. Der var samtidig tænkt i 
blikfang ved hjælp af bannere, et stort skraldeposestativ indeholdende interessant affald, 
vores blog projiceret op på et lærred og et stort jerngitter med ophængt materiale til samtale - 
se herunder. 
 

 
 
Selve forløbet af mødet med borgerne forgik på den måde, at de blev kontaktet på baggrund 
af følgende problemstilling hentet fra Vestforbrænding: 84 % af det affald der brændes, kunne 
være genanvendt! - Hvordan kan du og jeg hjælpe med at løse det problem? Med udgangspunkt i 
problemstillingen bad vi de besøgende borgere på standen bidrage til løsningen ved at 
deltage i et lille spil. Spillet blev sat i gang ved hjælp af et slag med en terning i overstørrelse, 
hvor hver side var et spørgsmål eller udsagn med relation til dagens emne. Deltagerne skulle 
efterfølgende fortælle konkrete historier om, hvordan de i deres hverdag forholdt sig til den 
pågældende problematik eller synspunkt. Samtalen blev hjulpet på vej af 12-15 inspirerende 
fotografier, i formatet 30x30 cm, med motiver fra vores feltarbejde, hvoraf de skulle vælge to, 
som kunne understøtte deres fortælling. Der bliver ofte trukket på spilformatet i Design:Lab, 
fordi de fleste deltagere allerede vil have en vis fortrolighed hermed (Binder og Brandt 2008). 
Det kan gøre deltagelsen nemmere at gennemføre og mindre afskrækkende. Før spillet gik i 
gang, var deltagerne blevet gjort opmærksomme på eksistensen af den til projektet tilhørende 
blog – se www.affaldshistorier.dk - som vi havde udformet til dagen. Nedenstående billede 
er et screendump af forsiden på bloggen.  
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Hvis deltagerne var indforståede med det, blev historierne uploadet på bloggen med et 
tilhørende billede af deltageren, samt de valgte fotografier. Hvert enkelt møde med borgerne 
tog ca. 10-15 minutter og i løbet af dagen fik holdet på fem personer indsamlet 34 historier. Se 
nedenstående screendump for et eksempel på opsætningen af en borgerhistorie på bloggen 
og bilag 9 for eksempler på borgerhistorier. 
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I forsøget på at gøre videre deltagelse på bloggen attraktiv havde vi arrangeret, at historierne 
fik en kommentar med på vejen fra et ekspertpanel sammensat af DAIM’s 
samarbejdspartnere. I forbindelse med deltagelse og bidrag understreger Ling et al. (2004) 
vigtigheden af, at deltagerne føler sig unikke og værdsat. Den følelse håbede vi på at 
understøtte ved at få vores panel til at kommentere og stille spørgsmål til deltagernes 
historier.  
 

5.1.3 Bloggens rolle i Rødovre-eventen 
Som digital platform for Rødovre-eventen faldt valget på Apples iWeb i kombination med 
MobileMe applikationen bl.a. pga. sidens overskuelige opsætning af billedmateriale og en 
kommentarfunktion som er let at bruge. Eftersom præsentationen af borgerhistorierne skulle 
foregå på en webside, var det vigtigt, at historierne blev formuleret forholdsvis kort, samt at 
de blev præsenteret på en engagerende måde, hvilket på en blog betyder både 
overskuelighed og blikfang. For at understrege fornemmelsen af den rigtige person bag 
historien blev det besluttet at hver historie blev ledsaget af deltagerens navn, alder og billede, 
så fortællingerne fik et ansigt og dermed blev mere vedkommende. For at gøre portrætfotoet 
levende og funderet i situationen blev deltagerne fotograferet sammen med de billeder, de 
valgte i spillet. Ønsket om en vedkommende historie gik igen i tilgangen til samtalen med 
borgerne, hvor vi, inspireret af design-etnografien, var bevidste om at facilitere en samtale, 
som kunne lede til en kernehistorie af »kød og blod« i modsætning til generelle og 
overordnede betragtninger (Dori 2008, Paludan 2008). De indsamlede historier blev løbende 
uploadet, så indholdet på bloggen voksede støt, som dagen skred frem. Som vidnesbyrd på 
både bloggens og projektets dynamiske karakter havde vi medbragt en projektor med 
tilhørende lærred koblet op til en online computer, så bloggen hele tiden blev vist på standen. 
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Indledningsvis blev der gjort mange overvejelser angående deltagernes mulige reaktioner på 
vores ønske om at lade deres personlige oplysninger og synspunkter figurere på en offentlig 
tilgængelig blog. Derfor havde projektoren det yderligere formål at afmystificere 
tilstedeværelsen på nettet, så deltagerne kunne se, hvad de gik ind til, samt blive motiverede 
når de så, at andre deltagere havde ladet sig uploade. Se nedenstående billede for stemning 
fra dagen 
 

 
 
Udover præsentation af empiri skulle borgerhistorierne fungere som oplæg til dialog mellem 
borgere og interessenter. Derfor blev borgernes historier ikke fortalt ud i ingenting, men med 
samarbejdspartnerne som kommentatorer og samtalepartnere. På bloggen var det desuden 
muligt for alle besøgende at kommentere og stille spørgsmål til historierne. Dialogen mellem 
borgerne og interessenterne var fastsat til at foregå over en tidsperiode på 48 timer. Denne 
form var valgt af flere grunde:  
 

- Tidsbegrænsningen kunne motivere deltagerne til at få besøgt bloggen inden for en 
overskuelig fremtid.  

- Det var begrænset, hvor længe samarbejdspartnerne kunne forventes at stå til 
rådighed. 

- Som udgangspunkt tænkte vi, at et hvilket som helst projekt, organisation eller firma 
sender et dårligt signal, hvis man opretter en mulighed for onlinedialog og 
efterfølgende ikke passer sin rolle som moderator. En situation vi undgik ved at 
kommunikere den fastsatte tidsramme på bloggen, hvorefter vi lukkede 
dialogfunktionen, sagde tak for denne gang og på forsiden skrev en besked til 
fremtidige besøgende, med en forklaring af hvad siden havde været brugt til. 

 
Rollen som moderatorer for bloggen blev gennemført af os, som i løbet af de 48 timer holdt 
samarbejdspartnerne underrettet via e-mail angående udviklingen af eventen og dialogen, 
samt opfordrede dem til at være aktive på bloggen. I følge Preece og Maloney-Krichmar 
(2003) er moderatoren meget vigtig i opstarten af et online community, bl.a. fordi 
vedkommende skal have blik for, hvordan det pågældende community udvikler sig og i 
forlængelse heraf tilpasse funktioner og beskeder til deltagerne. I forhold til Rødovre-eventen 
var det forholdsvis svært for os at lave de store ændringer på formatet, da den løb over meget 
kort tid, samtidig med at samarbejdspartnerne på forhånd var informeret om deres rolle, som 



 

 51 

nogle af dem havde været en smule usikre overfor, hvorfor vi ikke ønskede at give 
kontraordrer og lave nye tiltag. 
 

5.1.4 Analyse og efterbehandling af Rødovre 
Udover en analyse af borgerhistorierne om affaldshåndtering fra Rødovre Centrum foretog vi 
en evaluering af selve eventen og den digitale understøttelse sammen med de andre fra 
DAIM-gruppen, der havde deltaget i eventen (Bilag 10). Evalueringen foregik ved, at alle 
skrev deres egne overvejelser fra dagen på Post-its, som blev præsenteret for de andre, for 
derefter at blive grupperet i vigtige pointer og spørgsmål til videre forfølgelse. Følgende 
vigtige punkter trådte således frem af evalueringen: 

 
Standen 
Deltagelsen i den velrenommerede stand, samt rekvisitter såsom terning, gitter og projektor 
var en god hjælp, når vi skulle kontakte mulige deltagere. Projektgruppen følte sig på mere 
sikker grund i det offentlige rum og havde større held med at kontakte tilfældige borgere, 
end vi havde haft i feltarbejdet ved Nørrebro Station. De efterfølgende overvejelser gik derfor 
i høj grad på, hvordan man kunne gentage en sådan opsætning, og i hvor høj grad de enkelte 
effekter på standen var nødvendige for at komme i kontakt med folk. 

 
Bloggens liv  
I det valgte format fik bloggen mere eller mindre lov til at føre sit eget liv i de 48 timer, 
dialogen stod på - som en opslagstavle, hvor folk kunne gøre, hvad de ville. Som moderatorer 
kunne vi have valgt en anden og mere aktiv rolle, hvor vi havde rykket rundt på indholdet, 
arbejdet med borgernes indlæg, og lagt mere op til dialog ved fx at blande os, stille spørgsmål 
eller lign. I forhold til efterfølgende at kigge på og benytte bloggen virkede en stor del af 
deltagerne interesserede, men det er svært at sige, om de så også har gjort det. Et lille 
pejlemærke er måske, at der kun er kommentarer fra to borgere. Hvordan kunne vi få flere 
borgere til at komme tilbage til bloggen? Ville gaver, eller en mulighed for at vinde noget, 
være behjælpeligt? Kunne man med fordel have fået borgernes e-mailadresse eller 
mobilnummer og ligeledes have sendt dem løbende påmindelser om dialog og blog? Når det 
gjaldt samarbejdspartnernes rolle som kommentatorer og hermed moderatorer af den 
ønskede dialog, skulle vi have været mere klare i mælet angående, hvad vi forventede af 
dem. Flere af dem gav udtryk for, at de ikke vidste, hvad de skulle skrive til deltagerne, når 
historierne ikke indeholdt en idé eller et spørgsmål. Som Preece og Maloney-Krichmar (2003) 
understreger, er rollen som facilitator ikke nem, og den tager tid at lære. Så måske vi her var 
en smule for optimistiske i forhold til samarbejdspartnernes mulighed for at honorere den 
stillede opgave.  

 
Spil og materialer  
Det producerede designmateriale til spillet med borgerne: terningen, spørgsmål/udsagn og 
billeder viste sig at fungere godt som udgangspunkt for samtale og uddybning af de fire 
temaer. I følge Eriksen (2008) skal designmaterialet både være åbent for udforskning og 
kunne tilskrives mening afhængig af situationen. I forhold til de medbragte billeder fra felten 
viste det sig, at nogle af deltagerne havde svært ved at bruge dem i en overført betydning, så 
det var svært for dem at vælge billeder, hvis ikke de passede perfekt til deres historie. Man 
kunne derfor overveje en løsning, hvor man lader deltagerne tegne deres egne billeder til at 
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ledsage deres historie. Vi har senere fået feedback på det producerede materiale, hvor flere 
personer uden for projektet har givet udtryk for, at det indsamlede materiale, i form af 
historierne, fremstår levende og rigt, pga. billederne af deltagerne. Alligevel forholdt vi os til, 
hvordan man kunne gøre historierne endnu mere levende og overvejede derfor muligheden 
for at lave historierne fra borgerne som små videofilm. Det eksperiment fik vi mulighed for at 
afprøve i Herlev-projektet, som er beskrevet senere i dette kapitel. 
 
Når det gjaldt projektgruppens videre brug af det indsamlede materiale, samt hensynet til de 
korte designprocesser, var det en god løsning at uploade og få materialet godkendt på stedet. 
Både fordi man sparede tid, når man på denne måde undgik en efterfølgende kontakt til 
deltagerne, men samtidig fordi det giver værdi, at resultaterne hurtigt kan ses og deles; for 
deltageren, fordi de føler, at de har bidraget, og for samarbejdspartnerne med hensyn til det 
videre arbejde i designprocessen. 
 
I forhold til formålet for eventen, samt afprøvningen af den digitale platform, var det 
overordnede indtryk af eventen i Rødovre en succesoplevelse, som gav lyst til at afprøve 
formatet igen. Som en samlet betegnelse for den digitale understøttelse af mødet med 
borgerne og den efterfølgende online-dialog valgte vi »Blog on the spot«. Vores umiddelbare 
ønske for den næste version af var en udvidelse af konceptet, så det producerede materiale 
kunne tages med videre i designprocessen. Materialet, som det forelå på bloggen, skulle så fx 
kunne bruges som: 
 

- Inspiration. 
- Udgangspunkt for en opgave deltagerne kunne udføre på bloggen, som fx kunne gå 

ud på at vælge nogle bestemte historier på baggrund af et spørgsmål og herefter give 
dem en uddybende personlig kommentar. 

- Eller  
- I en version hvor materialet kunne komme i brug på en efterfølgende workshop. 

 
Samtidig ville vi gerne udvide websidens rolle og levetid, så den kunne lægge op til 
workshops i designprocessen og bruges i en efterfølgende evaluering. I forhold til bloggens 
rolle overvejede vi, om den skulle forsætte med sin dialog-funktion, og i så fald for hvem: 
borgere, samarbejdspartnere eller begge dele?  
 
Mulighederne for at afprøve en ny version af »Blog on the spot« inden for DAIM-projektet 
havde i november 2008 lange udsigter. Den næste partnerworkshop lå først i januar 2009, og 
det næste besøg i felten lod vente på sig, da Vestforbrænding endnu ikke vidste, hvilken 
kommune der kunne være interesseret i et samarbejde med DAIM. I ventetiden gik vi derfor i 
gang med en grundig forberedelse og ideudvikling af det næste skridt i vores proces, hvor 
»Blog on the spot« skulle integreres med afholdelsen af en workshop, hvorfor betegnelsen 
herefter er DDL. En forberedelse som beskrives i det følgende afsnit. 
 

5.2 Brainstorm over »festival«-metafor 
Idéudviklingen af den næste afprøvning af DDL fandt sted i november 2008 med 
udgangspunkt i en brainstorm. Hos Löwgren og Stolterman (2004) præsenteres 
brainstorming som en associativ teknik, som de fleste mennesker har hørt om, men som de 
færreste udnytter i sit fulde potentiale. I forhold til denne problemstilling nævner de to 
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interaktionsdesignere bl.a., hvordan idéerne ofte efterlades rå og usorterede i en skuffe uden 
den nødvendige form for efterfølgende strukturering og bearbejdning. I vores egne tidligere 
erfaringer med brainstorm har vi bevidst arbejdet med strukturering ved fx at give deltagerne 
inspirationsmateriale til et bestemt tema for brainstormen, at sætte faste tidsrammer for 
runder i brainstormen, at uddele forskellige roller til deltagerne, samt efterfølgende at give liv 
til ideerne ved fælles videreudvikling. Fordelen ved dette kan sammenlignes med Brandts 
tilgang til brug af designmateriale, hvor hun understreger vigtigheden af at give deltagerne 
»things-to-think-with« (Brandt 2006). Målet er at skabe en ramme for aktiviteten, som kan 
hjælpe på vej til at tænke nyt om det kendte, vende faste forestillinger på hovedet eller se 
problematikker fra en anden synsvinkel. I netop denne brainstorm var ønsket at udfordre 
allerede indgroede forventninger til udformningen af DDL med det formål at åbne op for nye 
muligheder og indfaldsvinkler til konceptet.  
 
Som den overordnede ramme valgte vi at brainstorme ud fra en metafor. Brugen af metaforer 
i designarbejde er bl.a. beskrevet af Kensing og Madsen (1991) i bogen »Design at Work«, 
hvor de præsenterer metoden i forbindelse med deres arbejde med at udvikle bedre metoder i 
systemudvikling. Her præsenteres metoden som en del af deres workshopkoncept, inspireret 
af Jungk og Müllert, hvor metaforen er »... a way to broaden the perspective of the participants«, 
og de fremhæver ligeledes, hvordan metaforer har understøttet refleksion samt udviklingen 
af alternative muligheder for fremtidige arbejdsgange hos de ansatte i de involverede 
organisationer. I forhold til valget af det begreb som skal være metafor i brainstormen, 
beskriver forfatterne videre, at begrebet ofte bliver fundet på baggrund af metaforer, som på 
en eller anden måde allerede bruges om den pågældende organisation, som brainstormingen 
handler om. Som et eksempel på dette nævner de et udviklingsarbejde på et bibliotek, hvor 
de ansatte i deres omtale af stedet og deres arbejdsgange, trak på metaforer såsom varehus, 
butik eller mødested. 
 
Valget af metafor til brainstorming omkring DDL havde ikke et dagligdagssprog at tage 
udgangspunkt i, hvorfor der blev søgt blandt betegnelser, som kunne rumme vigtige facetter 
af konceptet som fx socialiteten, en aktivitet med begyndelse og slutning, og mødet mellem 
folk der ikke kender hinanden. Flere ord var i spil, såsom fest, rejse, uddannelse og 
konference, men valget faldt på ordet festival, fordi en festival kan rumme de mange 
forskellige mindre grupperinger og aktiviteter som foregår i designprocesser, som dem i 
DAIM. 
 

5.2.1 Beskrivelse af brainstorm 
Brainstormingen gennemførte vi i vores kontor på Danmarks Designskole (fremover DKDS). 
Den varede ca. en halv time, hvorefter vi brugte et par dage på at strukturere resultaterne 
som udgangspunkt for en drejebog til den næste afprøvning af DDL. Löwgren og Stolterman 
(2004) nævner struktureringsprocessen som absolut essentiel for udnyttelse af 
brainstormteknikken, som i dette tilfælde kom til at foregå som flere på hinanden følgende 
sorterings- og ideudviklingsrunder. Materialet til processen bestod af forskelligfarvede Post-
its og forløb over følgende fem runder: 
 

- En individuel runde på 15 minutter, hvor opgaven var at finde på alle mulige ord, 
som på den ene eller anden måde kunne forbindes med en festival: koncert, program, 
information, reklamere (pink Post-its). 
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- En fællesrunde hvor vi fandt på flere ord sammen. I denne runde var det ikke tilladt 
at smide ord væk eller diskutere relevansen af et ord. 

- En sorteringsrunde hvor ord, der umiddelbart hørte sammen, blev samlet. Ud af 
sorteringen opstod der tre overordnede kategorier: aktiviteter, infrastruktur/arkitektur 
og overordnede principper, hvorunder samtlige indsamlede ord kunne placeres. 

- En uddybende runde hvor vi tog et ord af gangen og fandt frem til, hvilket aspekt i 
DDL ordet kunne repræsentere. Her fik nogle af ordene uddybende ord med på vejen 
som en forklaring på deres rolle (små gule Post-its). Til ordet »informere« blev der fx 
tilføjet »info - sms service«, »nyheder« og »dokumentation«.  

- En afsluttende runde som ledte frem til, hvilke konkrete aktiviteter, tiltag og 
faciliteter DDL kunne indeholde med udgangspunkt i festivalordene (små aflange 
Post-its). Fx inspirerede ordet »informationsdisk« til aspekter som: »en rigtig 
velkomst«, »at tage brugeren ved hånden«, »sprog«, samt »fravalg og tilvalg af info«. 
Og ordet »reklamere« inspirerede til flyers og interview.  
 

Se nedenstående billede for eksempler på strukturering. 

 
Resultatet af brainstormen, som kan ses i nedenstående billede, fremstod til sidst som et 
landskab af muligheder, der lagde op til den efterfølgende konkrete planlægning af en 
drejebog for det næste forsøg med DDL. 
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5.2.2 Evaluering af brainstorm 
Den gennemførte brainstorm fungerede som et godt oplæg til en udvidelse og nytænkning 
omkring DDL, og de efterfølgende runder gjorde os samtidig mere bevidste om både formål 
og bevæggrunde for vores koncept. Et konkret eksempel var ordet »boder - køb/salg« som 
holdt op mod DDL blev suppleret med ordene »give and take« og »rammer«, hvilket gav 
grundlag for en længere snak angående den konkrete gennemførelse af »give and take« i fx 
workshop-situationer. På trods af at DAIM-projektet beskæftiger sig med en problemstilling, 
som berører samtlige deltagere i deres hverdag, vil det alligevel kun være ganske få, som vil 
opleve konkrete længerevarende tiltag udsprunget direkte fra deres egne bidrag. Det faktum 
følte vi, at vi blev nødt til at forholde os til, fx når vi skulle finde deltagere til vores 
workshops. Hvad skal deltagerne have med sig, når de går hjem? Er det fint, at de har fået 
pizza og har haft en god aften? Hvordan kan vi facilitere, så de føler, at de bidrager? Hvordan 
kan vi facilitere, så de føler, at de får noget igen? 
 
Kensing og Madsen (1991) nævner brugen af metaforer som en mulighed for at fremhæve 
aspekter ved det eksisterende system eller koncept, når det sammenlignes med metaforen. 
Men de påpeger samtidig, hvordan brugen af kun en enkelt metafor kan ende med at skjule 
aspekter, fordi en metafor umuligt kan fremhæve alle aspekter. Deres forslag er derfor at 
benytte sig af flere metaforer på samme tid. Det forslag kan vi tage med os til gennemførslen 
af fremtidige brainstorms som en videreudvikling af vores teknik. 
 
På baggrund af arbejdet med den efterfølgende strukturering, er nedenstående punkter 
eksempler på ting, vi tog med os i det videre arbejde: 
 

- I den pågældende brainstorm blev aktiviteterne i DDL fx sammenlignet med events 
og koncerter, hvilket satte fokus på muligheden for at overføre legende og 
engagerende kvaliteter fra sådanne typer af begivenheder. 

- På grund af festival-metaforen kom der i den indledende runde mange ord på tavlen, 
som henviste til det bagvedliggende arbejde med at arrangere en event, fx reklamere, 
information og rengøring - hvilket henledte vores opmærksomhed på vigtigheden af 
at tage hånd om de indledende og afrundende aspekter for vores events og 
workshops. 

- Ved hjælp af ord som teltplads, bar og fest kom der fokus på vores ansvar i forhold til 
at skabe grundlag for et godt socialt samspil mellem deltagerne. 

 
I arbejdet med drejebogen blev det i slutningen af december 2008 måned klart at DAIM-
projektet ville få mulighed for at gennemføre et større designprojekt i Herlev i januar-februar 
måned - et projekt som behandles senere i dette kapitel. Inden beslutningen om Herlev blev 
endelig truffet, tog vi i begyndelsen af december måned initiativ til at arrangere en 
ideworkshop på egen hånd, som præsenteres i næste kapitel. 
 

5.3 Workshop med beboere i etageejendomme 
Udgangspunkt for vores egen workshop i december måned 2008 var en problemstilling i 
DAIM-projektet: Genbrug og affaldshåndtering i etageejendomme. På DAIM-projektet havde 
man flere gange udtrykt ønske om at undersøge etageejendomme, da denne type beboere var 
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en forholdsvis overset gruppe i forhold til det indledende feltarbejde på projektet. Det gjorde 
det til en oplagt mulighed for os at forfølge dette spor. 
 
Vi havde følgende formål med workshoppen: 
 

- At afprøve brug af en webside til at understøtte workshoppen før, under og efter. En 
idé, der var startet efter vores deltagelse i den 2. partnerworkshop. 

- At anvende materialet fra eventen i Rødovre, samt at workshoppen, kombineret med 
Rødovre-eventen, fik karakter af en aktivitet i en længere designproces.  

- At lade deltagerne forberede sig til workshoppen ved hjælp af websiden. En idé der, 
som tidligere nævnt, var inspireret af den 2. partnerworkshop, samt Eriksens artikel 
som bl.a. omhandler, hvad det betyder, at deltagerne selv bidrager med materiale. 

