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“Efforts to maintain the illusion that organizations are rational and orderly in the 
interest of legitimacy are costly and futile. They consume enormous energy and 
undermine self-acceptance when managers hold themselves to standards of 
prescience that are unattainable. To appreciate organizations and their environments 
as flows interrupted by constraints of one own’s making, is to take oneself a little less 
seriously, to find a little more leverage in human affairs on a slightly smaller scale, 
and to have a little less hubris and a little more fun” 
 – Karl Weick, 2005:xi 
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Executive summary 
Seen from a process perspective the purpose of this thesis is to study the interaction 

between users and employees when developing a new product. Despite the 

increasing interest for studying user involvement, little research has examined the 

social aspects of the innovation process. With a multiple case study, users and 

employees from creative companies are interviewed. By analysing actions between 

users and employees three modes of user involvement are identified emphasising, 

how users can be involved differently: to inspire the employee (inspiring mode), to 

diffuse the reputation of the new product (legitimising mode) and to qualify the new 

product (sensemaking mode).  

 

The key findings underline the importance of observing actions taken by users and 

employees, in order to discover new innovation potential such as inspiring, diffusing 

or qualifying a new product. Furthermore, the thesis reveals insight about the source 

of innovation coming from the interaction between users and employees, highlighting 

the importance of the employee in user involvement.  

 

Based on the key findings, the authors develop a model of how to work with a 

process perspective on user involvement. The findings are valuable to researchers, 

as well as managers to gain in-depth knowledge on the processes of involving the 

users. The thesis makes an original contribution by proposing a process perspective 

on user involvement. 
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Resumé 
Set ud fra et proces perspektiv er formålet med dette speciale at undersøge 

interaktionen mellem brugere og medarbejdere i udviklingen af nye produkter. Trods 

en øget interesse for forskning indenfor brugerinvolvering, foreligger der ganske lidt 

forskningslitteratur, der behandler de sociale aspekter af innovationsprocessen. Et 

casestudie baseret på flere cases er valgt, hvor brugere og medarbejdere fra kreative 

virksomheder er interviewet. Ved at analysere handlinger mellem brugere og 

medarbejdere identificerer specialet tre tilgange til brugerinvolvering, hvorledes de 

involverede brugere har forskellige målsætninger: at inspirere medarbejderen 

(inspirationstilgang), at sprede rygtet om det nye produkt (legitimeringstilgang) og at 

kvalificere det nye produkt (sensemaking tilgang). 

 

Hovedresultaterne understreger vigtigheden af at iagttage og vægte handlinger, som 

brugere og medarbejderes indgår i, da nye dette kan lede til nye 

innovationsmuligheder såsom at inspirere, legitimere og kvalificere et nyt produkt. 

Desuden viser analysen, at kilden til innovation opstår i interaktionen mellem brugere 

og medarbejdere, som påpeger vigtigheden af medarbejderen i brugerinvolveringen. 

Baseret på hovedresultaterne udvikler forfatterne en model til at arbejde med proces 

perspektivet i brugerinvolvering. Resultaterne vil være værdifulde for forskere såvel 

som for virksomhedsledere som kilde til at opnå dybdegående viden om 

brugerinvolveringsprocesser. Dette speciale tilføjer et originalt bidrag ved at foreslå 

et procesperspektiv på brugerinvolvering. 
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Introduction 

Motivation 
Reflecting the growing interest in user-driven innovation; we see how many 

companies have trust in users´ capability to innovate for them. For instance, in 

Toyota and Danske Bank, users are involved to voice their opinion or share ideas 

(www.toyota.com/whynotinnovate and www.danskebankmening.dk). By asking the 

users what they want, innovative ideas are generated for the companies.  

”If you had asked the users what they wanted, they would have said faster horses, 
they would never have said, they wanted a car” (Interview with Holger, 4: quoting 
Henry Ford 1905). 
 

To ensure needs are meet, it can seem rational to ask the users, however we 

wonder, if innovation is possible to control and logically derive from users’ opinions. 

As Henry Ford concluded, innovation did not occur by asking the users, what they 

wanted. A study (Kairos Future 2006) on women’s television habits showed similar 

conclusion. When asking what the women watched, they answered news and 

documentaries, but when observing them, they actually spend most of their time 

watching soap operas. The discrepancy between users’ statements and actions 

indicates an importance of studying the users’ actions. We challenge the perspective 

that innovation is controlled and solved by asking the users.   

Driven by this curiosity, the purpose of this thesis is to find new ways to study and 

understand the phenomenon of user involvement by studying the actions taken by 

users and employees, when developing a new product. Hereby the thesis advances 

the understanding of innovation as a planned process reached by asking the users. 

Our contribution is relevant, because the complexities of the interactions process 

between users and employees still lacks research and will provide new insights to 

practitioners and researchers within the field of user involvement. 

The phenomenon of user involvement  
Theoretically, user involvement has been studied from various perspectives. User 

involvement caught innovation researchers’ interest due to the change of studying 

the different sources of innovation. Looking back at the roots of innovation theory, 

namely Schumpeter (1934) the source to innovation was dedicated to the 
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entrepreneur (Schumpeter 1934, 2003:8). Later innovation was acknowledged as 

stemming from labs such as research and development departments in companies 

(Fuglsang, 2008:11, Sundbo & Fuglsang, 2002:7) and subsequently the focus was 

dedicated to networks of multi actors as sources of innovation (e.g. Prahalad & 

Ramaswamy 2000 & 2004a, Chesbrough 2003, von Hippel 2005). According to 

Chesbrough, innovation shouldn’t be limited to e.g. experts in R&D units, but rather 

originate from