- At materialet fra deltagernes forberedelse blev uploadet til websiden, og brugt som 
materiale i den efterfølgende workshop. En forlængelse af idéerne om at websiden 
skal understøtte workshoppen før og under samt at deltagerne selv bidrager med 
materiale. 

- At benytte websiden til efterfølgende evaluering, så der også er et liv efter 
workshoppen, og en mulighed for deltagerne at komme med yderligere idéer, bidrag 
eller spørgsmål. 

 

5.3.1 Vores og deltagernes forberedelse 
Datoen for workshoppen blev den 9. december 2008 og vi inviterede syv deltagere fra vores 
netværk, mellem 25 og 45 år, som alle boede i etageejendomme. Som forberedelse startede vi 
med at oprette en webside ved hjælp af en WordPress-skabelon - se ddl1.wordpress.com - 
hvor deltagerne kunne finde information om tid, sted, emne og forberedelsesaktiviteter. Se 
nedenstående billede for et screendump af 
forsiden.

 
 
Vi havde desuden oprettet et personligt faneblad med navn til hver af deltagerne. Fanebladet 
havde to formål: for det første skulle det bruges i forbindelse med deltagernes forberedelse og 
for det andet skulle personliggørelse af websiden signalere, at deltagerne var velkomne, og at 
vi havde gjort noget ud af, at de skulle komme, ligesom hvis man skal have gæster. Med 
hensyn til kommunikation mellem deltagere og facilitator påpeger Xi (2008), hvordan det 
fysiske møde ofte kan være en faktor, som medvirker til positive resultater i en traditionel 
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participatory design-workshop. Der ligger derfor en udfordring i at skulle overføre denne 
stemning eller fornemmelse, når man flytter sin kommunikation online, hvilket vi forsøgte 
med de personlige faneblade, samt oplysende og opmuntrende indlæg til deltagerne på 
websiden.  
 
I indholdet af forberedelsesopgaven var vi inspirerede af både Design:Lab og Sanders i 
forhold til at give deltagerne mulighed for at bidrage med personlige udtryk, fordi de både 
skulle føle ejerskab over for materialet, samt have fornemmelsen af at have bidraget 
personligt til udforskningen af problemstillingen. Samtidig var vi meget opmærksomme på 
ikke at overanstrenge deltagerne. Vi valgte derfor at lade dem tage billeder fra deres egen 
velkendte hverdag med udgangspunkt i opgavebeskrivelser som var inspireret af det 
indledende feltarbejde på DAIM-projektet (bilag 11). På denne måde skulle de ikke for langt 
hjemmefra, og de fik mulighed for at tage udgangspunkt i noget velkendt. Samtidig blev 
billedformatet valgt, fordi det sammenlignet med produktion af tekst kræver en mindre 
indsats af deltagerne. Samtidig er billeder mere åbne for nye og forskellige fortolkninger, 
hvilket var vigtigt i forhold til at billederne skulle benyttes som designmateriale på den 
kommende workshop. Inden workshoppen blev hver deltager inviteret til at registrere sig på 
websiden via et link i en e-mail. Registreringen var nødvendig pga. forberedelsesopgaven, da 
WordPress formatet ellers ikke tillader læsere at uploade billeder på siden. Dette viste sig at 
være besværligt for ca. halvdelen af deltagerne. På websiden blev det beskrevet, hvordan 
deltagerne skulle forberede sig på workshoppen, så vi så vidt muligt holdt kommunikationen 
til deltagerne på websiden, men for at være sikre på at deltagerne lagde mærke til nye ting på 
websiden, sendte vi også emails. Se nedenstående screendump for et eksempel på en 
deltagerside. 

  

 
5.3.2 Afholdelse af workshoppen 
Programmet for selve aftenen var (bilag 12):  
 

- Fælles introduktion og spisning. 
- Opdeling i to grupper, hvor vi var en slags deltagende facilitatorer. 
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- Tre runder med forskellige opgaver i hver af de to grupper. Opgaverne bliver 
uddybet i det følgende. 

- Præsentation af aftenens produkt, et fremtidsscenarie i form af et dukketeater, se 
ddl1.wordpress.com/materiale-fra-workshoppen. 

- Fælles afslutning med kort evaluering. 
 
Efter en fælles introduktion til projektet og aftenens forløb, blev deltagerne fordelt i to 
grupper. Vores egen rolle bestod i at facilitere grupperne. I opgaveformuleringerne havde vi 
lagt op til, at deltagerne skulle skiftes til at læse opgaverne højt for hinanden, så de fik større 
ejerskab til processen, end hvis vi som facilitatorer introducerede og arrangerede alt arbejdet i 
gruppen. 
 
Formålet med aftenens første runde var at give deltagerne mulighed for lære hinanden lidt at 
kende og tale sig varme. Det foregik med udgangspunkt i en forholdsvis ufarlig situation, 
hvor de skulle kommentere på en fremmed persons synspunkter. Opgaven startede med 
oplæsning af en historie fra en borger i Rødovre. Mens oplæsningen stod på, skulle 
deltagerne forholde sig til Rødovre-personens udsagn ud fra egne synspunkter ved at skrive 
stikord eller tegne skitser hertil på små kort. Efterfølgende præsenterede hver deltager sine 
kort og baggrunden for dem, hvorefter de blev lagt på en spilleplade på bordet. Efterhånden 
som deltagernes kort kom på bordet, skulle gruppen forsøge at slå flere sammen og herved 
danne temaer. »Forhandlingen« om hvilke temaer ordene kunne danne, var god, fordi det 
krævede, at man satte sig ind i, hvad andre havde fortalt om deres stikord og små tegninger. I 
runde nummer to skulle man udelukkende reflektere over egen affalds- og genbrugspraksis 
ved hjælp af alle deltageres på forhånd uploadede billeder. Man skulle frit vælge 3-4 billeder, 
som kunne repræsentere ens daglige praksis og placere dem enten sammen med allerede 
eksisterende temaer eller ved at danne et nyt tema - igen en god forhandlingssituation.  
 
Anden runde sluttede med en prioritering, hvor hver deltager valgte og placerede en grøn 
knappenål i de to temaer, som man personligt syntes, der ville være muligheder i at gå videre 
med i et fremtidsscenarie - se billede nedenfor. 
 

 
 
Inspireret af metoderne fra Design:Lab valgte hver gruppe herefter et af de udvalgte temaer, 
som udgangspunkt for produktion af et dukkespil. Vi havde medbragt et væld af 
designmaterialer til brug i opbygning af kulisser og dukker og deltagerne gik på med krum 
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hals for at bygge lejligheder, nye smarte affaldsskakter, fabrikker i Polen og 
genbrugsautomater. Skabelsen af drømmescenarierne forløb godt, og deltagerne fik gennem 
historierne understreget, hvad der virkede for dem i forhold til affaldshåndtering, og hvad de 
syntes, man skulle vælge at understøtte i fremtiden.  
 
Til sidst spillede deltagerne scenarierne for hinanden, mens de blev optaget på video, som 
efterfølgende blev lagt op på workshoppens webside. Aftenen sluttede med en kort 
evaluering, hvor vi spurgte ind til deltagernes oplevelse af både aftenens forløb og den 
tilknyttede webside. 

 
5.3.3 Evaluering og bearbejdning af workshoppen 
Evalueringen med deltagerne er foretaget ad to omgange: som en kort runde efter selve 
workshoppen og på workshoppens webside, hvor deltagerne modtog en mail fra os med 
opfordring til at evaluere online. Deltagernes tilkendegivelser vil blive inddraget i den 
følgende analyse af workshoppen.  

 
Forberedelse på websiden 
Deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at det havde været godt at blive sporet ind på emnet 
via forberedelsen. Opgavens omfang var tilpas, om end en smule omfangsrig i oplægget til 
billederne, men som en af deltagerne udtrykte det:”Godt at vi ikke skulle længere væk end 
gården” (workshopdeltager). Derfor var deltagerne også forbeholdne over for, om det ville 
være en mulig opgave for dem, at de blev bedt om at optage og uploade videoer.  
 
I forhold til fanebladene med navn havde vi forestillet os, at det kunne give deltagerne en 
følelse af ejerskab og »forpligtelse« over for projektet, hvilket vi fik bekræftet i evalueringen. 
Samtidig sagde deltagerne, at det var inspirerende at se navne og uploadede billeder fra de 
andre deltagere. Inden vi satte fornavn på fanebladene, havde vi lavet en lille rundspørge for 
at finde ud af, om deltagerne syntes det var for privat, men ingen reagerede negativt på dette, 
tværtimod gav de udtryk for, at det fik dem til at føle sig velkomne, og at de andre deltagere 
blev nærværende for dem. Denne tilkendegivelse lægger sig fint i forlængelse af Ling et al. 
(2004), som understreger den positive faktor, der ligger i at give folk følelsen af, at både de 
selv og deres bidrag er unikke og vigtige for opgavens gennemførelse. Som tidligere nævnt 
var det for nogle deltagere svært at tilmelde sig websiden og lægge billeder op. Vi havde i 
emails til deltagerne gjort meget ud af at kommunikere, at de endelig måtte ringe, hvis de 
havde problemer, hvilket et par stykker benyttede sig af. Problemet inspirerede os til, at vi 
næste udgave af DDL ville lægge en videoguide på websiden med forklaring af, hvordan de 
skulle løse de stillede opgaver. Det er en opgave, som falder klart ind under vores rolle som 
moderatorer, hvor der i følge Preece og Maloney-Krichmar (2003) ligger en meget vigtig 
opgave i at påtage sig rollen som ekspert og mentor. Her kunne vi fx have udvidet vores 
rolle, så vi havde sørget for personlig respons og påskønnelse til deltagerne, når de havde 
fuldført forberedelsesopgaven. 

 
Afholdelse af workshoppen  
Arbejdet med det producerede designmateriale viste sig at fungere godt. Deltagerne udtrykte 
glæde ved at skulle bruge deres egne billeder og fortalte små historier om, hvordan og hvor 
billederne var taget, samt hvad de havde tænkt i forhold til forberedelsesopgaven. Selvom 



 

 60 

alle havde taget billeder på grundlag af den samme opgavebeskrivelse, var resultatet 
alligevel, at deltagerne havde udvalgt et forholdsvis varieret materiale til at beskrivelse deres 
hverdag - se nedenfor. 
 

 
 
Arbejdet med at finde temaer gav grundlag for en bred og intens snak om både 
affaldshåndtering og genbrug, hvor den indlagte aktivitet - med tilføjelsen af personligt 
udvalgte stikord og billeder til landskabet – sikrede, at alle havde en naturlig mulighed for at 
komme til orde.  
I den afsluttende evaluering fremhævede deltagerne, at arbejdet i grupperne var foregået i et 
godt og tilpas tempo, hvor der var fremdrift, men også tid til fordybelse.  

 
Kommunikationen med deltagerne 
I forhold til kommunikationen med deltageren må man gøre sig nogle overvejelser om det at 
benytte både e-mail og webside. Deltagerne kan måske miste motivationen til at gå ind på 
websiden, hvis de alligevel kan hente al information via e-mail, hvorfor der skal være et klart 
formål med efterfølgende at gå ind på websiden. I denne situation havde vi derfor været 
bevidste om, at man skulle forbi websiden for at deltage i forberedelsen.  
 
Muligheden for at lukrere på deltagernes energi fra workshoppen i en efterfølgende online 
deltagelse, var baseret på erfaringer fra den 2. partnerworkshop, hvor vi oplevede et behov 
for at kunne samle op på spørgsmål, diskussioner mv. umiddelbart efter workshoppen. Tre 
ud af de syv deltagere vendte tilbage med uddybende evaluering på websiden, hvilket vi var 
udmærket tilfredse med. Preece og Maloney-Krichmar (2003) påpeger dog, at det ofte er 
nemmere at ignorere en online opfordring til bidrag, da man ikke nødvendigvis ser de 
involverede parter igen. Dette passer som udgangspunkt fint på evalueringssituationen, hvor 
workshoppen jo var overstået, men samtidig tilhørte deltagerne vores netværk, som vi på et 
eller andet tidspunkt ville møde igen, hvilket måske kan have gjort dem mere motiverede for 
at hjælpe os med evalueringen. Eksperimentet med denne evalueringsform førte til 
overvejelser angående muligheden for at gøre evalueringen mere integreret i workshoppen, 
så den allerede fra starten var annonceret eller blev naturligt knyttet til opgavernes forløb. 
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DDLs fremtidige muligheder og udfordringer 
Formidlingen af den indsamlede empiri angående affaldshåndtering og genbrug i 
etageejendomme skete til resten af DAIM-gruppen på det efterfølgende tirsdagsmøde, samt 
gennem videoerne på websiden. Det indhøstede materiale blev på denne måde et input til 
forberedelsen af næste skridt i DAIM-projektet, hvor man skulle aflevere tre konkrete forslag 
til designprojekter, som kunne afslutte pilotfasen ved at tage hånd om sete problemstillinger i 
projektets erhvervede viden om affald og genbrug. Med hensyn til udviklingen af det digitale 
redskab, gav dette andet eksperiment os en god fornemmelse i forhold til websidens 
mulighed for at understøtte en designproces, samtidig med at vi blev klogere på følgende 
muligheder og udfordringer angående afholdelse af en workshop i DDL: 

- Det personlige faneblad og forberedelsen på websiden havde positiv effekt på 
deltagernes opfattelse af workshoppen. 

- Vigtigheden af at webside og aktiviteter gensidigt supplerer hinanden, så de skaber 
et rum for designprocessen.  

- At websiden skal kunne formidle både velkomst, information og dokumentation. 
- Opmærksomhed på rollen som facilitator, fx have fokus på den løbende 

dokumentation af aftenen og tage hånd om deltagernes usikkerhed omkring 
drømmescenarierne.  

 
Muligheden for at arrangere en ny idéworkshop var på dette tidspunkt i december 2008, 
endnu ikke fastlagt, men i begyndelsen af januar 2009 foregik en partnerworkshop, hvor vi 
var involveret i planlægningen og gennemførslen af en live-blogging seance, som vil blive 
beskrevet i det følgende afsnit. 
 

5.4 »Live-blogging« på 3. partnerworkshop 
Den 14. januar 2009 deltog vi i den 3. partnerworkshop, der blev afholdt på DKDS. Formålet 
med workshoppen var at give samtlige samarbejdspartnere mulighed for at diskutere de 
forventede resultater af pilotprojektet. Til denne workshop blev der for første gang i DAIM-
projektet eksperimenteret med at benytte live-blogging på den officielle DAIM-projektblog - 
se chokobar.wordpress.com. Bloggen er lavet i WordPress og blev oprettet i april 2008, så den 
har eksisteret igennem hele projektperioden med det formål at skildre DAIM-processen og 
dens aktiviteter samt at understøtte både dokumentation og inspiration. Bloggen startede 
som en lukket blog for samarbejdspartnere og interessenter, men blev i december måned 2008 
åben for offentligheden ud fra den betragtning, at bloggen kunne være med til at udbrede 
kendskabet til DAIM-projektet, samt ønsket om at dele og videreformidle erfaringer og tiltag 
fra et offentlig støttet forskningsprojekt. Udover det dokumenterende formål har især 
Joachim Halse forsøgt at give bloggen en mere dynamisk karakter ved at opfordre til typer af 
indlæg, hvor alle i projektet kunne dele oplevelser, strøtanker og ideer, som oplæg til 
diskussion og debat. Vi har bl.a. bidraget med indlæg om både Rødovre-eventen og vores 
egen workshop i december, samt oprettet et par indlæg som inspiration til tanker om affald. 
På trods af de gentagne opfordringer har bloggen dog levet en forholdsvis anonym tilværelse 
med få besøgende og få indlæg fra andre end DAIM-gruppen. 
 

5.4.1 Baggrunden for live-blogging-ideen 
Ideen om at bringe bloggen mere aktivt i spil på partnerworkshoppen stammede bl.a. fra den 
løbende ideudvikling på DDL konceptet. Især to idé-tråde ledte frem mod at bruge bloggen 
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live. For det første har man flere gange drøftet tanken om at tilbyde samarbejdspartnerne 
former for live-optagelser af livet og aktiviteterne på kontoret. Man kunne fx sende live fra 
møderne på DKDS og give samarbejdspartnerne mulighed for at bidrage til møderne fra 
distancen, i tråd med velkendte former for videokonferencer. Eller man kunne vælge en mere 
alternativ version, hvor man konstant havde et kamera rettet mod et bord eller en 
opslagstavle i DAIM-lokalet på DKDS. Her kunne gruppen så løbende vise Post-its, billeder 
eller ting, som kunne give samarbejdspartnerne en fornemmelse af de igangværende 
aktiviteter: Hvem er på kontoret i dag? Hvem er på feltarbejde? Hvilke typer af 
designmaterialer produceres lige nu? 
 
For det andet havde vi med idéudviklingen af DDL fokus på, hvordan bloggen ved hjælp af 
løbende dokumentation af diskussioner og beslutninger kunne lægge op til kommentarer og 
bidrag fra samarbejdspartnerne, så de fik bedre indsigt i og større mulighed for indflydelse 
og hermed kunne opnå mere ejerskab og overblik over projektets proces. I forhold til den 
konkrete workshop, hvor samarbejdspartnerne for de flestes vedkommende befandt sig i 
lokalet, ville bloggens tilstedeværelse sætte fokus på debatternes indhold, så diskussionerne 
blev dokumenteret og hermed fik en mere blivende karakter og løbende blev sendt ud i et 
offentligt forum, hvilket lagde op til, at man måtte tage stilling til indholdet af de indlæg, der 
blev videreformidlet. Det skulle senere vise sig, at det offentlige forum kom til at spille en 
mere dominerende rolle end forventet.  
 

5.4.2 Program og forberedelse til 3. partnerworkshop 
Forløbet for dagen var, i modsætning til 2. partnerworkshop, tilrettelagt som et mere 
traditionelt erfaringsudvekslings- og diskussionsmøde med det formål at diskutere  formater 
for formidlingen af forskningsprojektets resultater. Workshoppen fandt sted på DKDS og 
foregik på engelsk af hensyn til et par af samarbejdspartnerne. Deltagerne bestod af otte 
samarbejdspartnere fra henholdsvis Mads Clausen Instituttet, Vestforbrænding og de tre 
designbureauer samt DAIM-gruppen. Dagens program bestod af fem pas af ca. en times 
varighed, hvor de fire af passene startede ud med et 15 minutters oplæg fra Joachim Halse, 
Thomas Binder eller Trine Paludan, og det sidste pas bestod af tre korte oplæg fra 
designbureauerne. Efter hvert oplæg var der så afsat 45 minutter til diskussion i plenum. Se 
nedenstående billede for indtryk fra dagen. 
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Udarbejdelsen af formatet for de planlagte blogindlæg foregik i et samarbejde mellem Maria 
Foverskov, Mette Agger Eriksen og os, hvor vi havde det primære ansvar for 
dokumentationen af dagen. I første omgang blev der arbejdet med en idé om at lade 
deltagerne afslutte hvert pas med at opsummere diskussioner, ideer og beslutninger ved 
hjælp af visualiseringer produceret af et rigt udvalg af designmaterialer. Da ideen blev 
fremlagt for Thomas Binder og Joachim Halse, viste det sig, at de ønskede et format, hvor der 
på bloggen blev produceret et løbende referat bestående af tekst, billeder og videoer af de 
forskellige deltageres indlæg i dagens diskussioner og dagens forløb. På denne måde blev 
indlæggene i højere grad til en livetransmission, som både kunne ses af deltagerne på selve 
mødet, men som også kunne følges på afstand - se nedenfor. 
 

 
 
Den endelige beslutning i forhold til formaterne endte med at blive et delvist kompromis. 
Bloggen skulle primært bruges til at vise løbende referater af dagens diskussioner, mens 
materialet til visualiseringer blev stillet frem på mødebordet, så deltagerne kunne benytte sig 
af det på eget initiativ, men uden at det var et fast punkt på dagsordenen. Som udgangspunkt 
var det meningen, at alt produceret materiale skulle lægges op på bloggen i løbet af mødet, så 
man i tråd med Rødovre-eventen igen kunne drage nytte af at få indlæg godkendt på stedet. 
Allerede til Rødovre-eventen var der gjort den erfaring, at det tager forholdsvis lang tid at 
uploade billeder og video, hvorfor man skulle være forholdsvis selektiv og ikke bare knipse 
løs. I forlængelse af disse overvejelser blev det ønskede antal billeder og videoer til hvert pas 
sat til henholdsvis 5 og 3, og længden af videoerne blev sat til ca. et minut. Med hensyn til 
WordPress-skabelonen blev det besluttet at placere indlæggene på forsiden af bloggen, så 
live-effekten blev fastholdt, og materialet ikke lå »gemt væk« i arkivet. 
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5.4.3 Oplevelser fra dagen og evaluering 
På selve dagen blev bloggen gjort synlig på en væg i mødelokalet ved hjælp af en projektor, 
og formålet med bloggen blev præsenteret i velkomsten på mødet. Deltagerne blev samtidig 
opfordret til undervejs at bruge kommentarfunktionen på bloggen. Evalueringen af dagen er 
pga. efterfølgende fokus på forberedelse til besøgene i Herlev foregået pr. mail med 
deltagelse af Mette Agger Eriksen og Maria Foverskov. 

 
Udfordringer under produktionen af indlæg 
Angående den løbende produktion af indlæg, gik det forholdsvis smertefrit at skrive den 
refererende tekst. Fordi diskussionerne foregik på engelsk, var der dog en sprogbarriere, som 
gjorde os langsommere i vores formulering, end vi normalt ville have været, men også på 
dansk havde der ligget en stor udfordring i at lytte, skrive og selektere på samme tid. I 
sammenligning med den tekstproduktion som fandt sted på stedet i Rødovre, blev det klart, 
hvor svært det var hurtigt at formidle diskussionerne på skrift, så man bevarede deres 
typiske karaktertræk, som fx turtagning, nye indfald og hurtig tilbagevenden til tidligere 
tråde. Ønsket om at uploade billeder viste sig at kollidere med den løbende tekstproduktion, 
bl.a. fordi der også gik tid med at lægge billederne ind på computeren. Videoerne måtte vi 
pga. tidspres helt opgive at uploade. Det noget fragmenterede tekstresultat, som vi 
efterfølgende måtte ind og redigere for at sikre forståelsen af, samt de manglende videoer, 
reducerede live-effekten, hvilket gjorde det nødvendigt med en opstramning i forhold til »her 
og nu« produktion af materiale til bloggen.  

 
Brug af designmateriale 
Fordi designmaterialet kun blev nævnt, men ikke blev taget frem af os arrangører, endte det 
med at ligge uberørt hen. Undervejs i workshoppen var der dog flere observationer, som 
tydede på, at deltagerne kunne have været interesserede i at afprøve ideen med skitser og 
fælles noter. For det første skrev de fleste deltagere noter undervejs i egne notesbøger, og for 
det andet var mange deltagere meget interesserede i at tage billeder, når enkelte af deltagerne 
tog initiativ til at illustrere deres pointer på en tavle, som tilfældigvis allerede stod i 
mødelokalet. Blandt andet derfor kunne det have været interessant at have afprøvet vores ide 
om et mere fælles format, som kunne have skabt et fælles referencepunkt og ejerskab i 
forhold til udkommet af dagen. 
 

Problemer med offentlig blogging 
I den indledende præsentation på mødet angående bloggens funktion var der som 
udgangspunkt ingen af deltagerne, som havde kommentarer til dagens initiativ. Men allerede 
efter første pas blev vi kontaktet af en af deltagerne fra et af designbureauerne, som var 
blevet i tvivl om, hvorvidt de kunne tale frit på mødet om deres metoder og projekter, når 
diskussionerne nu pludselig blev dokumenteret live med tekst og video. Det var en ny 
problematik, som var opstået pga. live-blogging, og som vi nødvendigvis måtte tage hånd 
om, så bureauerne efterfølgende gjorde det klart, når de ikke ville citeres, samt fik 
muligheden for at få fjernet problematiske indlæg fra bloggen. Det var en løsning, som 
umiddelbart virkede på dagen, men selvfølgelig påvirkede blogindlæggene fra 
diskussionerne.  
 
Nedenstående billede viser produktionen af blogindlæg, det ubrugte designmateriale og 
Ellen Christiansen, som illustrerer en pointe ved hjælp af en model. 
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Deltagernes bidrag 
På selve dagen benyttede enkelte deltagere muligheden for at give kommentarer til 
indlæggene. Antallet af kommentarer var lille i betragtning af antallet af deltagere, men 
samtidig var initiativet jo også nyt. Vi har efterfølgende overvejet, hvordan man kunne have 
sat mere gang i kommentargivningen via moderatorrollen i forhold til at give gode råd og 
forslag til, hvordan det kunne gøres. 
 Samlet set steg aktiviteten på bloggen i ugen efter workshoppen, og i den forløbne måned 
har et af designbureauerne, som tidligere har eksperimenteret med brug af blogs til 
samarbejde og videndeling, postet to indlæg med bloggen med holdninger til indholdet af 
den planlagte metodeværktøjskasse, samt et indblik i deres hverdag som design-
antropologer. 
 
Opsummerende kan man sige, at bloggen var med til at skabe fokus på både diskussion og 
beslutninger på dagen, men at vi forestiller os, at det vil kræve en længere indkøringsperiode 
med fokus på denne form for kommunikation i forbindelse med møder, før 
samarbejdspartnerne vil få det optimale ud af bloggens muligheder.  
 
De samlede erfaringer, som vi bragte med os til Herlev, var: 
 

- At live-blogging skaber opmærksomhed fra deltagernes side i forhold til, hvad de 
selv siger og gør. 

- At det tager tid at uploade materiale, når man benytter en blogskabelon på 
internettet, så man skal overveje og have en klar plan om valg og omfang af formater. 

- At live-blogging har en positiv effekt på opmærksomhed på workshoppens 
aktiviteter, men at den med fordel kan få en mere fremtrædende plads, så der i mødet 
afsættes tid til bidrag. 
 

Umiddelbart efter partnerworkshoppen var tiden så endelig kommet til, at vi kunne starte op 
på designprojektet i Herlev. Dette betød, at vi efter en periode med afprøvning af først det 
ene og så det andet delelement af DDL, nu endelig fik  mulighed for at samle delelementerne 
og afprøve dem i et længerevarende forløb, hvilket vil blive beskrevet i det følgende afsnit. 
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5.5 Herlev-projektet 
 
Herlev-projektet var en del af de tre mindre designprojekter, der foregik i DAIM-projektet i 
december-februar måned som en afslutning på pilotprojektet. Projekterne behandlede alle en 
problemstilling i forhold til affaldshåndtering. Oplægget til de tre projekter var dannet på 
baggrund af pilotprojektets indledende undersøgelser og feltarbejde, og de skulle være en del 
af DAIM’s leverance til Vestforbrænding. Resultatet af de tre projekter skal være et 
idékatalog til brug ved nye affalds- og genbrugsprojekter i Vestforbrænding og deres 
tilknyttede kommuner. Samtidig skal de tre designprojekter fungere som udgangspunkt for 
afprøvning og videreudvikling af den design-antropologiske innovationsmodel, dvs. metoder 
og værktøjer til værktøjskassen som designbureauerne skulle overtage. De tre projekter 
havde følgende emner: 
 

- Købe ind og smide ud: Genbrug og affaldsindsamling tæt på indkøbsområder. Sted: 
Bangs Torv i Herlev. 

- Når borgerne vil tage ansvaret: Renhold og sortering i bebyggelser med mange 
kulturer. Sted: Etagebebyggelse i Brøndby. 

- Affaldets Helte: Renovationsfolk i front for sortering og genbrug. Sted: Tåstrup. 
 
Da vi primært arbejdede på Herlev-projektet, vil resten af afsnittet omhandle det projekt. Vi 
har dog deltaget i diskussioner og planlægning omkring de to andre projekter, specielt fordi 
der i starten var usikkerhed om, hvilket af dem vi skulle med på. Det er endvidere os, der har 
stået for udformningen af en skabelon for alle tre websider og sat dem op: 
 

- Herlev: se www.1.affaldshistorier.dk 
- Brøndby: se www.2.affaldshistorier.dk 
- Tåstrup: se www.3.affaldshistorier.dk 

 

5.5.1 Introduktion til Herlev-projektet  
Designforløbet bestod af flere mindre feltbesøg på Bangs Torv, der er et mindre 
indkøbscenter i Herlev, efterfulgt af en designworkshop den 5. februar 2009. Projektet blev til 
i samarbejde mellem os fra DAIM-projektet, arkitektbureauet Arkitema, Herlev Kommune og 
Vestforbrænding. Projektet skulle undersøge mulighederne for, at et mindre butiksområde 
kunne indeholde systemer til affaldshåndtering og genbrug, som kunne være til gavn for 
både kunder og beboere samt de mindre næringsdrivende i området. Bangs Torv er en 
kombination af beboelse og næringsdrivende i form af frisør, café, et solcenter og en række 
butikker med Kop & Kande og Fakta som de største samt en del konsultationer såsom læger, 
tandlæger  - se billeder fra torvet nedenfor. 
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Herlev-projektet bestod af følgende aktiviteter: 
 

- Indledende besøg på Herlev Kommunes affaldskontor. 
- Besøg på Bangs Torv, og rundtur med viceværten samt repræsentanter for de fleste af 

butikkerne. 
- Besøg på Herlev Kommunes affaldskontor og på Bangs Torv, samtale med 

viceværten samt rundvisning og uddeling af flyer til butikkerne omkring websiden 
og workshoppen. 

- En dag på Bangs Torv med »Blog on the Spot« og indsamling af historier fra kunder, 
et par butiksrepræsentanter samt interview med beboere i lejlighederne på Bangs 
Torv. 

- Ideworkshop på Herlev Kommune den 5. februar. 
 
Undervejs i forløbet blev den tilknyttede webside opdateret med information og materiale fra 
feltbesøg, så alle dem vi havde interviewet efterhånden havde deres egen side - se 
www.1.affaldshistorier.dk og nedenstående billede derfra. 
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De to indledende besøg blev gennemført af Joachim Halse og Maria Foverskov. På deres 
første indledende besøg på Bangs Torv fulgte de Michael Svenson, som er vicevært på Bangs 
Torv i løbet af hans arbejdsdag samt var rundt i butikkerne – Kop & Kande, Fakta, Poppi 
Dyrehandel og Bangs Torv blomster – for at interviewe butiksbestyrerne. Butiksbestyrernes 
oplevelse af stedet, observationer, interview samt billed- og videomateriale blev efterfølgende 
delt med os, og det hele blev lagt på websiden og offentliggjort, så snart de pågældende 
personer havde godkendt det.  
 
Efter Joachim Halse og Maria Foverskovs samtaler med viceværten og butiksbestyrerne, 
manglede vi stadig at få indsigt i beboernes og kundernes behov og problemer, for også at få 
deres vinkel med i forhold til projektets fokus. Denne del af projektet og de efterfølgende 
aktiviteter kom vi primært til at stå for. Det gav os mulighed for at afprøve og udvikle på 
vores DDL-koncept i et mere samlet designforløb med feltbesøg og dokumentation, en »Blog 
on the spot«-event, forberedelse til workshop, samt mulighed for indbyrdes dialog mellem 
interessenter, borgere og beboere. Arbejdet vil blive belyst og analyseret i det følgende, som 
vil omhandle: 
 

- En dag i Herlev med »Blog on the spot«. 
- Forberedelse for deltagerne inden idéworkshoppen. 
- Idéworkshop på Herlev Kommune. 
- Diskussion af DDL og Herlev-projektet. 

 
5.5.2 En dag i Herlev med »Blog on the spot« 
Vi indledte med at besøge Bangs Torv i Herlev for selv at se, hvad der kunne lade sig gøre i 
forhold til en »Blog on the spot«-event. Her blev vi af viceværten, Michael Svenson, 
introduceret til de forskellige kontaktpersoner i butikkerne, som gav os tilladelse til at 
interviewe deres kunder i løbet af en given dag. Derudover fik vi igennem Michael Svenson 
en række interviewaftaler med beboere fra lejlighederne på Bangs Torv. For at følge kravet 
om kort proces blev det derfor valgt, at samtaler med kunderne, samt beboerinterviewene, 
skulle lægges samme dag. Så det blev til en hel dag i felten. 
 
Til begge typer af interview forberedte vi et materiale som guide for samtalerne. Materialet 
var udviklet og udarbejdet sammen med Thomas Binder og Maria Foverskov, inspireret af 
cultural probes og med et krav om, at det skulle være mobilt, dvs. muligt at bære rundt på 
armen. I modsætning til Rødovre Centrum havde vi på Bangs Torv ikke på samme måde 
mulighed for at opstille en stand, samtidig med at centret er et åbent center kun med halvtag 
over. Da besøget desuden blev foretaget på en kold januardag, ville vi gerne have mulighed 
for at kunne tage materialet med rundt og fange kunderne inde i de forskellige butikker. 
Samtidig var hensigten, at materialet også skulle kunnet bruges i interviewene med beboerne 
i deres lejligheder.  
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Materialet var delt op i tre runder (se ovenstående billede): 
 

- Til den første runde havde vi produceret et oversigtskort over Bangs Torv, hvor 
deltagerne skulle indtegne deres rute fra den pågældende dag. Herefter spurgte vi 
om »gode« og »mindre gode« steder på Bangs Torv, samt om eventuel brug af 
affalds- og genbrugssteder på torvet, for at få en fornemmelse af folks opfattelse og 
brug af området.  

- I anden runde skulle deltagerne, ud fra en samling af billeder af affaldsbeholdere, 
fortælle hvilke de synes fungerede godt og hvilke der fungerede knap så godt. 

- I tredje runde blev deltagerne præsenteret for forskellige typer af husholdningsaffald 
til en snak om, hvordan de i deres husholdning håndterede de forskellige typer. Til 
sidst blev deltagerne spurgt, om de kunne forestille sig at medbringe nogle af 
affaldstyperne til Bangs Torv. For at dokumentere de forskellige typer, som 
deltagerne kunne forestille sig at tage med, blev billeder af dem sat på det 
hjemmelavede kort.  

 
Vi var tre personer – os og Thomas Binder – til at gennemføre kundesamtalerne. To personer 
gik rundt og opsøgte kunder, samtidig med at én blev tilbage ved vores base, som på Bangs 
Torv kun bestod af en stol, computer og et skilt med en plakat om os og projektet. Dette 
gjorde vi et par timer om formiddagen og et par timer om eftermiddagen – og indimellem og 
efter besøgte vi så de beboere, vi havde interviewaftaler med. Følgende kollage viser 
forskellige billeder fra dagen. 
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Det indsamlede materiale blev efterfølgende lagt på websiden for at dele det med de andre 
deltagere i projektet, samt så det var synligt for alle interesserede. Derudover blev det 
udgangspunkt for deltagernes forberedelse til workshoppen på Herlev Kommune den 5. 
februar, som beskrives i det følgende afsnit. 
 

Erfaringer efter »Blog on the spot« på Bangs Torv 
»Blog on the spot« i Herlev projektet var på mange måder en gentagelse af vores gode 
erfaringer fra »Blog on the spot« i Rødovre Centrum, der var dog nogle forskelle, der vil blive 
trukket frem her. En stor forskel fra Rødovre var, at der var websiden synlig konstant, ved at 
den var projiceret op på en væg i standen ved hjælp af en projektor. Efter Herlev, hvor 
websiden kun var synlig på en lille computerskærm, og kun blev vist frem, når folk var 
interesserede, blev det klart for os, hvor stor en betydning den synlige tilstedeværelse 
websiden havde. Websidens synlige tilstedeværelse betød formentlig to ting. Den ene var, at 
folk kunne se at andre havde deltaget og fået taget billeder, så det var lettere at få dem 
overtalt til at gøre det samme. I Herlev var problemet ikke at få folk i tale, men når det kom til 
at få taget et billede, var mange meget hurtige til at sige nej, og de kunne ikke engang 
overtales til at få taget et billede af deres sko eller lignende, som vi lykkedes med i Rødovre, 
når folk ikke ville have deres ansigt på. Den anden var, at den manglende tilstedeværelse 
gjorde at fornemmelsen for websiden forsvandt eller slet ikke var til stede. Selvom vi fortalte 
om den, og den blev vist frem på computerskærmen, så folk så kun meget hurtigt på den, og 
man havde ikke helt følelsen af, at de alle forstod, hvad det drejede sig om. I Rødovre gav det 
en anden form for dynamik, og der var flere, der blev stående og kiggede på websiden, fx for 
at se når deres egen historie dukkede op.  
 
Inden aktiviteterne i Rødovre og Herlev gjorde vi os begge gange mange overvejelser 
omkring materialet, hvad der skulle lægge op til samtalen, og hvad der så efterfølgende 
skulle op på websiden. I forhold til Herlev blev materialet og opgaverne produceret meget ud 
fra tanken om, at det skulle være mobilt og at det derfor heller ikke skulle kræve den store 
tekstskrivning, men at man kunne »nøjes« med de udfyldte kort, hvorpå der kunne tages små 
noter. Efter et par samtaler blev det dog klart for os, at folk havde meget at fortælle, og at det 
ikke nødvendigvis kunne følge de opgaver, vi havde forberedt. Opgaverne var dog stadig 
gode til at sætte samtalerne i gang, men kunne ikke altid følges stringent, og samtidig følte vi, 
at det var nødvendigt at skrive deres fortælling ned efterfølgende. Det betød altså en ændring 
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af formatet af det materiale, der blev lagt op, samtidig med at vi satte os og skrev små 
referater efter hver samtale.  
 
Billeder af alle kort fra opgaverne vi havde lavet med borgerne på Bangs Torv, blev uploadet 
på websiden sammen med de små referater. Det blev dog først gjort, da vi kom hjem, og 
sammenlignet med Rødovre, hvor det meste blev gjort på stedet og dagen, så var det en tung 
proces, der tog noget ekstra tid. Efter udbytterige besøg på Bangs Torv skulle vi nu i gang 
med at forberede den kommende workshop på Herlev Kommune. 
 

5.5.3 Forberedelse for deltagerne inden idéworkshoppen 
Forberedelsen til workshoppen den 5. februar skulle foregå via projektets tilknyttede webside 
og til at gennemføre forberedelsen havde vi spurgt vores kontaktpersoner på Bangs Torv. 
Som optakt til workshoppen og forberedelsen sendte vi en uges tid inden workshoppen, et 
oplæg til deltagerne - kontaktpersonerne på Bangs Torv - i form af et postkort med et par 
spørgsmål vedrørende deres reaktioner på de andre deltagere historier. Forberedelsen lagde 
op til, at deltagerne skulle rundt på websiden og se på materialet med det formål, at de kunne 
lære hinanden at kende, og også få kendskab til de personer som ikke kom til workshoppen, 
så de også blev repræsenteret. Postkortformatet blev valgt frem for mail med udgangspunkt i, 
at vi havde med en del deltagere at gøre, der ikke er så web-vante og -aktive. Samtidig var 
det mere brugervenligt, at de kunne sidde med postkortet foran dem og følge 
instruktionerne, når de skulle ind på websiden, hvor de blev bedt om at kommentere på 
hinandens oplæg.  
 
Udover postkortet havde vi også produceret en kort video, der fortalte om forberedelsen, 
som blev lagt på websiden. Videoen var inspireret af BJ Fogg, der beskæftiger sig med 
begrebet captology, som er en kombination af computer og persuasion, og selv har 
eksperimenteret med at anvende motiverende video til at få folk til at deltage i en 
pengeindsamling (jf. BJ Fogg, oplæg på Biblioteksskolen den 22. september 2008). Vi forsøgte 
ligesom han at anvende videomediet til at gøre henvendelsen mere personlig, så den enkelte 
skulle føle, at vi talte direkte til vedkommende. Her følger et billede af videoen på bloggen.  
 

 
Kommentaren, de skulle skrive på websiden, var jo samtidig også en mulighed for os, for at 
se, om de havde været inde på websiden. Der var dog ikke nogen af deltagerne, der skrev en 
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kommentar, så vi har ikke et konkret bevis på, at de havde været inde på websiden, men 
statistikken viser, at der var en stigning i antal besøg op til workshoppen.  Det kom også frem 
på workshoppen, at flere af deltagerne havde været inde på websiden, da de bl.a. kunne 
referere til videoerne. Workshoppen gav ikke plads til det, så derfor fik vi ikke mulighed for 
at få bud på, hvorfor nogle af deltagerne ikke havde været inde på websiden, eller i hvert fald 
ikke fik skrevet en kommentar. Vi ved fra to af deltagerne, to ældre damer, at det handlede 
om, at de skulle have hjælp til at komme på internettet af den enes datter, og det havde ikke 
lige været muligt. 
 

5.5.4 Idéworkshop på Herlev Kommune 
Med det formål at få udforsket det empiriske materiale som var samlet ind i løbet af vores fire 
besøg på Bangs Torv og på de to besøg hos kommunen, havde vi inviteret stort set alle, vi 
havde været i kontakt med, til at komme til en workshop på Herlev Kommune den 5. februar. 
Vi havde samtidig kontaktet den lokale ugeavis, Herlev Bladet, som skrev en artikel om 
projektet og workshoppen, bl.a. som en invitation til interesserede borgere om at deltage i 
workshoppen (se avisudklip). 
 

 
 
Der kom desværre ingen borgere på baggrund af artiklen, så deltagerne bestod af: tre 
personer fra Herlev Kommune, Dan Boding-Jensen og en kollega fra Vestforbrænding, 
Michael Svenson (viceværten), en arbejdsdreng fra Kop & Kande, to beboere, Ivan 
(centerforeningens formand samt tidligere butiksejer på Bangs Torv), samt os fra DKDS 
(Thomas Binder, Maria Foverskov, Joachim Halse og os).  
 
Deltagerne blev inddelt i tre grupper, så der var én fra DKDS til at facilitere hver gruppe, og 
Joachim Halse var den overordnede facilitator af hele workshoppen. Vi, i specialegruppen, 
fordelte os, så den ene af os deltog som facilitator, mens den anden stod for at producere 
materiale til live-blogging. På denne måde blev aftenens forløb løbende dokumenteret på 
websiden, som var projiceret op på en væg i lokalet.  

 
Efter en intro fra Joachim Halse forløb resten af aftenen som en typisk workshop i DAIM, 
hvor deltagerne blev ledt igennem tre runder med produktion af landskaber ud fra billeder 
fra felten, samt fremtidsscenarier udført som dukketeater. Fremtidshistorierne blev til sidst 
optaget på video, samtidigt med at de blev vist for de andre deltagere, og det blev til seks 
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sjove, spændende, kreative fremtidsscenarier, som blev lagt på websiden – se dem på 
www.1.affaldshistorier.dk under workshoppen. Se følgende billedkollage med indtryk fra 
workshopaftenen. 
 

 
 
Websiden med live-bloggen var som nævnt ovenfor til stede under hele workshoppen, ved at 
den var projiceret op på vægen, så deltagerne kunne følge med i, hvad der blev lagt op af 
tekst og billeder. Dens tilstedeværelse skulle endvidere fremme, at flere fandt tilbage til den 
efter workshoppen. Alle blev fra starten gjort opmærksom på det, og alle fik muligheden for 
at kigge forbi computeren for at godkende billeder og video – eller vælge dem fra, hvis de 
ikke ønskede at komme online.  
 
Derudover fik alle en stående invitation til både at deltage i projektet fremover, i forhold til 
de næste aktiviteter som skal foregå i Herlev-projektet, samt orientere sig på websiden 
angående videreudviklingen på ideerne fra fremtidsscenarierne. Et forløb som har til formål 
at gøre forsøg med mindre affaldsrelaterede interventioner på eller omkring Bangs Torv. Et 
tiltag vi kun kommer til at følge på sidelinjen pga. specialeprojektets tidsramme.  
I det følgende afsnit samles op på forløbet af workshoppen i Herlev. 

 



 

 74 

5.5.5 Opsamling på DDL og Herlevprojektet 
 
Herlev projektet var som sagt en mulighed for at udvikle vores DDL koncept for at se 
hvordan det kunne fungere i et mere sammenhængende designforløb. Websiden – 
www.1.affaldshistorier.dk - understøttede derfor forløbet hele vejen igennem, hvilket betød: 
 

- At websiden blev et samlingssted for al empirisk materiale fra alle besøg og interview 
mv., der medvirkede til, at processen blev transparent. 

- At websiden blev et sted hvor alle parter dvs. samarbejdspartnere, interessenter og 
potentielle brugere kunne mødes og følge med i hvad der skete, samt bidrage med 
kommentarer. 

- At websiden blev udgangspunktet for vores »Blog on the spot« dag på Bangs Torv, 
hvor alt materiale blev uploadet efter samtalerne med kunder og beboere. 

- At websiden blev platform for idéworkshoppen, både i forberedelsen, under 
workshoppen som live-blog, og efter ved at være platform for distribueringen af 
resultaterne. 

 
Designprojektet i Herlev gav os for første gang mulighed for at afprøve og eksperimentere 
med de enkelte delelementer i DDL i et samlet forløb, fra det indledende feltarbejde til den 
afholdte idéworkshop. Den proces har været utrolig lærerig og givende for udviklingen af 
DDL, og den har bragt os en del nærmere på indkredsningen af konceptets fordele og 
ulemper som et godt udgangspunkt for den nødvendige videreudvikling af konceptet. I det 
følgende afsnit diskuteres vores DDL koncept ud fra de aktiviteter vi har gennemført i 
udviklingen af det, og som er blevet behandlet i dette kapitel. 
 

5.6 Diskussion af det Digitale Design:Lab 
Kapitlet har behandlet de fire enkeltstående aktiviteter (Rødovre Centrum, vores brainstorm, 
workshop med beboere og 3. partnerworkshop) samt et samlet forløb – Herlev-projektet. 
Igennem aktiviteterne har vi udviklet og afprøvet vores DDL-koncept. Disse aktiviteter er 
blevet beskrevet samt analyseret for at kunne besvare vores andet arbejdsspørgsmål: 
 
2. »Hvordan kan vi udvikle et Digitalt Design:Lab-koncept, der kan understøtte designprocesser, hvor 
der arbejdes med aktiv involvering af interessenter og potentielle brugere, samtidig med at 
designbureauernes arbejdsvilkår med at kombinere omfattende processer og korte tidsforløb 
tilgodeses?« 
 
I dette afsnit vil vi diskutere, hvordan DDL-konceptet kan understøtte en designproces, og 
hvilke aktører de forskellige delelementer i konceptet tilgodeser ved at komme omkring 
følgende punkter: 

 
- Et Design:Lab-rum for projektets interne kerne uafhængigt af tid og sted 
- Et let redskab til indsamling af hverdagshistorier, der kan anvendes som 

designmateriale 
- Et opsamlingsformat der tilgodeser materialet implementeres i designarbejdet  
- Distribuering af empirisk materiale og resultaterne til eksterne 
- Møder borgerne der hvor de er og giver værdi til deres bidrag 
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- Oplæg til workshop 
 
Inden diskussion af de fem punkter tages op, vil vi vise en oversigt over de seks websider, 
der har været i spil under udviklingen af DDL-konceptet, hvor vi har udviklet fem af dem, 
mens den sidste er DAIM’s projektets blog - chokobar.wordpress.com. Den følgende model er 
en illustration over de forskellige websider tematiseret efter ovenstående punkter, ud fra 
hvad de har bidraget med til designprocesserne. Illustrationen viser samtidig, hvordan de 
første fem websider har bidraget med erfaring til udviklingen og afprøvningen i 
Herlevprojektet. 
 

 
 
Som en opsummering på processen for udviklingen af DDL har vi udarbejdet en skematisk 
repræsentation af arbejdsprocessen under overskriften »projektets konceptuelle designrum«, 
der indeholder en kort beskrivelse af de udførte aktiviteter, deres kontekst, samt de 
tilhørende resultater og erfaringer (a, b og c refererer til de ønsker for det digitale redskab, 
der blev præsenteret i begyndelsen af kapitlet): 
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Specialets konceptuelle designrum  
Aktivitete
ns navn 

Sted Deltagere Genstandsfeltet og 
materiale 

Forventet resultat  Erfaring og læring 

Rødovre-
event (a) 

Felt: Rødovre 
Centrum 

Designere 
(DKDS) og 
borgere 

Indsamling af 
historier fra borgere 
ved hjælp terning og 
billeder 

Historier fra 
borgere om 
genbrug og 
affaldshåndtering 

- Møde borgere i felten. 
- Indsamle og uploade 
historier på location. 
- Facilitere samtale på 
baggrund af materiale. 

48-timers 
dialog (a, 
b) 

Digitalt lab: 
www.affaldshi
storier.dk 

Borgere og 
samarbejds-
partnere 

Udgangspunktet for 
dialogen er 
www.affaldshistorie
r.dk og de 
indsamlede historier 

En online dialog 
ml. de to parter 

- Facilitering af 
onlinedialog. 
 

Worksho
p med 
beboere i 
etageejen
domme 
(c) 

Lab: 
Danmarks 
Designskole 

Syv borgere, 
der bor i 
etageejendo
mme 

Udforskning af 
problematikker i 
forhold til 
affaldshåndtering og 
etageejendomme 
med historier fra 
www.affaldshistorie
r.dk, landskabsspil 
og dukkescenarier 

To 
fremtidsscenarier 
som opsamling på 
deltagernes 
fortællinger og 
workshoppens 
hovedpointer.  

- Forberedelse på 
webside. 
- Brug af tidligere 
empirisk materiale som 
designmateriale 
- Gennemførsel af 
facilitatorrollen i 
workshop 

»Blog on 
the spot« 
til 3. 
Partnerw
orkshop 
(b) 

Lab: 
Danmarks 
Designskole 

DAIM-
gruppen og 
samarbejdsp
artnere 

Blogging på 
chokobar.wordpress
.com 

Billeder, videoklip 
og blogindlæg 
samlet på 
chokobar.wordpre
ss.com 

- Overføre aktiviteter på 
workshop til indlæg på 
blog. 
- Hurtig uploading af 
billeder og video.   

1. besøg i 
Herlev (a, 
b) 

Felt: Bangs 
Torv og 
digitalt lab: 
www.1.affalds
historier.dk 

Designere 
(DKDS) 

Empirisk materiale 
fra indledende 
besøg på Bangs Torv 
i rå form. 

Materiale på 
websiden i form af 
billeder samt korte 
tekster og 
videohistorier, 
tilgængeligt for 
alle interesserede i 
projektet 

- Benytte webside til 
visning af empirisk 
materiale. 
- Løbende opdatering af 
webside i forhold til 
aktiviteter i 
designprocessen. 

En dag på 
Bangs 
Torv (i 
Herlev) 
(c) 

Felt: Bangs 
Torv – 
indkøbscentret 
og lejligheder 
og digitalt lab: 
www.1.affalds
historier.dk 

Designere 
(DKDS), 
kunder, 
beboere og 
butiksrepræ
sentanter 

Samtaler og 
interview med 
kunder, beboere og 
butiksrepræsentante
r på Bangs Torv 

Historier fra 
borgere med 
tilhørende 
udfyldte kort over 
Bags Torv 

- Møde borgere i felten 
(offentlig og privat). 
- Brug af 
designmateriale som 
oplæg til samtale. 
- Løbende uploadning 
af resultater 

Deltagerf
orberedel
se til 
idéworks
hop (c) 

Digitalt lab: 
www.1.affalds
historier.dk 

Kontaktpers
oner på 
Bangs Torv 

Postkort med 
opgavebeskrivelser 
til deltagerne, 
vejledende video på 
websiden 

Kommentarer til 
materialet på 
websiden fra 
kontaktpersoner 
på Bangs Torv 

- Kommunikation til 
deltagere om 
forberedelsesopgaver. 
 

Idéworks
hop på 
Herlev 
Kommun
e (b, c) 

Lab: Herlev 
kommune og 
digitalt lab: 
www.1.affalds
historier.dk 

Designere, 
kommunem
edarbejdere, 
Vestforbræn
ding, samt 
beboere og 
butiksrepræ
sentanter fra 
Bangs Torv 

Udforskning af 
muligheder for 
affaldsindsamling i 
butiksområder ved 
landskabsspil og 
dukkescenarier    

Seks 
fremtidsscenarier 
som opsamling på 
deltagernes 
fortællinger og 
workshoppens 
hovedpointer. 

- Brug af live-blogging 
på workshoppen. 
- Facilitering af 
workshop. 

Udvikling 
og 
afprøvnin
g af 
fremtidssc
enarier 

Muligt felt: 
Bangs Torv og 
digitalt lab: 
www.1.affalds
historier.dk 

Borgere, 
beboere og 
butiksrepræ
sentanter fra 
Bangs Torv 

Interventioner til 
Bangs Torv udviklet 
på baggrund af 
fremtidsscenarier. 

(Ikke planlagt 
endnu) 

(Ikke gennemført) 

a) At anvende det digitale til at understøtte både vores (dem i felten) møde med borgerne, samt 
samarbejdspartnernes (dem der ikke er med i felten) møde med borgerne (behandles i afsnit 5.1, 5.3 og 5.5). 
b) At give borgere og interessenter mulighed for at bidrage til og få indsigt i projektet gennem en digital 
understøttelse af feltarbejdet (behandles i afsnit 5.3 og 5.5). 
c) At fastholde afholdelsen af workshoppens fysiske møde mellem deltagere, men samtidig understøtte den før, 
under og efter med en digital platform (behandles i afsnit 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5). 
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DDL kan på nuværende tidspunkt fungere som inspiration til brugerinddragelse i 
designprocesser i forskningsverdenen og for designbureauer. Det kan give det »skud af 
inspiration« til designmetoder, som designbureauerne i DAIM-projektet gav udtryk for, at de 
manglede, og som var årsag til, at de valgte at deltage i projektet.  
Derimod fungerer DDL-konceptet på nuværende tidspunkt ikke optimalt for dem, der 
efterspørger en pakke, der lige er til at bruge, når man står overfor en designproces med 
brugerinddragelse. Det er et punkt, vi vil belyse, når vi diskuterer borgerinddragelse i 
kommunerne i kapitel 6, der har brug for en pakkeløsning, der kan gøre brugerinddragelse til 
en overkommelig opgave for kommunemedarbejderne, der ikke umiddelbart har stor 
erfaring med dette i deres arbejde. 
 
DDL som inspiration for designprocesser skal ses i forlængelse af Löwgren og Stoltermans 
tilgang til designteorier og metoder, hvor de mener, at enhver designproces er unik, og at der 
derfor ikke er én løsning på, hvordan en designproces kan ende med at se ud. Udviklingen af 
DDL er sket med henblik på, at det digitale skal understøtte en designproces, der som 
tidligere nævnt lægger sig op af Design:Lab-formatet, bl.a. med hensyn til at inddrage 
potentielle brugere og interessenter, samt at workshops er en central del (Brandt 2005). DDL-
konceptet kan derfor i forlængelse af Löwgren og Stolterman samt Design:Lab-formatet ses 
som et redskab, der understøtter en tilgang til hurtige empiriske undersøgelser og workshops 
i en designproces med mange involverede aktører. Derfor kan elementerne i DDL også 
vælges til og fra, så der sker en tilpasning til hver enkelt designproces. I samme sætning skal 
det tilføjes, at det arbejde, der er gjort her, er af eksperimenterende karakter, og at det med 
fordel kunne fortsætte med mere udvikling og afprøvning, der kunne give DDL mere 
erfaring at bygge på. I modsætning hertil er Design:Lab-formatet blevet udviklet gennem en 
årrække, og det har flere projekter bag sig. Det giver en række fordele, at konceptet kan 
underbygges med en række konkrete eksempler, således at dem der vil arbejde med det 
efterfølgende, lettere kan forestille de forskellige anvendelsesmuligheder. 
 
DDL-konceptet understøtter som sagt en designproces, hvor der skal tages hensyn til mange 
aktører for at deres behov og ønsker kan tilgodeses, hvilket har været en udfordring for 
udviklingen af konceptet. Det er nogle udfordringer, der går på, hvem henvendelserne i 
konceptet skal rettes imod, og i hvilke dele af processen og med hvilket formål. I 
diskussionen af hvad DDL bidrager med til en designproces, vil der her blive taget 
udgangspunkt i aftagergruppen i dette arbejde, og hvad de forskellige elementer i DDL kan 
bidrage med til dem i designprocessen. Aftagergruppens tilknytning til projektet er illustreret 
ved følgende figur, hvor den inderste kreds er dem med størst tilknytning osv., som der vil 
blive henvist til i de følgende afsnit. 
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For at få vurderet konceptet hos potentielle aftagere udover dem, der har været indblandet i 
projektet, har vi præsenteret og evalueret DDL-konceptet i et gruppeinterview med designere 
fra vores netværk, som vi også lavede et gruppeinterview med i forbindelse med vores  
problemformuleringsproces tilbage i august. Fem designere, der arbejder som 
interaktionsdesignere, user experience designere og lign. arbejdsstillinger i førende digital- og 
webdesignbureauer i København. Deres bidrag som primært baseres på en evaluering af fra 
websiden i Herlev-projektet, vil blive inddraget løbende i denne diskussion. 
 

Et Design:Lab-rum for projektets interne kerne uafhængigt af tid og sted 
Aktørerne i denne gruppe udgør den inderste kerne jf. vores aktørfigur dvs., det er de 
designere og samarbejdspartnere, der er ansvarlige for projektet. Det betyder endvidere, at 
det er den gruppe af aktører, der arbejder mest intensivt med projektet og har det som en stor 
del af deres arbejde. I DAIM-projektet er disse aktører DAIM-gruppen, samarbejdspartnerne i 
designbureauerne og til dels Vestforbrænding.   
 
DDL kan bidrage til, at de forskellige parter internt i projektet får et godt redskab til at dele al 
materiale, dvs. til at danne udgangspunkt for vidensdeling. Konceptet betyder, at alle kan få 
indsigt i det materiale, der bliver indsamlet og produceret, uanset hvem der har stået for 
feltarbejde, workshops osv. Derfor kan alle få adgang til det empiriske materiale og 
resultaterne, og derved opnå en forståelse af projektets interessekontekst inden 
analysearbejdet eller idéudviklingen går i gang. Det at det empiriske materiale i Herlev-
projektet var tilgængeligt for alle, medvirkede til at gøre designprocessen transparent. Alle 
deltagere og interessenter havde mulighed for at se, hvor problematikkerne og temaerne kom 
fra, og kunne derudfra drage konklusioner i fællesskab og på et fælles grundlag. Den pointe 
er Storgaard og Holmgren også inde på i evalueringen af Nørrebro Park-projektet - et 
byfornyelsesprojekt på Nørrebro, som ved hjælp af IKT forsøgte at understøtte en høj grad af 
borgerinddragelse. Her fremhæver de, at transparens, samt opbygningen af fælles visioner og 
forslag, kan fremmes med de nye medier (Storgaard og Holmgren 2005). 
 
I forlængelse af dette kan det fremhæves, at fordelen ved et digitalt redskab er, at materialet 
kan distribueres online til de samarbejdspartnere i projektet, som ikke nødvendigvis sidder 
under samme tag som designgruppen. Designgruppen er dem der sidder i det »fysiske 
Design:Lab« med tilhørende materialer og artefakter, hvor DDL så udgør det virtuelle rum, 
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hvor alle kan deltage, udforske materialet og komme med designidéer mv. Det er med til at 
sikre samarbejdspartnernes engagement, idet de løbende kan holde sig orienteret om 
processen. Ved traditionelle arbejdsmetoder er der risiko for, at samarbejdspartnernes 
opmærksom er helt fraværende imellem projektmøderne.  
 
Et eksempel på en afprøvning af denne del af konceptet var vores workshop med beboere fra 
etageejendomme. Her deltog vi, men ingen af projektdeltagerne i DAIM-gruppen. Ved den 
efterfølgende formidling af resultaterne til DAIM-gruppen blev websiden benyttet. Den gav 
mulighed for at gennemse alt materiale, hvilket betød, at vi i fællesskab og på et fælles 
grundlag kunne diskutere resultaterne. Udveksling af materialet i Herlev-projektet skete som 
sagt ved, at det blev samlet på websiden, men det blev ofte fulgt af en mundtlig overlevering, 
hvor små historier blev fortalt, og der blev givet et overordnet billede af interessekonteksten, 
dvs. i dette tilfælde af affaldsproblematikker på Bangs Torv. Materialet på websiden var så 
med til at underbygge denne fortælling, og det blev det sted, man kunne blive ved med at 
vende tilbage til for at genopfriske og udbygge med nye historier. De betød også, at vi følte os 
bedre klædt på, da vi selv skulle på Bangs Torv, og at vi allerede havde kendskab til stedets 
problematikker. 
 
Designerne i vores gruppeinterview er også inde på, at DDL i forhold til Herlev projektet 
virkede som et godt redskab til vidensdeling. De fremhævede erfaringer fra deres egne 
arbejdspladser, hvor det fx var svært at dele de resultater, der var kommet ud af workshops 
med de medarbejdere i designteamet, der ikke havde deltaget. Her fremhævede de 
videomaterialet på websiden – både observationerne fra det empiriske arbejde, og 
dukkespillene om fremtidsscenarier fra workshops som et meget fordelagtigt format, bl.a. 
fordi det er et meget levende materiale, hvor man let kan opsamle nøgleord og hovedpointer.  
 

Et let redskab til indsamling af hverdagshistorier, der kan anvendes som 
designmateriale 
Indsamlingen af hverdagshistorier til brug i det efterfølgende designarbejde er centralt for 
arbejdet i designprocesser med fokus på brugerinvolvering. Denne del af DDL-konceptet 
henvender sig som forrige punkt også til den inderste kerne af aktører, der skal stå for 
indsamlingen, der kan være en omstændelig del af designprocessen, både i forhold til 
forberedelse og selve indsamlingen af historierne, og ikke mindst den efterfølgende 
bearbejdning.  
 
Empirisk materiale kan indsamles på flere forskellige måder, men det der gør det specielt i 
DDL-konceptet, er, at intentionen er at skabe et »let redskab« til brug i designprocesser ved 
etnografisk inspireret feltarbejde. Her er den intensive dag, som »Blog on the spot« lægger op 
til med indsamling af historier, og samtidig upload af dem på en webside er en fordel, fordi 
handlingen giver en hurtig tilgang til hverdagshistorier samtidig med, at designeren sikrer 
informeret samtykke i situationen og en videreformidlingen af materialet. Redskabet kan 
endvidere anvendes i ikke-offentlige rum, fx lejlighederne på Bangs Torv, hvor vi 
interviewede private beboere. Her er det dog ikke på samme måde intensiteten, der er 
udgangspunktet, men det er stadig en fordel, at man kan producere et materiale, der kan 
uploades med det samme. Derved undgås den store efterbearbejdning af materialet, hvilket 
ellers er med til at gøre etnografisk feltarbejde til en stor mundfuld i designprocesser med en 
kort tidsramme. I praksis har efterbearbejdning dog ikke kunnet undgås. Der har været noget 
efterarbejde ved vores to dage med »Blog on the spot« (både i Rødovre Centrum og på Bangs 
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Torv) med efterfølgende at lægge materiale på nettet. Dette arbejde ville med mere erfaring 
kunne gøres lettere, fx ved at vi havde en webskabelon og et format på materialet, der var 
bedre tilpasset til at skulle kunne uploades. 
 
Indsamlingen af hverdagshistorier og situationsbeskrivelser fra borgere i felten – det kan 
både være i det offentlige og det mere private rum - kan give et empirisk materiale til et 
designprojekt. Et materiale, der er indsamlet gennem en tillempede tilgang til etnografiske 
metoder der betyder, at de subjektive fortællinger giver designeren en dybere indsigt i de 
potentielle brugeres vaner, behov og ønsker. Det var bl.a. tilfældet i Herlev-projektet, hvor 
det empiriske materiale, som blev indsamlet på vores dag på Bangs Torv, blev anvendt som 
designmateriale til udforskning i idéworkshoppen på Herlev Kommune.  

  
Et opsamlingsformat der tilgodeser implementering af materialet i designarbejdet  
De aktører, dette punkt er rettet imod, er den interne kerne, som står for det primære 
designarbejde. De har behov for, at designmaterialet bliver implementeret i designarbejdet, så 
der designes ud fra de potentielle brugeres behov og ønsker. Det kan dog kun udtrykkes på 
et mindre erfaringsmæssigt grundlag, fordi DDL i praksis endnu ikke er blevet afprøvet i 
forhold til dette, da det ville have krævet, at det havde levet længere i en designproces. Det 
var dog et punkt, vi blev gjort opmærksom på i gruppeinterviewet med fire designere, der 
nævnte det som et potentiale ved DDL-konceptet – at de kunne se fordelene ved at have et 
sted til at samle materiale. De gav udtryk for, at det ofte kun er det materiale, der bliver 
produceret i workshoppen, der lever videre i designarbejdet, og at det er det, man hele tiden 
vender tilbage til. Det vil sige, at eventuelle noter og de mundtlige fortællinger ofte 
forsvinder i designarbejdet. Man glemmer, at de eksisterer, eller det er for svært at vende 
tilbage til. Derfor var DDL-konceptet for vores designgruppe et godt redskab til at samle op 
på resultater fra workshops, og de kunne se det leve videre i designarbejdet, fordi det var i et 
format, der havde meget af materialet med, samtidig med at det var til at overskue. Det er 
samtidig et element, der er med til at tilgodese de potentielle brugere og deres behov og 
ønsker, idet konceptet bidrager til at materiale og input fra og om brugerne bliver anvendt i 
designarbejdet. 

 
Distribuering af empirisk materiale og resultaterne til eksterne 
Aktørerne i denne gruppe udgør den midterste ring i vores aktørfigur, dvs. det er potentielle 
brugere, interessenter og lignende parter i projektet. Det er en gruppe af aktører, for hvem 
projektet kun udgør en mindre del af deres arbejds- og fritidsliv, dvs. de følger projektet mere 
perifert. For at eksemplificere med Herlev-projektet så er det borgere, dvs. de involverede 
beboere og butiksrepræsentanter, samt Herlev Kommune. 
DDL betyder, at distribuering af det empiriske materiale og resultaterne fra workshops kan 
nå ud til mange, og i hvert fald alle der har en interesse i projektet. Det element er vigtigt, for 
at borgere og interessenter har adgang til at deltage, fordi de har mulighed for at engagere sig 
i projektet med udgangspunkt i websiden og det materiale fra projektet, der er tilgængeligt 
der. Det skete i Herlev-projektet ved, at vi lagde alt materiale op på websiden, men samtidig 
havde vi et »sidste nyt« element på forsiden, som skulle orientere alle om, hvad vi lavede af 
aktiviteter lige nu i projektet. På resten af siden kunne man herefter orientere sig om, hvad vi 
tidligere havde lavet, hvad projektet handlede om, samt se på de andre sider med empirisk 
materiale. En lignende overvejelse har man gjort sig i Kvarterløftsprojektet på Nørrebro, hvor 
man påpeger, at mediet muliggør nye former for deltagelseskultur. De anvender begrebet 
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»Instant participation« om de nye aktive deltagere, eller dem der er på vippen til at deltage. 
Det er deltagere, som måske havde holdt sig ude ved følelsen af at være kommet for sent ind 
i projektet eller have svært ved at finde information om projektet. Her giver websiden dem 
nu mulighed for at på et »fagligt/sagsmæssigt« kvalificeret grundlag at kunne deltage i de 
andres aktive arbejde (Storgaard og Holmgren 2005).  
 
Som nævnt i afsnittene vedrørende de interne samarbejdspartnere, så bliver DDL-konceptet 
et virtuelt designrum - også for de mere perifere deltagere i projektet, hvor de kan bidrage 
uanset tid og sted. DDL giver dem på denne måde en mulighed for at deltage udover de 
gange, de bliver inviteret til workshops. Det er så en anden diskussion, om de i realiteten vil 
deltage. Denne diskussion vil følge i kapitel 7.  
 
Distribuering af det empiriske materiale og resultaterne og den løbende opdatering af 
websiden betyder i forhold til potentielle borgere og interessenter, at designprocessen bliver 
transparent, og alle kan følge med, i hvad der sker i projektet, og se hvad konklusionerne 
bliver draget fra. Endvidere er websiden en vigtig brik i projekter, hvor der ønskes 
anerkendelse og opmærksomhed omkring det, der bliver arbejdet med og produceret, noget 
som fx Vestforbrænding har lagt stor vægt på. Det vil sige de steder, hvor det har været 
muligt, har de forsøgt at få pressens opmærksomhed omkring det, der skete i DAIM-
projektet. Samtidig har de anvendt både www.affaldshistorier.dk (Rødovre Centrum) og 
www.1.affaldshistorier.dk (Herlev projektet) til at vise frem overfor deres repræsentanter i 
kommunerne, og andre det kunne have relevans for  - både for at give dem indsigt i de 
borgerhistorier gennem materialet på websiderne, men også for at eksemplificere en måde at 
skabe borgerinddragelse på ud fra det, vi har gjort.  

  
Møde borgerne der hvor de er og giver værdi til deres bidrag 
Aktørerne i denne gruppe udgør den midterste og yderste ring i vores aktørfigur, dvs. det er 
potentielle brugere (engagerede og perifere) samt perifere interessenter i projektet. Det er en 
gruppe af aktører, for hvem projektet kun udgør en mindre del af deres fritidsliv. For at 
eksemplificere med Herlev-projektet så er det de borgere - kunder og beboere - vi var i 
kontakt med på vores dag på Bangs Torv. I forhold til denne gruppe er »blog on the spot« 
delen i DDL-konceptet særlig relevant, fordi borgerne bliver mødt i deres naturlige kontekst. 
Konceptets udgangspunkt er indsamling af hverdagshistorier, der hvor mennesker er, hvilket 
både kan være offentlige, semi-offentlige og private steder afhængig af interessekonteksten. 
Som vi vil komme ind på i kapitel 6 i om borgerdialog og inddragelse, så skal det ifølge 
Tortzen (2008) være nemt for folk at deltage, og det bliver det bl.a. ved, at man opsøger dem, 
der hvor de er. Samtidig med at det af praktiske årsager også er det mest fordelagtige, så 
efterleves der her et etnografisk princip (jf. Blombergs fire principper i kapitel 3) om at 
undersøge mennesker i deres kontekst. »Blog on the spot«-konceptet har derfor den fordel af 
at være en mobil workshopevent i modsætning til workshops »in-house«, hvor man er meget 
afhængig af, at folk vil dukke op på et bestemt sted, der ikke nødvendigvis er naturlig for 
deres hverdagskontekst. 
 
DDL-konceptet i form af websiden skal være med til at give projektet noget status, og 
samtidig give værdi til de bidrag, der kommer på websiden – værdi i den forstand, at 
bidragene bliver synlige, og alle kan se, de bliver brugt til noget. Det kan være af betydning 
for den enkelte, at man har en plads på websiden for det projekt, man har bidraget til, og det 
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skal medvirke til et forhåbentligt større engagement blandt de involverede. Vi oplevede 
således i de forskellige eksempler: 
 

- I Rødovre Centrum at flere af borgerne blev stående for at se, når deres historier og 
billede kom op. Og at de samtidige så stolte ud over nu at være en del af websiden og 
de historier, der blev lagt op. 

- I vores egen workshop med beboere i etageejendomme, at de følte sig velkomne 
gennem en personlig henvendelse til dem. Samtidig gav de udtryk for, at websiden 
gav indtryk af, at der var tale om et seriøst arbejde. 

- På Bangs Torv gik beboerne og butiksrepræsentanterne op i, at det der så lå om dem, 
specielt billederne, også var ordentligt, dvs. at det ikke gav et forkert indtryk af dem. 
For eksempel ville viceværten gerne have fjernet et billede, hvor han synes han så for 
arrogant ud. På den anden side var der en af kunderne, vi lavede en videohistorie 
med, der ville vise websiden for sin kone, da han mente, hun ville synes det var 
spændende.  

 
Vores fire designere fra gruppeinterviewet gav derfor også udtryk for, at deltagerne i vores 
Herlev-projekt måtte være engageret, når de kunne se, at deres materiale rent faktisk blev 
brugt i workshoppen samt til at designe ud fra.  
 

Oplæg til workshop 
Denne del af DDL henvender sig til alle aktører i projektet, der deltager i workshops. Det er 
derfor aktører i den inderste og den midterste ring i aktørfiguren. Hvis en deltager fra den 
yderste ring kommer til workshoppen, bevæger vedkommende sig fra den yderste til den 
midterste ring, dvs. det er potentielle brugere (engagerede og perifere) såvel som perifere 
interessenter i projektet. For at eksemplificere med Herlev-projektet så var det beboere, 
viceværten, butiksrepræsentanter, samarbejdspartnere fra Vestforbrænding og Herlev 
Kommune 
 
DDL er udviklet med udgangspunkt i workshoppens fysiske møder er centrale, og at det 
digitale skal styrke forståelsen af fællesskabet og samarbejdet mellem designprocessens 
implicerede parter. Det digitale redskab er derfor tænkt som en platform, hvor deltagerne i 
workshops kan forberede sig til de fysiske møder. I forsøgene med udviklingen af DDL blev 
deltagerne fx i Herlev-projektet som forberedelse bedt om at gennemse og kommentere det 
uploadede materiale på websiden. I workshoppen med beboere fra etageejendomme bestod 
forberedelsen i, at deltagerne selv tog billeder og uploadede dem til websiden ud fra nogle 
spørgsmål, vi havde stillet. Billederne blev et konkret bidrag til designmaterialet i 
workshoppen – specielt denne forberedelse var meget inspireret af probes-tankegangen 
(Gaver et al. 1999). 
 
Idéen om forberedelsen til workshoppen var som tidligere nævnt inspireret af en af DAIM’s 
tidligere workshops, hvor alle deltagere skulle medbringe affald. Overvejelserne i forhold til 
dette handlede om, at forberedelserne skulle bidrage til, at deltagerne følte sig mere på 
hjemmebane, når de ankom ved selv at have bidraget til materialet, samt ved at have sat sig 
ind i interessekonteksten, inden de kom. Det digitale redskab fungerede i de to tilfælde, hvor 
det blev anvendt, som et redskab for deltagernes forberedelse. Fordelen ved det kan både 
være, at designerne får materialet inden workshoppen, og det derfor kan inddrages som en 
del af udforskningen, som det skete med beboerne fra etageejendomme. Hvis DDL-konceptet 
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er mere integreret i et forløb, som tilfældet var i Herlev-projektet, så betyder det digitale 
værktøj, at alle deltagere kan sætte sig ind i interessekonteksten gennem en udforskning af 
det empiriske materiale på websiden.  

 

5.6.1 Opsamling på kapitel 5 
På baggrund af vores oplevelser med DAIM’s Design:Lab er vi gået ind i arbejdet med 
udviklingen af DDL med det formål at understøtte og forbedre gennemførsel af 
brugerinvolverende designprocesser ved hjælp af et tilhørende digitalt værktøj. Dette værktøj 
skal supplere de allerede eksisterende aktiviteter, men vi har samtidig har en vision om, at 
det digitale medie kan tilføre noget ekstra i forhold til samarbejde, kommunikation og 
synliggørelsen af en proces, som indeholder mange implicerede parter.  
 
Det Digital Design:Lab er: 
 

- Live-blogging med video, billeder og tekst fra ansigt-til-ansigt møder med borgere 
både i private og offentlige rum (»Blog in the spot«) samt i workshops. 

- Deling af alt materiale i en designproces mellem de forskellige parter. 
- Et opsamlingsformat i form af visuelt materiale dvs. billeder og video, samt lidt tekst, 

der giver et overskueligt materialet, der kan implementeres i designarbejdet.  
- Et mobilt koncept, der kan tages med i mødet med borgerne i deres kontekst.  
- En platform til forberedelse samt efterarbejde i forhold til workshops. 

 
Det digitale Design:Lab illustreres i følgende figur, der på en simpel måde viser hvordan 
websiden kan bidrage til de forskellige elementer i en designproces. Der er med vilje ikke vist 
en retning eller rækkefølge, da det som sagt er meningen at de forskellige elementer kan 
tilpasse den pågældende designsituation, hvor DDL anvendes. 
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DDL konceptet imødekommer den problematik og de udfordringer som både 
forskningsverdenen og de kommercielle designbureauer står overfor i forhold til aktiv 
involvering af potentielle brugere og interessenter i deres designprocesser, hvor  deres 
arbejdsvilkår med at kombinere omfattende processer og korte tidsforløb tilgodeses. Den 
aktive brugerinvolvering bliver understøttet gennem DDL-konceptet ved at der gennem 
indsamlings- og udforskningsmetoderne, er fokus på at opnå deltagende bidrag fra brugerne 
igennem interaktion. Det digitale supplere denne interaktion, hvor en dialog omkring 
brugernes bidrag er muligt inden det uploades til websiden. Samtidig  bidrager det digitale 
med mulighed for optaktsforberedelser til workshops samt at brugerne bidrager til 
designprocessen uafhængigt at tid og sted. Det står i kontrast til tilgange inden for 
brugercentreret design, hvor brugerne er dem man designer til, og input fra dem i 
designprocessen sker ud fra observation og interview når designerne beder om det. Mødet 
med brugerne i deres naturlige kontekst sker gennem »blog on the spot« på en effektiv måde, 
der ud fra en design-etnografisk tilgang, er en overkommelig brugerinddragelsesmetode og 
derfor tilgodeser designprocesser med korte tidsforløb, hvor et omfattende feltarbejde ikke er 
muligt.  
 
Vores procesfigur viser hvordan vi kom fra vores ideer og overvejelser i kapitel 4 til 
udvikling og afprøvning i kapitel 5, der mundede ud i DDL.  
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6. »BOtS« til borgerdialog 
Kapitel 6 indledes med vores procesfigur for at illustrere den afstikker, der sker i dette 
kapitel, i forhold til vores fokus på DDL og brugerinvolverede designprocesser. 

 

 
 
Som udgangspunkt havde »Blog on the spot« (fremover BOtS) til hensigt at være 
involverende og dialogskabende i forhold til designprocesser. Imidlertid fik vi, i samarbejde 
med Vestforbrænding og Herlev Kommune, øjnene op for, hvordan BOtS evt. kunne 
videreudvikles til et redskab til digital borgerinddragelse og dialog i kommunerne. Som 
sparringspartner til ideen om BOtS som redskab til borgerinddragelse har vi bl.a. diskuteret 
ideen med Vestforbrændings kontaktperson i DAIM-projektet, Dan Boding-Jensen, som har 
henledt vores opmærksomhed på, hvordan man i kommunerne står overfor store 
udfordringer med at indføre borgerdialog og borgerinddragelse bl.a. på affaldsområdet. En 
problematik vi fik bekræftet af Dorte Hvid-Jacobsen på affaldskontoret på Herlev Kommune. 
Udfordringen understreges i Kommunernes Demokratiprogram 2008-09 (KL 2008), hvor et af 
de fem indsatsområder er en styrkelse af kontakten med borgerne. En proces som, ifølge 
formanden for Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin, allerede er godt på vej. 
 
»Jeg oplever, at kommunalbestyrelserne nu som hidtil lægger vægt på at have et tæt samspil med 
borgerne. Derfor ser vi også, at der eksperimenteres med mange nye og spændende dialogformer i disse 
år, hvor kommunerne har fået flere opgaver, og mange kommuner er blevet større. Og det er vigtigt. 
Især fordi kommunerne er den offentlige myndighed, der er tættest på borgerne.« (formand for KL, 
Erik Fabrin). 
 
I dette kapitel vil der derfor være en besvarelse af vores tredje arbejdsspørgsmål: 
 
3. Hvordan kan vi håndtere kommunernes udfordringer med borgerdialog og borgerinddragelse 
gennem en udvikling af et værktøj til kommunerne ved brug af vores »Blog on the spot« koncept?  
 
Videreudviklingen af BOtS sender derfor konceptet ud på en ny boldgade - den kommunale 
verden - som er en ukendt aftager for os med en ny kultur og nye arbejdsgange. Derfor har vi 
undersøgt relevant forskning på området om digital kommunal borgerinddragelse og 
borgerdialog, samt foretaget 4 interviews med tre kommuner, som i deres daglige arbejde har 
arbejdet med nye metoder til borgerinddragelse, samt vores samarbejdspartner på DAIM, 
Dan Boding-Jensen, som bl.a. arbejder med Vestforbrændings borgerkontakt. Gennem vores 
undersøgelser af feltet omkring digital borgerinddragelse og borgerdialog, har vi fundet tre 
overordnede udfordringer som går igen i både interviews og forskningsresultater. Disse 
præsenteres i det følgende afsnit som afsæt til en diskussion af mulighederne for en ny 
version af BOtS. 
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6.1 Udfordringer med borgerdialog 
Det tidligere præsenterede ønske fra KL om en styrkelse af konktakten og samarbejdet 
mellem kommunerne og borgerne er bl.a. opstået på baggrund af kommunalreformens 
udfordringer i forhold til de nye storkommuner. En situation hvor lokalpolitikerne ønsker at 
beholde den tætte og givtige kontakt til hvad der rører sig i lokalsamfundene, på trods af at 
der er blevet længere imellem parterne. Men ifølge KL mangler kommunerne redskaber til fx 
at inddrage borgerne tidligt i beslutningsprocesserne (KL 2008), hvilket i flere kommuner har 
resulteret i forsøg med hvorvidt de digitale medier, i form af digitale borgerpaneler, blogs og 
lignende, kunne være vejen frem i forsøget på at give et bredt udsnit af borgere større 
muligheder for deltagelse i de kommunale udviklings- og beslutningsprocesser. 
 
I indkredsningen af udfordringerne i forbindelse med borgerinddragelse og borgerdialog, 
samt i diskussionen om muligheden for en videreudvikling af BOtS inddrages Boding-Jensen 
fra Vestforbrænding, samt følgende kommunemedarbejdere (kontaktet gennem 
telefoninterview) og forskere:  
 

- Mette Vildbrad, kultur og erhvervskoordinator, Hedensted Kommune om 
»Idemarken«, www.idemarken.dk. En onlineportal hvor borgerne har mulighed for 
at bidrage med ideer, samt kommentere på andres ideer med udgangspunkt i 
konkrete oplæg produceret af kommunen, omhandlende indsatser indenfor 
forskellige kommunale temaer.  

 
- Stig Nielsen, chef for kommunikationsafdelingen, Faxe Kommune om »Ugens 

spørgsmål«,www.faxekommune.dk/Topmenu/Borgerinddragelse.aspx, hvor 
borgerne er blevet inddraget i forløbet med at udfærdige kommunens handlingsplan 
for borgerinddragelse gennem et ugentligt online spørgsmål. 

 
- Karsten Kolle, planlægger, Guldborgsund Kommune. Her har man i udarbejdelsen af 

den nye kommunalplan sat sig et nyt mål om at inddrage borgerne tidligt i 
beslutningsprocessen, bl.a. ved at afholde debatmøder gennemført som workshops 
med borgere, foreninger og organisationer. 

 
- Anne Tortzen, leder af Center for borgerdialog og forfatter til bogen 

»Borgerinddragelse – demokrati i øjenhøjde«. 
 

Vi har desuden inddraget følgende forskere i forskningsrapporter fra projektet Det Digitale 
Nordjylland 2001-2004, der skulle afprøve netværkssamfundets muligheder bl.a. i forhold til 
demokrati og medindflydelse i lokalmiljøet – i  denne sammenhæng med fokus på erfaringer 
med online borgerdialog og -høring fra den daværende Hals Kommunes webside - hals.dk. 
 

- Jens Ulrich, adjunkt på Aalborg Universitet. 
- Lars Torpe, lektor ved Aalborg Universitet. 

 
Følgende udfordringer opstod på baggrund af vores research og behandles nedenfor, 
hvorefter vi præsenterer og diskuterer mulighederne for videreudviklingen af BOtS. 
 

- Tidsmæssige og økonomiske begrænsninger. 
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- Holdningsændring til borgerinddragelse. 
- Engagere andre end Tordenskjolds soldater.  

 

6.1.1 Tidsmæssige og økonomiske begrænsninger 

De tidsmæssige og økonomiske begrænsninger nævnes bl.a. af Boding-Jensen (2009), som 
mener at kommunernes udfordringer angående borgerinddragelse på mange måder minder 
om designbureauernes - nemlig de tidsmæssige og økonomiske begrænsninger i forhold til at 
skulle være mere aktive for at få borgerne inddraget. Som Boding-Jensen ser det, foregår fx 
høringer ved, at man bekendtgør det i en avis eller på en hjemmeside, for derefter at sætte sig 
ned og vente på, at borgerne kommer forbi. Bare det at tage ud og møde borgerne en enkelt 
dag, ville derfor kræve en del ekstra ressourcer. Boding-Jensen har i denne sammenhæng 
udtalt følgende:  
 
»Der er mange opgaver i bare at tage ud én dag, forberedelser og bearbejdninger. Måske kan websiden 
være et koncept, som kan lokalt tilpasses, men der er en ramme og et site, hvor man kan lægge sin egen 
undersøgelse på, og at efterbehandlingen så heller ikke er så hård.« (Boding-Jensen 2009) 
 
På grund af det store arbejde der er forbundet med at komme ud og møde borgerne, kunne 
man forestille sig, at kommunerne skulle overbevises om, at de penge, som de bruger på en 
dag i felten, bliver vundet ind på en anden måde. Med baggrund i erfaringer fra 
eksperimenterne i Hals Kommune kunne dette ønske måske realiseres ved hjælp af den 
efterfølgende online borgerdialog. Her nævner Torpe (2005) resultater fra Hals Kommune, 
hvor eksperimenter med digital borgerhøring gjorde det muligt at indhente flere argumenter 
og involvere flere borgere i debatten, end det på traditionel vis havde været muligt gennem 
borgermøder eller avisdebat. Det er et argument for, at det måske kunne betale sig at gøre en 
indsats i felten for at inddrage borgerne på en online platform, fordi man den vej kan tilføre 
noget ekstra til den kommunale udvikling og beslutningsprocesser. Det er en tilgang, som 
også handler om, at kommunemedarbejdere skal have øjnene op for fordelene, hvilket vi vil 
belyse i det følgende på baggrund af interviewet med Boding-Jensen. 
 

6.1.2 Holdningsændring til borgerinddragelse 
Et vigtigt element i forhold til opfyldelsen af det stadig større krav til borgerinddragelse 
handler om en holdningsændring. Medarbejdere, der sidder og varetager borgerhøringer og 
borgerdialoger, skal kunne se værdien af borgernes bidrag, så det ikke bare bliver en ekstra 
byrde for dem, men et tiltag der faktisk giver dem en ekstra viden, der gavner deres daglige 
arbejde. En problematik som Mette Vildbrad, initiativtagerne til Idemarken i Hedensted, kan 
nikke genkendende til. Idemarken er en online portal, hvor borgerne i Hedensted Kommune i 
kortere perioder af gangen kan komme med ideer til løsningen af en bestemt lokalpolitisk 
problematik opsat af kommunen. Et forsøg som Hedensted Kommune har haft nogenlunde 
succes med, men, som Vildbrad (2009) påpeger, var svært at komme igennem med hos både 
politikerne og ledelsen i kommunen.  
 
Boding-Jensen ser to måder, hvorpå man kunne komme omkring udfordringerne med den 
manglende opbakning: 
 

- At borgerinddragelsen bliver skrevet ind i rammerne for kommuneprojekterne som 
en obligatorisk del. 
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- At det bliver formuleret som en konkret pakke, som det er ligetil for 
kommunemedarbejderne at pakke ud og anvende, når de står overfor situationer, 
hvor borgerdialog og borgerinddragelse er relevant og/eller nødvendigt. 

 
I forhold til det ovenstående kommer Boding-Jensen med et konkret eksempel på, hvordan 
de har arbejdet med borgerinddragelse som en obligatorisk del i et andet projekt: 
 
»Nu fx den her affaldsplansperiode vi har lige nu, der har vi lavet noget, vi kalder vis mig dit 
køkkenskab, som bliver annonceret i avisen, som en konkurrence. Det den skal gøre er, at den skal sætte 
fokus på affaldssortering og samtidig skal borgerne inspirere hinanden, fx her er der én i en 
toværelseslejlighed, der kan sortere i fem fraktioner. Det har vi skrevet ind i handlingsplanen som et 
initiativ for dette projekt. Det vil sige, at det har kommunen forpligtet sig til, overfor deres borgere, at 
lave inden for projektets periode, men de skal selv lægge det ind i deres planer, hvornår de vil gøre det.« 
(Boding-Jensen 2009) 
 
Som eksempler på to kommuner som helt og delvist har taget aktivt stilling til, hvordan de vil 
have en obligatorisk ramme for udførelsen af borgerinddragelse i kommunernes 
beslutningsprocesser, kan nævnes Faxe og Guldborgsund kommune. I Faxe Kommune er 
borgerne blevet inddraget i forløbet med at udfærdige kommunens handleplan for 
borgerinddragelse via en online debatside. I Guldborgsund Kommune har man i 
udarbejdelsen af en ny kommunalplan sat sig som mål at inddrage så mange borgere som 
muligt, så tidligt i processen som muligt ved hjælp af debatborgermøder, som på mange 
måder minder om de workshops, der udføres i Design:Lab. Kolle giver følgende 
tilkendegivelse i forhold til det nye mål om tidlig borgerinddragelse: 
 
»Den tidlige indsats er ny. Resultaterne af de første borgerdebatmøder blev præsenteret som 
indsatsområder ved offentlige opsamlingsmøder. Både borgere, organisationer og byrådet tilkendegav, 
at de var meget positivt stemte overfor tiltaget. Selvom vi havde brugt ekstra tid, var det på mange 
måder givtigt. Vi vil nok gøre det fremover, og jeg har på fornemmelsen at politikerne også ønsker, at vi 
gør det fremover« (Kolle 2009) 
 
Det er et resultat, som går igen hos Faxe Kommune, hvor chef for kommunikationsafdelingen 
Stig Nielsen fremhæver borgerinddragelsen som en aktivitet, både kommunemedarbejderne 
og politikerne vil forsøge at fastholde.  
 
I interviewet med Boding-Jensen giver han udtryk for, at der ligger et fundamentalt problem i 
at få kommunemedarbejderne op af stolene og ud af døren, som han beskriver det. En ting er, 
at det måske bunder i de økonomiske og tidsbegrænsede faktorer, men det handler også om, 
at mange af kommunemedarbejderne ikke er vant til at tænke i borgerdialog og 
borgerinddragelse, hvorfor det bliver en stor mundfuld for dem.  
 
»... det skal være tydeligt for kommunale sagsbehandlere at det kan betale sig at gå ind og læse og 
skrive med borgerne. Der er meget som de ikke kan vide og ikke ved om borgerne.« (Boding-Jensen 
2009) 
 
Men hvem er det så der deltager, når kommunerne lægger op til dialog med borgerne. I det 
følgende afsnit diskuteres tilstedeværelsen af Tordenskjolds soldater - de borgere som 
sædvanligvis involverer sig i debatten. 
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6.1.3 Engagere andre end Tordenskjolds soldater  

I debatten omkring borgerinddragelse og borgerhøring nævnes Tordenskjolds soldater ofte 
som både en fordel og en ulempe i forhold til inddragelsen. Ved indførelsen af det digitale 
element til at understøtte borgerdialogen bliver spørgsmålet i mange undersøgelser således, 
om bidragene kommer fra en anden og bredere del af befolkning end dem, der plejer at 
skrive indlæg i aviserne eller fysisk møder op til borgerhøringer. 
 
I denne forbindelse fremhæver Torpe i sin undersøgelse af borgerdeltagelse på hals.dk: 
 
»Men selv om udbredelsen af hals.dk er begrænset, vil den alligevel kunne rumme en demokratisk 
tilvækst, også hvad angår den offentlige dialog. Til den positive ende må det således noteres, at der 
rejses spørgsmål på hals.dk, som ikke tages op i de øvrige lokale medier, og at selv om der er tale om 
”Tordenskjolds soldater,” findes der blandt debattørerne på hals.dk personer, der med denne kanal har 
fået en platform for at ytre sig, de ellers ikke ville have haft« (Torpe 2004, s. 54) 
 
Her henviser han til, at hals.dk rent faktisk tiltrak en lille gruppe på ti personer, som 
efterfølgende tilkendegav, at de kun skrev på hals.dk og at de havde svært ved at tage ordet 
på et offentligt møde (Torpe 2005, s. 150). 
 
Samtidig nævner han dog to konkrete ulemper ved det lave deltager antal: 
 
»... at nogle skriver på hals.dk, som de taler med naboen over hækken…« (Torpe 2005, s. 158) 
Det positive ved denne samtaleform er, at det giver en mere uhøjtidelig tone, hvor alle kan 
være med, men ulemperne ved det er samtidig, at det kan tendere til for meget ligegyldig 
snik-snak, som han kalder det. 
 
»... at der fra tid til anden forekommer mishagsytringer, som ligger på grænsen af, hvad de fleste vil 
opfatte som ”god tone”..« (Torpe 2005, s. 159) 
Fænomenet med mishagsytringerne fremhæver han, fordi der er en risiko for at folk så falder 
fra, hvis man føler niveauet for samtalen bliver for lavt, hvorved det ender med, at det kun er 
’brokkerøve’ og ’nørderne’ der sidder tilbage (Torpe 2005, s. 159). 
 
Også Tortzen nævner problematikken med Tordenskjolds soldater som en af de store 
udfordringer og anfører i denne sammenhæng, at det kræver en bredspektret indsats, hvor 
man gør det let for borgerne at deltage, hvis man skal i kontakt med andre end ’de 
sædvanlige’. Samtidig understreger hun vigtigheden af at gøre opmærksom på, at man rent 
faktisk har brug for borgernes bidrag og at de har mulighed for indflydelse (Tortzen 2008). 
 
Ovenstående skildrede udfordringer skal bidrage til, at vi i det følgende afsnit kan 
anskueliggøre, hvorledes BOtS kan bidrage til at imødekomme de skitserede udfordringer.  
 
 

6.2 Borgerinddragelse og BOtS 
Som det første spæde skridt til en videreudvikling af BOtS konceptet til et redskab til 
borgerinddragelse og borgerdialog, vil vi i afsnittet præsentere og diskutere de tanker vi 
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hidtil har gjort os om mulighederne for en videreudvikling. De tidligere nævnte eksempler 
fra kommunale tiltag og forskning vil bliver anvendt, og præsentationen og diskussionen 
behandles ud fra følgende 3 punkter: 
 

- Mødet med borgerne i felten. 
- Onlinedialog med borgerne på websiden. 
- Opsamling på »den kommunale version« af BOtS.  
 

6.2.1 Mødet med borgerne i felten 
I gennemførelsen af en BOtS event består den første aktivitet af et møde med borgerne i felten 
- et møde som er omdrejningspunkt for både indsamlingen af historier og synspunkter fra 
borgere samt den efterfølgende onlinedialog. Med udgangspunkt i de tidligere erfaringer 
med borgerinddragelse, som vi er stødt på både i forskningsprojekterne og i de tre 
telefoninterviews vi gennemførte med kommunemedarbejdere, mener vi at kunne se en stor 
værdi i BOtS konceptets indledende aktivitet, som er mødet med borgerne i felten. Både 
Vildbrad, Tortzen og Kolle understreger møderne med borgerne i felten som et givtigt oplæg 
til borgerinddragelse. 
 
»De indledende debatmøder efterlod en positiv stemning blandt borgerne. De følte, at de var blevet 
inddraget i beslutningerne, og til de efterfølgende opsamlingsmøder kunne vi konstatere en god 
opbakning. Det har været givtigt at komme ud og se hvad der rører sig.« (Kolle 2009) 
 
»Man kan opnå en bredere kreds af deltagere ved at opsøge dem i de sammenhænge, hvor de er. Og en 
kommune eller en region der gerne vil i dialog med borgerne, kan signalere respekt og åbenhed ved at 
møde dem, der hvor de er.« (Tortzen 2008, s. 187) 
 
Borgermøderne er derfor et tiltag som også vil forbedre chancerne for at engagere andre end 
Tordenskjolds soldater.  
 
Til at understøtte mødet med borgerne har vi i udviklingen af BOtS benyttet eksisterende 
skabeloner til blogs. Det er løsninger, der som tidligere nævnt vil være uhensigtsmæssige at 
benytte i forhold til kommunemedarbejderne, fordi det kræver en del arbejde at sætte sig ind 
i css-systemerne. Vi vil derfor anbefale, at en platform bliver udviklet specifikt til dette 
formål. 
 
Foruden den digitale platform kræver gennemførslen af eventen også tilstedeværelsen af 
selve spil-materialet som faciliterer samtalen, samt en tilhørende guide, som bl.a. skal 
indeholde en form for indføring i selve tilgangen til denne form for samtale. Med hensyn til 
materialet forestiller vi os en form for pakkeløsning, som er forholdsvis let at gå i gang med, 
og hvor kommunemedarbejderne skal producere mindst muligt selv. Dette ønske udspringer 
både af de økonomiske og de tidsmæssige begrænsninger, samt af at det kan være en 
motivationsfaktor i forhold til at vælge at bruge materialet. I overvejelserne angående 
udformningen af materialet til samtalerne i både Rødovre og Herlev havde vi ligeledes været 
igennem overvejelser omkring udviklingen af pakke-løsninger, da spillet som indgik i 
eventen, var tænkt som en del af leveringen i den endelige værkstøjskasse til 
designbureauerne. Den løsning var bl.a. inspireret af pakkerne i en cultural probe. Vi 
forestiller os derfor, at den nye BOtS indeholder et varieret billedmateriale, samt en terning, 
hvor det er muligt at udskifte de forskellige spørgsmål på terningens sider. Et indhold, som 
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kunne udvikles til at indeholde flere typer af spil. En videreudvikling som med fordel kunne 
foregå i samarbejde med kommunen, så vi fik indsigt i, hvilke henvendelser til borgerne de 
gerne vil bruge materialet til. 
 
At facilitere indsamlingen af borgerhistorierne i BOtS kræver en speciel form for samtale, som 
kan sammenlignes med samtalen i en workshop. Tortzen (2008) betegner samtalen som »en 
dialog« og understreger, hvordan dialogen adskiller sig fra dagligdags samtale og 
diskussioner, ved at man bevidst giver plads til andre og spørger ind til det, der bliver fortalt. 
Vi vil derfor argumentere for, at formen skal formidles til de nye brugere af BOtS. Det skal 
ske gennem en introduktion, som bl.a. indeholder et aspekt om at være parat til at gå i dialog 
med deltagerne. Derved skabes en tilgang, hvor man for en enkelt dag lader sin faglige viden, 
samt tidligere erfaringer fx succeser og fiaskoer i den kommunale verden, træde i 
baggrunden, mens man, med Tortzens ord, lader borgerne være eksperter på hverdagen 
(Tortzen 2008, s.192). En introduktion som måske også kan gøre noget positivt i forhold til 
den førnævnte holdningsændring, fordi man gennem oplysning om kvaliteterne ved at 
benytte en sådan metode, samtidig kan skabe større forståelse for mulige positive resultater. 
 
Samtidig ser vi den efterfølgende digitale synliggørelse af materialet som et godt svar på 
Tortzens fordringer om hurtigst muligt at dokumentere bidrag på skrift, så borgernes bidrag 
gengives i en original form, samt at give borgerne mulighed for at få overblik over processens 
forskellige faser (Tortzen 2008, s. 194-195).  
 
Som et tiltag der skal styrke den videre inddragelse af borgerne, har samtalen også som 
formål at motivere borgerne til efterfølgende deltagelse på den tilhørende online platform, 
hvilket behandles i det følgende afsnit.  

 
6.2.2 Onlinedialog med borgerne på websiden 
En tendens i forhold til forsøg med borgerdialog, som går igen både i den indsamlede teori, i 
telefoninterview med kommunerne og i egne eksperimenter, er erfaringen med at der er store 
vanskeligheder forbundet med at facilitere en meningsfuld online borgerdialog. Det var en 
udfordring, vi oplevede både i Rødovre og Herlev, hvor det var let at få borgerne i tale og få 
dem til at bidrage på standen, men hvor det var meget svært at få dem til at skrive og deltage 
på de tilknyttede websider.  
   
Diskussionen om, hvorvidt BOtS skal indeholde en permanent åben mulighed for 
borgerdialog og have karaktertræk fælles med online communities, eller om den kun skal 
foregå over en fastsat periode og omhandle et specifikt emne, var allerede i spil i forhold til 
planlægningen af eventen i Rødovre. Her valgte vi meget bevidst en kort intensiv dialog, 
inspireret af det oprindelige Design:Lab, hvor inddragelsen af brugerne foregår inden for 
fastsatte tidsrammer, samt af hensyn til de indbudte samtalepartnere fra projektet, som ikke 
kunne forventes at stå til rådighed i dagevis. Vi er dog efterfølgende blevet opmærksomme 
på, at fordelen ved det digitale medie måske netop er, at borgerne skal have mulighed for at 
bidrage nøjagtigt når det er belejligt for dem, hvilket også har en positiv virkning i forhold til 
at engagere andre end Tordenskjolds soldater. Det er en indsigt, der taler for at gøre 
dialogperioden længere end 48 timer. På baggrund af vores faglige indsigt omkring online 
communities, forestiller vi os dog, at et kommunalt BOtS-forløb bedst egner sig til at foregå 
inden for en kortere fastsat periode. Primært fordi udgangspunktet for borgerinddragelsen 
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ofte er en specifik beslutningsproces i forhold til fx en ny indsatsplan eller strategiplan. 
Samtidig kan vores forestilling om fordelen ved en færdig pakke, der kan åbnes og bruges 
med det samme, blive svær at kombinere med etableringen af et online community, som 
ifølge både Preece (2003) og Ling (2005) kræver mange ressourcer, men også stor løbende 
opmærksomhed. Imidlertid kan man jo ikke forudsige, om websiden rent faktisk kan blive et 
mødested for personer med interesse i en kontinuerlig debat om kommunale spørgsmål. 
 
Også forskningsprojekterne har haft svært ved præcist at sætte fingeren på de elementer, som 
gav onlinedialoger succes i forhold til at holde fast i borgernes interesse.  Både Tortzen, 
Vildbrad, Ulrich og Torpe understreger vigtigheden af, at oplæggene er velproducerede, og 
med emner som er vedkommende for alle borgere. Det er elementer, som vi ikke umiddelbart 
er herrer over i udviklingen af redskabet, men som vi gerne vil videreformidle til de 
fremtidige brugere ved fx at understrege vigtigheden af, at onlinedialogen administreres af 
en kvalificeret moderator. I det første forsøg med onlinedialog i Rødovre, hvor vi havde 
engageret samarbejdspartnere fra DAIM projektet som samtalepartnere, modtog vi i 
forbindelse med evalueringen af eventen følgende kommentar fra en samarbejdspartner, som 
ikke før havde prøvet kræfter med rollen som moderator:  
 
»Når man så kom ind på sitet, var det svært at vide hvad ens rolle som "ekspert" var. Når man ikke ser 
på indlæggene med nogle bestemte briller, bliver det sådan lidt svært at kommentere. Skal man stille 
spørgsmål til borgerne, skal man komme med svar på deres spørgsmål. Jeg synes det var svært at skabe 
en dialog ud fra historierne.« (Marieke Bülow, email af d. 10.11.08) 
 
Det er en udtalelse, som understreger, hvor svær rollen kan være, og det blev bekræftet 
yderligere i telefoninterviewet med Vildbrad fra Hedensted Kommune, som fortalte, hvordan 
kommunemedarbejderne havde haft stor gavn af et indledende introduktionskursus til rollen 
som moderator.  
 
»Det kræver viden om, hvordan man kommenterer på borgernes ideer, altså hvis ideerne skal have lov 
til at vokse. Så man ikke bare skriver ”Tak, det var en god ide...” og så ikke andet«. (Vildbrad 2009).  
 
På den positive side i forhold til overhovedet at få gang i den efterfølgende dialog vil vi pege 
på, at udgangspunktet for borgerdialogen ved brug af BOtS konceptet var en event, samtidig 
med en flermediel strategi, hvor vi opsøgte borgere gennem vores netværk og havde en 
annonce i avisen. Begge dele viste sig, i både Hals og Hedensted Kommune, at være det 
bedste udgangspunkt for efterfølgende dialog. 
 
»Der skal være en konference inden, hvis man skal have folk ind på siden. De andre forvaltninger, fx 
børnepasningsområdet, har ikke på samme måde som os gjort opmærksomme på siden, og de har ikke 
samme antal brugere. Vi arrangerede borgermøder, sendte emails til netværket, startede en sms-kæde 
og arrangerede en konkurrence«. (Vildbrad 2009).  
 
Overordnet må man konstatere, at samtlige erfaringer peger på, at det kræver en 
ekstraordinær indsats at skabe en onlinedebat, meget modsat den holdning Tortzen (2009) 
ofte støder på hos kommunerne, hvor man griber til den digitale løsning fordi den i første 
omgang synes nem. Samtidig viser erfaringer fra både Hals og Hedensted Kommune, at det 
kan lade sige gøre, og med positive resultater til følge, hvilket på nuværende tidspunkt må 
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være udgangspunktet for det videre arbejde med at føre BOtS ind i en kommunal 
sammenhæng.  
 
I det følgende afsnit vil vi foretage en opsamling på ovenstående præsentation af 
mulighederne for en videreudvikling af BOTS redskabet. 
 

6.2.3 Opsamling på den »kommunale version« af BOtS 
Der er ingen tvivl om, at der venter store udfordringer i forhold til at knække nøden 
angående faciliteringen af givende borgerinddragelse og borgerdialog med en online 
understøttelse. Imidlertid mener vi, at vi med BOtS har skabt et godt udgangspunkt for at 
understøtte nogle af de ovenfor nævnte succeskriterier for borgerinddragelse både offline og 
online. Som en opsamling af ovenstående præsentation kan vi se følgende positive punkter i 
det videre arbejde med BOtS: 
 

- Det indledende fysiske møde i BOtS understøtter den »nødvendige dialog« (jf. 
Tortzen), og møder borgerne der, hvor de er. 

- Den digitale understøttelse af borgerinddragelsesprocessen giver god mulighed for 
information om proces og dokumentation af borgernes bidrag i original form. 

- BOtS indeholder en flermedial strategi, med en event som omdrejningspunktet for 
den efterfølgende onlinedialog. 

- Websiden i BOtS giver borgerne mulighed for at bidrage, når det er belejligt for dem.  
 
Ligeledes ser vi følgende udfordringer: 
 

- At producere et spil-materiale som kan bruges i forskellige kommunale kontekster.  
- At få udviklet BOtS til en færdig pakkeløsning der er let for kommunerne at bruge. 
- At skabe en platform for BOtS som kan motivere borgerne i forhold til den 

efterfølgende onlinedeltagelse. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående punkter, baseret på egne og andres erfaringer, er vi på 
nuværende tidspunkt positivt indstillede overfor BOtS som et muligt svar på kommunernes 
manglende redskab til borgerinddragelse og dialog.  
 
Et projekt, der måske bliver virkelighed i forbindelse med DAIM-projektets overlevering af 
en værktøjskasse til Vestforbrænding, hvor indholdet bl.a. er mulige oplæg til 
udviklingsprojekter, der kan få et liv hos Vestforbrænding og deres tilknyttede kommuner. Et 
potentielt videreudviklingsarbejde, som vi, gennem vores deltagelse i DAIM-projektet og 
pga. vores fokus på det digitale, har fået et tilbud om at blive en del af fra Vestforbrænding 
side. 
 
I denne forbindelse er vi bevidste om, at der i en videreudvikling af BOtS ligger et stort 
arbejde i at bevæge sig ud på fremmed grund, fra brugerinvolverende designprocesser til 
kommunal borgerinddragelse, hvor vi derfor skal forsøge at opnå en dyb forståelse for de 
faktorer og parametre, som gør sig gældende i den kommunale verden. I modsætning til 
designprocessernes forholdsvis løse struktur forestiller vi os, at vi i den kommunale verden 
vil møde mere fasttømrede arbejdsgange, sagsbehandlingsprocedurer osv., der kan blive en 
udfordring, men også en spændende opgave at kombinere med BOtS-konceptet. 
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Vi vil nu forlade ideen om BOtS som et redskab til borgerinddragelse og i det følgende 
kapitel igen rette blikket mod vores DDL-koncept og brugerinvolverende designprocesserne, 
i en diskussion af konceptet, en refleksion over vores proces samt en konklusion med 
besvarelse af vores problemformulering. 
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7. Diskussion, refleksion og 
konklusion 
Efter at været omkring en videreudvikling af det konkrete værktøj »Blog on the spot« som 
borgerdialog og –inddragelsesværktøj til kommunerne, vil vi i dette kapitel vende tilbage til 
vores overordnede koncept – det Digitale Design:Lab (DDL). Kapitlet vil således omhandle 
en diskussion af DDL-konceptet, en overordnede refleksion over vores proces samt en 
konklusion som specialerapportens sidste afsnit.  
  

7.1 Diskussion af det Digitale Design:Lab 
Dette afsnit vil som sagt omhandle en diskussion af vores overordnede koncept – det Digitale 
Design:Lab (DDL). Diskussionerne tager udgangspunkt i nogle enkelte emner, der er centrale 
for anvendelsen af DDL i designprocesser. I diskussionen vil der være fokus på det vitale ved 
DDL-konceptet – dets digitale format, og hvilken betydning det har for anvendelsen af det. I 
forlængelse af dette vil diskussionerne gå på en motivering af brugerne til deltagelse i 
designprocessens digitale understøttelse, og hvad det betyder for DDL-konceptets bidrag til 
designprocesser, at offentligheden bliver en central aktør. Til sidst følger en diskussion af 
hvad vores konceptudviklingsproces har betydet for DDL-konceptets udformning.   
 

7.1.1 Motivere brugere til engagement i digitalt understøttede 
designprocesser 
Ifølge Löwgren og Stolterman er det designerens ansvar at identificere, hvilke brugere der er 
relevante at inddrage i designprocessen for at kunne håndtere de potentielle brugeres behov 
og ønsker i det endelig design. I praksis mener vi, at det ofte er mindre problematisk at 
identificere relevante brugere end at få disse relevante brugere til at deltage i 
designprocessen. Det kan være svært at motivere potentielle brugere pga. manglende tid, 
interesse eller andre praktiske eller politiske grunde. Derfor kan en vigtig del af designerens 
rolle i processen ifølge Löwgren og Stolterman være af socialt involverende karakter for 
skabe relationer til de brugere, der skal inddrages i designprocessen (Löwgren & Stolterman 
2004, s. 35-36).  
 
Det at motivere og engagere brugere, der har en perifer tilknytning til projektet, har på 
mange måder været en ledetråd i arbejdet med dette speciale, og er blevet en af de faktorer, vi 
har diskuteret før, efter og imellem alle aktiviteter, vi har været med til og stået for. Det har 
givet anledning til mange diskussioner, overvejelser og frustrationer. Samtidig er det et 
element, der ikke håndteres dybdegående i de artikler, vi har læst om 
brugerinddragelsesprocesser. Når diskussionen er blevet taget op i DAIM-gruppen, så har 
det været i meget generelle vendinger om, at for at skabe engagement skal det, man vil, 
involvere folk i være både relevant og spændende for dem. Men hvordan skaber man dette 
engagement i praksis? – og hvis man lykkedes med at gøre det, kommer folk så virkelig?  På 
trods af at vi arbejdede med denne problematik i Herlev-projektet i samarbejde med den 
erfarne kerne på DAIM, så var oplevelsen alligevel, at halvdelen af de forventede deltagere til 
idéworkshoppen meldte fra i sidste øjeblik, herunder bl.a. butiksejere fra Bangs Torv, der 
havde udtrykt stor begejstring og interesse for projektet.  
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Udfordringerne med at skabe motivation og engagement blandt de mere perifere deltagere, 
dvs. de deltagere der ikke allerede har forpligtet sig i projektet, har ført til flere overvejelser i 
vores udvikling af DDL-konceptet, og hvor der har vist sig størst succes med »Blog on the 
spot«-konceptet fordi der deri ligger en grundtanke om at møde borgerne, i deres kontekst. 
Derudover har vores erfaringer med at involvere perifere deltagere ført os til følgende 
kendsgerninger: For det første har det givet en oplevelse af, at folk kan melde fra, selvom de 
har virket meget engageret. Derfor bør man invitere dobbelt så mange deltagere, som man 
egentlig vil have med (meget firkantet sagt). For det andet, hvilket kan synes at stå delvist i 
modsætning til ovenstående, så kan det være en fordel at engagere et mindre antal deltagere i 
projektet – og så sørge for at få skabt en social relation til de pågældende, så det både bliver 
mere vedkommende, men også forpligtende for dem at deltage. Til sidst er det vores 
oplevelse, at motivation og engagement er to faktorer, som det kan være svært at komme 
med konkrete og generaliserbare bud på, fordi det er meget situations- og kontekstafhængigt. 
Det er dog vores opfattelse, at en større erfaring med at gennemføre designprocesser med 
brugerinvolvering kan gøre det muligt at opbygge et personligt katalog over forskellige 
motiverende faktorer, som der kan trækkes på i efterfølgende situationer.  
 
Et er dog at få brugere til at møde op til fysiske møder og events, noget andet er at få dem 
motiveret til at deltage aktivt i den digitale del af en designproces, som jo er det vitale i DDL-
konceptet. Ifølge Storgaard og Holmgren er Danmark langt fremme bl.a. i forhold til 
adgangen til computere og internettet, der ikke kun er forbeholdt de få pga. landets 
økonomiske struktur (Storgaard og Holmgren 2005). Der var i 2007 således 89 procent af den 
danske befolkning, der havde adgang til internettet ifølge Foreningen af Danske Internet 
Medier (Andreasen og Gade 2008). Den store adgang til computer og internettet siger dog 
ikke noget om, hvor hjemmevant folk i Danmark begår sig på internettet. Af betydning er fx 
hvor erfaren man er med internettets muligheder for interaktion og kommentering på andres 
websider, hvilket er handlinger, der kræver et mere dybdegående it-kendskab. Dette 
spørgsmål, der kan være af central betydning i forhold til hvem og i hvad man kan få borgere 
til at deltage, er et spørgsmål, der vil blive eksemplificeret med de vanskeligheder, der har 
været i udviklingen af DDL-konceptet.  
 
Det har dog aldrig været en forudsætning, at Herlev-forløbet og DDL skulle opfylde et krav 
om en demokratisk designproces, dvs. at alle har lige muligheder for deltagelse, som man går 
efter i kommunernes tilgang til borgerinddragelse (jf. kapitel 6), eller som var målet i de 
tidlige participatory design-projekter. DDL-konceptet åbner op for, at dem der ønsker 
indflydelse, har muligheden for det. Problemet er på den anden side at så nonchalant i 
forhold til, om brugerne deltager og om de ønsker indflydelse, kan man som designer med 
fokus på brugerinvolvering ikke være, specielt hvis man ønsker – som tilfældet har været i 
DAIM-projektet – at opnå en deltagelse fra en stor og blandet del af den danske befolkning, 
hvor der både findes meget internetvante borgere, og borgere med en meget begrænset 
erfaring. Der er man som designer nødt til at indtage en mere opsøgende og motiverende 
rolle for at få folk til at deltage.  
 
Denne motivering af folk til at deltage i vores DDL-koncept har som sagt givet forskellige 
vanskeligheder undervejs – specielt i vores 48-timers online dialog med de borgere, som vi 
havde mødt i Rødovre Centrum, samt i Herlev-projektet i forberedelsesoptakten til 
idéworkshoppen. I 48-timers dialogen handlede problematikken formentlig om »ude af øje - 
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ude af sind«. Deltagerne havde bidraget til projektet med en historie til websiden, og de fik 
en flyer om projektet med websidens adresse på. Men de skulle formentlig have haft en 
meget positiv eller en meget negativ holdning til affaldshåndtering, dvs. på godt og ondt 
have brændt for sagen, for at de ville have fundet ind til websiden, når de kom hjem og 
skrevet en kommentar. Det er den udfordring om at få engageret andre end »Tordenskjolds 
soldater«, som vi var inde på i kapitel 6 om borgerinddragelse i kommunerne. I forhold til 
»Blog on the spot« skal det fremhæves, at man ved at møde borgerne der hvor de er, fremmer 
muligheden for at få historier og bidrag fra andre end Tordenskjolds soldater, hvilket kan 
være med til at give et mere nuanceret billede.  
Det var således også tilfældet i Rødovre Centrum, men det var som sagt svært at få dem til at 
fortsætte dialogen på websiden efterfølgende, og således var der også kun to borgere, der 
gjorde det. Derimod havde vi fået engageret en del af samarbejdspartnerne, hvilket vi mener 
handlede om, at de stod i en tættere relation til os gennem projektet og allerede var engageret 
i det. Det gav dog ikke decideret dialog, fordi der ikke var en udveksling, men det havde i 
højere grad karakter af samarbejdspartnernes kommentering af borgernes bidrag. På trods af 
at samarbejdspartnerne forsøgte at skrive kommentarer eller lægge op til dialog, så kom der 
ikke noget igen fra borgernes side. Det var erfaringer, der førte til overvejelser om, hvorvidt 
man skulle inddrage metoder fra markedsføringsfeltet i form af konkurrencer, lodtrækning 
eller lignende lokkemidler for at få borgere til at deltage. Det er metoder, som er mere gængse 
for designbureauer i den kommercielle verden. Det kan være en mulighed, men det skal være 
ud fra en afvejning af, hvad man beder folk om at deltage i samt stadig med udgangspunkt i, 
at det har relevans og er interessant for folk for at opnå en vis grad af kvalitet i bidragene. 
 
I forhold til Herlev-projektet så var vi meget opmærksomme på, da vi skulle lave oplægget til 
forberedelserne, at vi havde at gøre med en del deltagere, vi ikke anså for at være de mest 
computer-/internet-vante. Derfor valgte vi, at forberedelserne til workshoppen blev holdt på 
et simpelt plan. Her tog vi nok udgangspunkt i laveste fællesnævner, fordi vi gerne ville 
undgå, at folk havde en dårlig oplevelse med det. Deltagerne skulle derfor kun tilføje 
kommentarer på websiden og ikke uploade billeder eller lignende, som det havde vist sig at 
være vanskeligt for nogle af deltagerne til workshoppen med beboere fra etageejendomme. 
På trods af at vi i Herlev projektet havde en tættere kontakt med flere af deltagerne, 
sammenlignet med Rødovre Centrum, så var der ikke en eneste af deltagerne, der svarede på 
oplægget. Det var dog ikke kun i den digitale del, at det var svært at få folk til at deltage; til 
den efterfølgende idéworkshop var der kun tre ud af de otte borgere, der havde svaret ja, 
som endte med at komme til workshoppen. I forhold til deltagelse og samarbejde fremhæver 
Storgaard og Holmgren (2005), at det ikke sker automatisk med indførelsen af teknologien, 
men at det derimod er noget, der skal opstå igennem den sociale sammenhæng, som 
websiden repræsenterer. Måske skal designprojekter med mange forskellige parter, der skal 
understøttes af et DDL-koncept, derfor starte med et personligt møde, hvor websiden også er 
repræsenteret. Dette er en pointe, som Bolette M. Christensen understreger i sit kapitel om 
»Mediering af modstand og alternativ«, hvor hun mener, at kropslig kommunikation er 
central for opbygningen af eksistentiel tillid. Hun fremhæver, at  
 
»internettet kan [...] bruges, effektivt, til meget. Men det kan ikke erstatte den kropslige samhørighed, 
knyttet til eksistensen i tid og rum, når det drejer som om dannelse af fællesskaber, deliberative 
offentligheder, eller organisering af fælles handlen. Den virtuelle organisation er ikke en virkelig 
organisation« (Christensen 2005, s. 384). 
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Hun understreger her, at det er svært at skabe tilliden, når der skal organiseres fælles 
handlen mv. uden at møde folk fysisk. Vi har således med afprøvningen af DDL ikke 
umiddelbart gode erfaringer med, hvordan man motiverer perifere brugere til at engagerer 
sig i en designproces. Ud fra erfaringerne, og med baggrund i anden forskning, er 
erkendelsen dog, at der skal opbygges en social relation til de potentielle brugere, der skal 
engageres i projektet gennem ansigt-til-ansigt møder. Og når det er etableret, så er der med 
DDL mulighed for at skabe rammerne for denne brugerdeltagelse og samarbejde i 
designprocesser.  

 

7.1.2 DDL og offentlighedsaspektet 
Med det digitale som en vital del af DDL-konceptet, så følger der også en diskussion af 
offentlighedsaspektet med hensyn til anvendelse af konceptet i designprocesser. 
Offentlighedsbegrebet har fået et nyt ansigt i forbindelse med internettets indtog, der bl.a. 
betyder en større grad af synlighed samt interaktive muligheder, der giver mulighed for aktiv 
deltagelse i modsætning til mere traditionelle medier som tv og radio. Internettet betyder 
således en åbenhed og synlighed, men konsekvenserne af det der kommunikeres kan være 
mere komplekse og svære at gennemskue (Slevin 2000). En repræsentation på internettet 
gennem en webside tillægger derfor et designprojektet et nyt sæt overvejelser om, hvor åbent 
projektet skal være, og hvad man ønsker, der skal være synligt. Gennem anvendelse af 
internettet lægger DDL op til en designproces, der er åben og transparent – men er det muligt 
og mest fordelagtigt i alle designprojekter? Brugen af det Digitale Design:Lab i Herlev betød, 
at projektet fremstod som en transparent proces. Samtidig var der ting, der ikke blev lagt ud 
på websiden, fx det butiksejerne fortalte os om deres ulovlige affaldshåndtering. I projektet 
var det blevet bestemt, at websiden skulle rumme alt det materiale, der blev arbejdet med i 
projektet, så derfor var vi nødt til at »glemme« noget af det, vi havde hørt. Dette 
eksemplificerer et dilemma, der ofte kan finde sted inden for det etiske kodeks i 
videnskaberne, hvor det empiriske arbejde med »rigtige« mennesker stiller forskeren overfor 
et ansvar om at være loyal overfor informanterne og ikke påføre vedkommende skade 
gennem fremstillingen af det fortalte i forskningen (Kvale 1997). Udover det ansvar 
designerne har overfor informanter og formidling af deres historier på websiden, så kan 
offentlighedsaspektet også få betydning for arbejdet med samarbejdspartnerne. I den 3. 
partnerworkshop havde tilstedeværelsen af det digitale, i form af live-blogging, den fordel at 
samarbejdspartnere i DAIM i det mindste blev opmærksomme på projektbloggens 
tilstedeværelse i projektet (som ellers havde levet en meget anonym tilværelse). Samtidig blev 
problematikken omkring offentlighedsaspektet af det digitale både synlig og meget central. 
Deltagerne fra designbureauerne er meget bevidste om konkurrencen med lignende 
bureauer, og de var derfor ikke interesserede i, at deres metoder og konceptidéer blev 
offentliggjort på DAIM-bloggen. Til partnerworkshoppen løste det sig ved, at de kunne 
række en hånd op, når noget ikke skulle skrives. Det betød dog samtidig, at det ikke blev live-
blogging, i den forstand at det blev lagt op løbende, men at den pågældende side blev først 
offentliggjort til sidst, efter at deltagerne have givet deres samtykke. Det samme var tilfældet 
i idéworkshoppen i Herlev, hvor vi af etiske årsager ville have deltagernes godkendelse 
individuelt ved slutningen af aftenen før vi kunne publicere live-bloggingen. Netværket – 
VidenDanmark – har erfaringer med at live-blogge til deres seminarer, bl.a. fordi de ønsker at 
deltagerne skal være mere aktive, og have mulighed for at tage det de hører til sig gennem at 
selv bidrage med indlæg undervejs i seminariet. Her er folk imidlertid informeret, inden de 
dukker op, hvilket betyder, at de ved, hvad de går ind til i forhold til at alt fra seminariet 
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bliver offentliggjort på internettet (Schou 2009). Som vi tidligere har været inde på, så kræves 
det i et projekt, hvor man ønsker, at en offentlig webside skal være samlingspunktet og 
dokumentationen af alle aktiviteter, at der bliver informeret om det allerede fra starten, så alle 
parter i projektet kan forholde sig til det, og ved hvad de går ind til. Det er dog ikke helt 
umuligt at tænke sig projekter, hvor websidens offentlighedsaspekt kan give store problemer. 
Og hvad betyder det, når dele af en hel designproces skal holdes hemmelig for 
offentligheden, samtidig med at man skal henvende sig til forskellige parter? Kan websiden 
bare deles op, så noget er tilgængeligt for alle og andre sider ikke? Og hvad betyder det så for 
fællesskabet i projektet, hvis nogen har adgang til mere end andre? Der kan dog 
argumenteres for, at en adskillelse af websiden, så den inderste og midterste (jf. aktørfiguren i 
kapitel 5) kerne har adgang til mere end den yderste kerne, ikke nødvendigvis er en ulempe, 
og slet ikke hvis det kan betyde, at DDL-redskabet bliver anvendt. Opdeling af websiden og 
adgangsbegrænsninger kan være vigtige overvejelser, der følger med i forhold til 
anvendelsen af DDL som redskab i projekter. Hvis der er en uvilje mod det fra 
samarbejdspartnernes side, så vil det formentlig resultere i, at det ikke blev brugt.  
 
En lignende diskussion oplevede vi i DAIM-projektet, da deres projekt-blog var lukket, så det 
kun var den inderste kerne i projektet, der havde adgang til den i det første halve år. Fordelen 
ved det var, at samarbejdspartnerne ikke havde nogen betænkeligheder med hensyn til, hvad 
der blev lagt op, hvilket måske også var en medvirkende faktor til, at et par af dem også 
bidrog med indlæg. DAIM-gruppen – den inderste kerne – som ikke nødvendigvis anvendte 
bloggen til deres daglige vidensdeling, ville gerne have et offentligt tilgængeligt ansigt 
udadtil, som Joachim beskriver det på bloggen: 
 
»Kære DAIM-partnere, vi har ikke så meget elektronisk indhold fra DAIM at vise på en nem måde til 
folk der henvender sig udefra med interesse i projektet. Derfor vil jeg bede jer alle om at melde ud om 
det er okay for jer at åbne indholdet på denne blog for læsere udefra?« (Halse 2008) 
 
Og da bloggen så to måneder efter blev offentliggjort: 
 
»The DAIM blog and the previously posted content here is now publicly visible. We will continue to 
post important messages, documentation of the process and various rants on waste and design 
anthropological innovation for your information and inspiration«  
(Halse 2008) 
 
Det har fungeret med en offentlig tilgængelig DAIM-blog, men det der bliver udgivet på den, 
handler også primært om de aktiviteter, der bliver gennemført med samarbejdspartnere, 
brugere og andre interessenter. Derimod bliver den ikke anvendt i det daglige arbejde internt 
i DAIM-gruppen, hvor e-mails, udover mundtlige overleveringer, er projektgruppens 
vidensdelingsredskab. Det er heller aldrig kommet på tale at offentliggøre referater fra de 
ugentlige tirsdagsmøder på bloggen; de bliver ligeledes distribueret via e-mail til DAIM-
gruppen og samarbejdspartnerne. Så en fuldstændig åben og offentlig proces, hvor alt er 
tilgængeligt for alle, er måske utopisk at tænke sig for de fleste projekters vedkommende, 
men det er ikke nødvendigvis en intention med DDL. Sagt med andre ord, så kræver en god 
anvendelse af DDL, at der indledningsvist i projektet afholdes en afklarende diskussion 
omkring offentlighedsaspektet – både i forhold til hvad redskabet skal bruges til, hvem har 
adgang til hvad, og hvad der bliver lagt op.  
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7.1.3 DDL – et færdigt koncept 
Udover diskussionen af hvilke udfordringer, der stadig ligger i vores DDL-koncept omkring 
engagement, samt anvendelse af det digitale og offentlighedsaspektet, så er det endvidere en 
relevant diskussion, hvad vores DDL-koncept helt konkret bidrager med. 
Konceptudviklingen af det Digitale Design:Lab har været en designproces, som kan beskrives 
som eksplorativ og delvist iterativ. Den er eksplorativ, fordi tilgangen til specificeringen af de 
problematikker, som konceptet skulle håndtere, har været induktiv. Med det mener vi, at 
empirien bestående af observationerne og erfaringerne fra deltagelsen i DAIM-projektets 
Design:Lab har været udgangspunktet for denne specificering. Den eksplorative proces har 
bl.a. betydet, at vi har holdt konceptet åbent og bredt langt hen i processen, ved fx at have 
dækket flere dele af en designproces, såsom indsamlingen af empirisk materiale og 
workshops, for ikke at blive fastlåst for tidligt i defineringen af, hvad vores koncept skulle 
bidrage med. Denne proces har samtidig fyldt meget, fordi der har været et stort behov for at 
sætte sig ind i en ny social kontekst, i form af DAIM-projektet. Konsekvensen af dette har 
været, at processen kun har haft få iterationer - iterationer der skulle have sikret, at behov og 
design løbende blev revurderet og evt. ændret på baggrund af de empiriske erfaringer. Dette 
er et element, der kan få os - som interaktionsdesignere - til at føle, at vi står med et mindre 
velafprøvet koncept med mange elementer i spil, men med mere erfaring med at anvende det 
digitale til at understøtte designprocesser. Derfor skal DDL anskues på et konceptuelt plan, 
hvor der bliver bygget på de meget konkrete erfaringer, som vi har opnået gennem det 
eksplorative arbejde i udviklingsprocessen. Det betyder samtidig, at DDL-konceptet er åbent 
for videre udvikling og afprøvning i nye designprocesser – et aspekt, der er essentielt i 
Design:Lab-tankegangen, da det betyder, at udforskningen kan fortsætte og tilpasses af dem, 
der ønsker at arbejde videre med det. Samtidig kan designerne, som Paul Dourish (2004) 
skriver i sin bog »Where the action is«, ikke styre brugernes anvendelse af konceptet i sidste 
ende. I forlængelse af det kan vi tilføje, at selvom konceptet er udviklet i sammenhæng med 
et konkret designprojekt – DAIM – er det vores klare intention som designere, at det kan 
anvendes i andre designsammenhænge, og hvor vi regner med at DDL-konceptet vil blive 
formet og anvendt i forhold til det praksisfællesskab, det vil komme til at indgå i (Dourish 
2004). Derfor skal DDL-konceptet som udgangspunkt opfattes som inspiration til designere, 
der ønsker at arbejde med brugerinvolverende designprocesser.  
 
Samtidig med at DDL-konceptet bør afprøves yderligere i praksis, så rummer det tydlig 
potentiale for videreudvikling. I udviklingsprocessen har det flere gange været oppe, om det 
var muligt at gøre det digitale til udgangspunktet for interaktionen med potentielle brugere, 
dvs. at flytte interaktionen ud på nettet. »Blog on the spot«-konceptet understøtter en 
etnografisk inspireret møde, hvor der indsamles hverdagshistorier gennem dialog og 
interaktion med brugerne. En mulighed for udvikling ville her være at selve interaktionen – 
dvs. designspillet – foregik på den digitale platform i form af en elektronisk udgave af spillet. 
Det ville betyde at man kunne udnytte de nye interaktionsmuligheder, det digitale kunne 
give, bl.a. i form af deltagernes uafhængighed af tid og sted. Derudover over ville det 
imødekomme de tidsmæssige omkostninger, der kan være ved at uploade og håndtere 
materialet. Et andet sted den digitale interaktionsmulighed kunne være fordelagtig er i 
workshops. Med DDL-konceptet har vi forsøgt at integrere det digitale i det arbejde, der blev 
udført i workshops. En mulighed for at flytte det digitale ind i gruppearbejde kunne være i 
form af  digitale whiteboard eller lignende, hvor deltagerne kunne spille en elektronisk 
udgave af landskabsspillet. Hermed opstår muligheden for deltagerne selv at producerede 
deres bidrag og samle op på hovedpointerne, fordi det digitale ville give mulighed for en 
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mere automatisk afrapportering, der ikke krævede at facilitator tog billeder eller 
videofilmede det. Dette kunne i forlængelsen betyde at brugerne selv reflekterede over 
processen og deres deltagelse fordi de også havde ansvaret for resultaterne samtidig med at 
opsamlingen af resultaterne ville ske kollektivt. 
 
Det følgende vil omhandle vores egen proces, hvori DDL-konceptet er udviklet, vi vil således 
reflektere over vores egen brugerinvolverende designproces. 

 

7.2 Diskussion og refleksion over vores proces 
Refleksionen over vores proces omhandler arbejdet i specialet på et mere overordnet plan. 
Der er flere aspekter af den proces, vi har været igennem, der har influeret på vores endelige 
levering i specialet, og har haft betydning for, hvordan vores arbejde har været. Vi vil her 
komme ind på vores veksling mellem to kasketter, som nævnt indledningsvist, vores 
mesterlære samt afslutte med en refleksion over vores udviklede  forståelse af brugernes rolle 
i designprocesser. 
 
For det første har vi lært en masse om designprocesser, brugerinvolvering, 
workshopmetoder, feltarbejde og alle processerne derimellem. Derudover har vi gennem 
vores deltagelse i DAIM-projektet haft mulighed for at indgå i en unik læringsproces, hvor vi 
dels har fået indblik i og opnået forståelse af det arbejde, der foregik med at udvikle 
designmetoder i et forskningsprojekt, og dels har fået mulighed for at levere et selvstændigt 
bidrag. Den forståelse af udviklingen af et projektarbejde, som vi har fået, har vi brugt til at 
undersøge muligheder for forandring og udvikling af designløsninger. Det er foregået som 
en eksplorativ proces med en fuzzy front end, hvor der i den indledende del af arbejdet har 
været foretaget en søgen efter, hvad der skulle designes for at understøtte det arbejde, der 
foregik i DAIM-projektet. I denne proces har vi dog ikke efterfølgende trukket os ud af DAIM 
for at gå hjem og designe vores eget produkt, der kunne imødekomme de observerede behov, 
men uden at blive bragt tilbage til brugerne. Derimod har vi fortsat arbejdet i DAIM-regi, så 
vores konceptudvikling er sket i den kontekst, hvor værktøjet skulle bruges, og i samarbejde 
med de mennesker, der skulle bruge det. Med hensyn til DDL-konceptet – så viste den forrige 
diskussion, at konceptudviklingen er endt med, at vi har indhøstet nogle konkrete erfaringer, 
der bygger på arbejdet i DAIM-projektet, men som samtidig kan danne udgangspunkt for 
inspiration i andre designprocesser, dvs. ikke kun i DAIM-projektet, men tillige i den 
kommercielle verden og i forskningsverdenen.  
 

7.2.1 Veksling mellem to kasketter 
I forhold til vores egen specialeproces hvor udviklingen af DDL-konceptet er gennemført, så 
har vi som tidligere nævnt stået overfor nogle udfordringer med hensyn til at veksle mellem 
to kasketter – på den ene side at være specialestuderende og på den anden side at være 
deltagere i et forskningsprojekt. At have kunnet veksle mellem to fysiske steder i denne 
veksling dvs. vores base på DKDS og så vores specialevejledning og -kontor på ITU, har på 
den ene side været en fordel, fordi vi på ITU har haft et pusterum, hvor al fokus kunne 
fastholdes på at være specialestuderende og på vores eget bidrag. Men på den anden side har 
det også været vanskeligt, specielt de første 3-4 måneder, når vi konstant skulle holde os 
opdateret omkring udviklingen i DAIM-projektet. Resultatet var, at vi brugte størstedelen af 
vores tid i på DKDS, hvor vi så på kort tid formåede at sætte os ind i et stort projekt, med 
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mange givende faglige og teoretiske diskussioner. At vi traf dette valg hang ligeledes 
sammen med, at vi blev modtaget med åbne arme af projektets faste deltagere, der 
engagerede sig i vores projekt og indbød os til at være deltagere i DAIM på lige fod. Det 
spændende forskningsprojektmiljø på DKDS resulterede derfor i, at vi brugte megen tid på 
aktiviteter, der efterfølgende har vist sig kun indirekte at have haft relevans for vores bidrag. 
At foretage denne afvejning og vurdering af relevansen var imidlertid vanskelig at overskue 
undervejs. Det vil sige, at kasketten med mærket »speciale-studerende« måske blev lagt lidt 
for meget til side til fordel for kasketten med mærket »deltagere i DAIM«.  
 
Efterfølgende har vi måttet sande, at i starten af perioden på DAIM, bl.a. på grund af et meget 
fast tilrettelagt program for aktiviteterne i DAIM-projektet, har vi kun haft ringe mulighed for 
at præge slagets gang. Denne situation betød, at vi indtog en mere ydmyg rolle, end den vi 
normalt forbinder med os selv. Åbenheden i forskningsprojektet betød dog, at vi efter nogle 
måneder havde opnået en forståelse for projektet, som gjorde os i stand at præge de 
aktiviteter, der skulle foregå, så der blev plads til, at vores bidrag kunne komme til 
udfoldelse. Det skete derefter i tre af projektets brugerrettede aktiviteter, Rødovre-eventen, 
den 3. partnerworkshop og Herlev-projektet. Disse aktiviteter er alle blevet beskrevet og 
analyseret i kapitel 5.  
 
Vores aktive deltagelse i DAIM-projektet er en udvikling som har givet os den kontekst til at 
udvikle og afprøve metoder, som vi fandt frem til, at vi havde brug for, da vi gennemtænkte 
og drøftede projektet i den indledende del af vores problemformuleringsproces. Her havde vi 
med udgangspunkt i vores faglighed overvejet muligheden for at inddrage IKT og det 
digitale medie som et element, der kunne understøtte og effektivisere designprocesserne. Vi 
ser det som en fordel at vores arbejde med at udvikle et digitalt redskab til at understøtte 
designprocesser er foregået som led i et projekt inden for forskningsverdenen frem for i den 
kommercielle verden. Fordelen har været, at der var plads til vores eksperimenter, samtidig 
med at forskerne på DAIM har haft tid til at implementere vores idéer i det fælles arbejde. 
Derudover har vi i udviklingsprocessen haft erfarne og kompetente sparringspartnere i 
forhold til metodeudviklingen inden for brugerinddragelsesprocessen. De har kunnet give os 
gode råd og har villigt diskuteret de forskellige idéer og udfordringer med os. Samtidig kan 
det fremhæves, at DAIM ligeledes har draget fordel af vores bidrag, da det har tilført et ekstra 
lag i forhold til deres metodeudviklingsproces. Således bliver principperne i »Blog on the 
spot«-konceptet en del af DAIM-værktøjskassen som en af metoderne til deltagende 
feltarbejde, der skal overleveres til designbureauerne og Vestforbrænding i begyndelsen af 
april. Samtidig har bl.a. designbureauet 1508 fundet inspiration i vores DDL-koncept som 
udgangspunkt for vidensdeling samt til understøttelse af workshops (Katja Øder Hansen 
2009).   
 

7.2.2 Elev og mester-forholdet 
Specielt i vores to første måneder i DAIM havde vi som sagt i høj grad haft rollen som elever i 
mesterlære. Steiner Kvale fremhæver, at forskning er et område, hvor læring og udvikling af 
den faglige identitet minder om traditionel mesterlære, hvilket han beskriver således: 
 
»Fagets normer og værdier legemliggøres gennem deltagelse i fællesskabets praksisformer og befæstes 
ved, at lærlingene identificerer sig med mester, som repræsenterer faget.« (Kvale 1999, s. 181) 
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Det betyder at den traditionelle mester-lærlinge-relation er afgørende for at lære 
videnskabelig forskning. I vores deltagelse i DAIM har vi været som elever i mesterlære, fordi 
vi både skulle sætte os ind i et stort projekt samt de metoder og teorier, som forskerne i 
projektet lagde til grund for deres arbejde. Vi har gennem deltagelsen fået kropsliggjort de 
praksisformer, der eksisterer i dette fællesskab – både hvad angår gennemførelsen af et 
forskningsprojekt, samt de konkrete metoder forskerne i DAIM anvender i brugerinddragelse 
og designprocesser. Denne form for læring har været givtig for vores uddannelse inden for 
brugercentreret design med fokus på brugerinvolverende designprocesser - hvor den mere 
uformelle læring, der er foregået i DAIM-regi, står i kontrast til den formelle læring på ITU. 
Her har vi i tidligere studieprojekter haft mulighed for at udforske problemstillinger i forhold 
til designprocesser og aktiv brugerinddragelse, men det har været uden et decideret 
praksisfællesskab, hvor vi har kunnet lytte til fortællinger og opnå faglig sparring. Ifølge 
Lave og Wenger udgør fortællingerne en central del af deltagelsen i praksisfællesskabet, hvor 
læringen sker ved at lytte til dem, der fortæller og selv fortælle historierne videre (Kvale 1999, 
s. 19). Her fremhæver Schön (2001), at vejlederens kommentarer i forhold til de studerendes 
praktik bidrager til at udvikle den studerendes refleksion-i-handling. Det er et aspekt, der har 
været svært at få adgang til ved gennemførelsen af kursusprojekterne på ITU, med 
undtagelsen af specialet, fordi forholdet til underviseren, der også fungerer som 
projektvejleder, er mere distanceret, så den faglige vejledning i forhold til projektet først 
kommer i spil til den afsluttende eksamen, hvor bidraget til de studerende mere får karakter 
af refleksion-over-handling.  
 
Derfor har vores deltagelse i DAIM også betydet, at vi har opnået en læring og erfaring, som 
ikke umiddelbart er mulig inden for den eksisterende studieordning på ITU. Denne erfaring 
har udvidet vores forståelse for brugernes rolle i designprocesser, hvilket vil blive uddybet 
nedenfor.  
 
Forinden skal det fremhæves, at vi ikke blot har anvendt de fortællinger, som vi har lyttet til i 
DAIM til at udføre vores egne workshops og til at udvikle vores brugerinddragelseskoncept – 
det Digitale Design:Lab. Vi har også fortalt fortællingerne fra praksisfællesskabet i DAIM 
videre til vores medstuderende, som også i deres specialearbejde har stået overfor 
udfordringer i forhold til brugerinddragelse i designprocesser. Det er udfordringer, vi deler 
med vores medstuderende, fordi vi i vores kandidatuddannelse Digital Design og 
Kommunikation har valgt en specialisering, der hedder Brugercentreret design.  
 
Derfor har en stor del af vores uddannelse handlet om at forstå, hvordan man kan undersøge 
brugernes behov og ønsker i designprocesser, og ikke mindst designe efter dem. Det er et 
forløb, hvor vi bevidst har valgt at spore os ind på den del af brugercentreret design, der 
handler om aktiv involvering af brugerne i designprocessen. Men hvad er det så, de 
potentielle brugeres rolle er i designprocesser? Hvad er det, de skal bidrage med, og hvordan 
skal vi designere samarbejde med brugerne? Dette arbejde havde vi allerede gjort lidt 
erfaring med inden vores deltagelse i DAIM, fx ved at gennemføre participatory design-
inspirerede workshops. Der er dog ingen tvivl om, at deltagelsen i DAIM-projektet har lært 
os noget, som vi ikke kunne have opnået på egen hånd – ikke mindst i forbindelse med at 
planlægge og facilitere workshops.  
 
En stor del af vores læring har samtidig været, at vi har opnået en større forståelse af 
brugernes rolle. Forinden havde vi måske en lidt naiv opfattelse af, at brugerne skulle komme 
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med de gode ideer og de nye kreative løsninger, og at der ikke måtte ændres på brugernes 
forslag, efter at de var gået hjem. Det har vi lært er en tankegang, der kan resultere i 
mislykkede workshops, hvor designerne ikke føler, de har fået noget ud af det, og hvor 
brugerne ikke føler, at de har kunnet bidrage. Det gælder specielt, hvis der ikke bliver skabt 
de optimale rammer for arbejdet, eller der ikke er tale om en deltagelse af »Lead Users«, som 
de er beskrevet af Eric von Hippel (Wikipedia 2009). Deltagelsen i DAIM-projektet har dog 
medført, at vores opfattelse af dette er blevet vendt lidt på hovedet, da tilgangen her er, at 
deltagerne bidrager med det, de er bedst til dvs. det afhænger af personen. Denne tilgang 
blev bl.a. understreget på den 3. partnerworkshop, hvor Ellen Christiansen påpegede, at alle 
deltagere kan bidrage med narrativer, men at det ikke er alle, der hurtigt kan producere nye 
og gode ideer i designsammenhænge. Det fører tilbage til Sanders og hendes syn på 
brugernes rolle, hvor hun fremhæver, at alle er kreative, men at det kun er enkelte brugere, 
hvis kreativitetsniveau er så højt, at de kan opfattes som med-designere (Sanders & Stappers 
2007). Det handler derfor ifølge både Sanders og Christiansen om at skabe rammerne for 
deltagernes fortællinger, så designerne kan få indblik i deltagerne behov, ønsker og drømme. 
Samarbejdet imellem brugerne og designerne kan bidrage til gode ideer, så længe de 
optimale rammer som sagt bliver skabt. Efter diskussion med flere forskere fra ITU og DKDS 
inden for feltet (fx Joachim Halse, Nis Johansson, Dag Svarnæs), samt vores medstuderende, 
er det samtidig kommet frem, at det er en almindelig opfattelse, at det er en svær praksis at 
skabe rammerne for og facilitere en workshop, hvorfor det efterhånden også gået op for os, 
hvad det er for en utrolig givtig erfaring, vi har fået gennem deltagelsen i DAIM-projektet. 
Denne erfaring gør det på den ene side muligt for os at planlægge og gennemføre gode 
workshops på egen hånd, og på den anden side gør det muligt for os at stille kritiske 
spørgsmål til det, vi oplever i workshopsammenhænge. Et af disse spørgsmål, som går på en 
forståelse af hvad brugernes rolle i designprocessen er, vil blive uddybet i det følgende.  
 
I forhold til DAIM-projektets workshops har vi derfor også stillet spørgsmålstegn ved, 
hvordan man skaber ejerskab blandt deltagerne, når man samtidig lægger op til, at 
workshoppen skal ende ud med åbne resultater – åbne resultater, der ofte kan efterlade 
deltagerne med en følelse af: »Hvad er det egentlig vi har bidraget med?«. Det var et 
spørgsmål, som blev stillet os, både i forbindelse med kommuneworkshoppen og i 
forbindelse med vores egen workshop med beboere fra etageejendomme. De åbne resultater, 
der var udbyttet af de workshops, vi har deltaget i, har betydet, at deltagerne endte med at 
producere et dukketeater over et fremtidsscenarie – et format der som tidligere nævnt er godt 
til at samle op på deltagernes diskussioner i workshoppen og derved få hovedpointerne frem. 
Problemet med formatet er at, fordi det har en meget legende karakter, kan det betyde, at 
deltagerne sidder tilbage med det ovenstående spørgsmål, hvis det ikke bliver synliggjort for 
dem, hvad fremtidsscenarierne skal anvendes til efter workshoppen.  
 
Denne erfaring har gjort os opmærksomme på, at workshops kræver både en klar optakt og 
en afslutning, hvor det - udover et farvel og tak - også skal sikres, at deltagerne efterlades 
med en følelse af, at de har bidraget til det følgende designarbejde. Det er et punkt, der er en 
svær, men en vigtig del af facilitatorrollen. Når dette punkt ofte bliver vanskeligt, er den 
bagvedliggende årsag, at designerne ofte - i designprocesser med en fuzzy front end - er i en 
indledende søgen efter designemuligheder, og derfor ikke kan specificere overfor deltagerne, 
hvad designprocessen vil ende med, dvs. om det bliver en service, et produkt, en bygning 
osv. (Sanders & Stappers 2008). En pointe som Löwgren og Stolterman også er inde på i deres 
beskrivelse designsituationen, hvor de mener at problemidentificering og designmuligheder 
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udvikles sideløbende, og det derfor kan være svært sætter brugerne ind i (Löwgren & 
Stolterman 2004). Denne situation medfører, at designeren står i et dilemma med hensyn til 
en afvejning af, hvor meget vedkommende kan love deltagerne. Det handler om, at 
designprojektet skal forklares for deltagerne, så de finder det interessant, og de ved, hvad de 
går ind til, og på den anden side må designeren i denne forklaring ikke love mere, end 
vedkommende i sidste ende kan holde, for at deltagerne ikke kommer til at føle sig udnyttet. 
Det er en problematik, som også blev fremhævet i vores gruppeinterview med fem designere 
fra web- og digital designbureauer, da vi diskuterede vores DDL-koncept. Her har det 
ligeledes været en udfordring, da websiden skulle opbygges at foretage en konstant afvejning 
af, hvad vi kunne skrive, for at det blev interessant for folk at deltage, samtidig med at vi ikke 
kunne love dem en ny affaldsløsning på Bangs Torv. Dette er et vigtigt aspekt ved 
faciliteringen, som vi har opnået indsigt i gennem vores deltagelse i DAIM-projektet, men 
hvor vi stadig ser det som en stor udfordring at udføre det i virkeligheden. 
 
 

7.3 Konklusion 
Dette projektarbejde startede ud med en intention om at udvikle et digitalt koncept, der 
kunne håndtere de udfordringer, der er ved at arbejde i korte designprocesser, samtidig med 
at der sker en aktiv involvering af interessenter og potentielle brugere.  
 
I søgningen efter en kontekst, hvor dette metodeudviklingsarbejde kunne foregå, endte vi 
med at blive deltagere i DAIM-projektet – et forskningsprojekt der arbejder med at udvikle en 
design-antropologisk innovationsmodel, som en del af Regeringens program for 
brugerdreven innovation. 
Vores deltagelse har - udover at have bidraget med empiriske materiale igennem det 
deltagende observerende arbejde i aktiviteterne i DAIM-projektets Design:Lab - endvidere 
betydet, at vi har været i mesterlære i DAIM-projektets praksisfællesskab, hvor vi har opnået 
stor erfaring med at gennemføre aktiviteter i en brugerinvolverende designproces. I disse 
aktiviteter er fokus, inspireret af etnografiske metoder, på at indsamle hverdagsfortællinger 
blandt de potentielle brugere, for herefter at inddrage interessenter og potentielle brugere i 
udforskningen af det empiriske materiale, som skal danne udgangspunkt for identificeringen 
af designmuligheder og forslag. Aktiviteterne har derfor bestået af forskellige former for 
workshops samt feltarbejde under betegnelsen hverdagsundersøgelser. 
I gennemførslen af forskningsprojektets aktiviteter har vi fået mulighed for at udvikle og 
afprøve et Digitalt Design:Lab-værktøj. Et arbejde der har været struktureret efter 
nedenstående tre arbejdsspørgsmål, der her vil blive konkluderet på.  
 
1. Hvilke udfordringer ligger der i undersøgelses- og designaktiviteterne i DAIM-projektets 
Design:Lab, hvor der arbejdes med aktiv involvering af interessenter og potentielle brugere, og hvor 
designbureauernes korte tidsforløb skal tilgodeses? 
 
Besvarelsen af dette arbejdsspørgsmål er sket med udgangspunkt i de første måneder af 
vores proces, hvor vores deltagende observationsarbejde bidrog med erfaring i 
planlægningen og gennemførsel af brugerinvolverende designprocesser, og med en 
identificering af udfordringer og problematikker ved dette arbejde, som blev udgangspunktet 
for den videre konceptudvikling proces - udfordringer som præsenteres i det følgende. 
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At indsamle historier fra mennesker på gaden for at give den empiriske indsamling en 
deltagende karakter fra borgernes side var en udfordring, vi oplevede i feltarbejdet ved 
Nørrebro station, og hvor vi så muligheder i at drage fordel af det digitale, så borgernes 
bidrag kunne ske ud fra dialog og interaktion. Det var en erfaring med feltarbejde, der 
sammen med den efterfølgende 2. workshop med samarbejdspartnere endvidere medførte 
oplevelser med udfordringer, som handlede om at videreformidle det empiriske materiale til 
parterne i projektet. Udfordringerne lå i at give samarbejdspartnerne en fornemmelse for 
felten, som ikke kun blev formidlet af andre, til workshops og møder, men en indsigt de også 
havde mulighed for at danne på egen hånd, på de tidspunkter hvor det passede for dem. Det 
var en udfordring, vi oplevede til den 2. partnerworkshop, hvor samarbejdspartnerne ikke 
følte, at de fik eller havde haft mulighed for at fordybe sig i empirien. Erfaringerne førte til 
idéer og overvejelser omkring at anvende det digitale til at understøtte både vores (dem i 
felten) møde med borgerne, samt samarbejdspartnernes (dem der ikke er med i felten) møde 
med borgerne samt at give mulighed for, at samarbejdspartnere kunne forberede sig på 
deltagelse i workshops. Udviklingen af denne idé betød samtidig, at vi fandt en mulig 
løsning på at håndtere en opnåelse af informeret samtykke gennem dialog med deltagerne i 
feltarbejde og workshops i forhold til publicering af materialet. Det var en udfordring, vi 
havde oplevet gennem deltagelse i de forskellige aktiviteter og specielt til workshoppen med 
kommunemedarbejderne på Vestforbrænding, hvor problematikken opstod i slutningen af 
dagen, fordi der ikke var tænkt i håndteringsmuligheder omkring dette fra DAIM-gruppens 
side. I deltagelsen i workshops blev det samtidig klart for os, at energien, som oparbejdes, og 
arbejdet som foregår på en workshop, ofte kan have en tendens til hurtigt at forsvinde fra 
deltagernes bevidsthed og derfor ikke får den ønskede indflydelse på det videre arbejde. Den 
udfordring ledte os på tanken om at gøre beslutninger og diskussioner mere præsente for 
deltagerne i løbet af workshoppen, samt gøre det muligt efterfølgende at bidrage til og 
arbejde videre med diskussioner og resultater.  
 
De udfordringer vi udledte af vores deltagelse i DAIM Design:Lab, og som vi valgte at 
arbejde videre med i konceptudviklingsarbejdet var som følgende: 

- At anvende det digitale til at understøtte både vores (dem i felten) møde med 
borgerne, samt samarbejdspartnernes (dem der ikke er med i felten) møde med 
borgerne. 

- At give borgerne mulighed for at bidrage og få indsigt i projektet gennem en digital 
understøttelse af feltarbejdet. 

- At fastholde afholdelsen af workshoppens fysiske møde mellem deltagere, men 
samtidig understøtte den før, under og efter med en digital platform. 

 
2. Hvordan kan vi udvikle et digitalt Design:Lab-koncept, der kan understøtte designprocesser, hvor 
der arbejdes med aktiv involvering af interessenter og potentielle brugere samtidig med, at 
designbureauernes arbejdsvilkår med at kombinere omfattende processer og korte tidsforløb tilgodeses? 
 
Som svar på den oplevede udfordring om at skabe kontakt til samt indsamle historier fra 
mennesker på gaden valgte vi producere et engagerende spilmateriale, som gav mulighed for 
deltagende bidrag fra borgernes side samt dialog i modsætning til en interviewsituation. 
Samtidig var vi opmærksomme på at gøre mere reklame for egen tilstedeværelse i felten, 
både gennem indledende besøg, som kvalificerede den efterfølgende event, samt ved at 
benytte blikfang som navneskilte, plakater og iøjnefaldende ting. I processen med at indsamle 
historier tog vi højde for at imødekomme de tidsmæssige udfordringer for designbureauerne 
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samt behovet for at håndtere opnåelse af informeret samtykke for publicering af materialet 
ved at udforme spil-materialet i et format, så resultaterne umiddelbart kunne uploades til en 
webside og efterfølgende blive godkendt. Dokumentering af materialet på websiden gjorde 
det desuden muligt at håndtere udfordringen om at videreformidle det empiriske materiale 
til parter i projektet, så man kunne opnå en fornemmelse for felten ved hjælp af billeder, 
mindre tekststykker og video. Den dokumentationsform blev senere fra flere sider beskrevet 
som et både inspirerende og engagerende designmateriale. Vi valgte desuden at gøre forsøg 
med at understøtte en onlinedialog mellem parter i designprocessen, hvilket har vist sig som 
et af projektets mest vanskelige tiltag. Det empiriske materiale på websiden gav samtidig 
mulighed for at understøtte udfordringen om websiden som udgangspunkt for deltagernes 
forberedelse, inden de kommer til workshoppen, både som inspiration i den rå form det 
umiddelbart var lagt op i, og til brug i opgaver stillet af os og udført på websiden fx ved 
hjælp af muligheden for at uploade billeder eller afgive kommentarer. I de efterfølgende 
workshops var udfordringen at udnytte og dokumentere den skabte energi, arbejdet på dagen 
og resultater, hvilket blev muliggjort ved hjælp af live-blogging på selve workshoppen som 
et middel til at skabe fokus på berørte diskussionsemner, ideer og vedtagne beslutninger i en 
form, som også efterfølgende kunne bruges meningsfuldt og vække genklang hos deltagerne. 
 
Udviklingen og afprøvning af forskellige digitale understøttelser af workshops og 
designprocesser mundede ud i det Digitale Design:Lab som omhandlende: 
 

- Live-blogging med video, billeder og tekst fra ansigt-til-ansigt møder med borgere 
både i private og offentlige rum (»Blog in the spot«) samt i workshops. 

- Deling af alt materiale i en designproces mellem de forskellige parter. 
- Et opsamlingsformat i form af visuelt materiale dvs. billeder og video, samt lidt tekst, 

der giver et overskueligt materialet, der kan implementeres i designarbejdet.  
- Et mobilt koncept, der kan tages med i mødet med borgerne i deres kontekst.  
- En platform til forberedelse samt efterarbejde i forhold til workshops. 

 
3. Hvordan kan vi imødekomme kommunernes udfordringer med borgerdialog og borgerinddragelse 
gennem en udvikling af et værktøj til kommunerne ved brug af vores »Blog on the spot«-koncept?  
 
Som udgangspunkt havde »Blog on the spot« (BOtS) til hensigt at være involverende og 
dialogskabende i forhold til designprocesser. Imidlertid fik vi, i samarbejde med 
Vestforbrænding og Herlev Kommune, øjnene op for, hvordan kommunerne, netop nu, står 
overfor store udfordringer med at indføre borgerdialog og borgerinddragelse, som en 
videreudvikling af BOtS måske kunne være en kvalificeret løsning på. 
 
I forhold til videreudviklingen af BOtS ser vi følgende positive indikatorer for et godt 
resultat. At man i gennemførelsen af en BOtS-event møder borgerne i felten, der hvor de er - 
som omdrejningspunkt for både indsamlingen af historier og synspunkter fra borgere samt 
den efterfølgende onlinedialog. Samtidig ser vi den efterfølgende digitale synliggørelse af 
materialet som et godt svar på Tortzens fordringer om hurtigst muligt at dokumentere 
bidrag på skrift, så borgernes bidrag gengives i en original form. Derudover giver BOtS 
borgerne mulighed for at få overblik over processens forskellige faser, et punkt som Tortzen 
også fremhæver. 
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Et fordelagtigt element ved BOtS er endvidere den fysiske event. I forhold til overhovedet at 
få sat gang i en dialog er, at udgangspunktet for borgerdialogen ved brug af BOtS-konceptet 
er en fysisk event, med udgangspunkt i en flermediel strategi. Det personlig møde bliver 
fremhævet som en positiv ting i flere af de inddragede tiltag og undersøgelser om 
borgerinddragelse og –dialog i kommunerne. 
  
Med udgangspunkt i ovenstående punkter baseret på egne og andres erfaringer, er vi på 
nuværende tidspunkt positivt indstillede overfor BOtS som et muligt svar på kommunernes 
manglende redskab til borgerinddragelse og dialog, hvilket har gjort os parate til at deltage i 
en evt. videreudvikling af konceptet.  
 
DDL er på ikke et færdigt udviklet koncept, men det bygger på konkrete erfaringer, der er 
opnået en eksplorativ designproces med fokus på aktiv brugerinvolvering, der betyder at det 
kan anvendes som udgangspunkt for inspiration til designere i den kommercielle verden og 
forskningsverdenen, der ønsker at arbejde med brugerinvolverende designprocesser. Det 
åbne DDL-koncept, giver dog mulighed for at designere kan tilpasse det efter deres egen 
designsituation, og deri vælge de forskellige elementer til og fra. Samtidige har det unge 
DDL-koncept potentiale for videreudvikling bl.a. i forhold til mere avancerede løsninger, der 
vil styrke interaktionsmulighederne. 
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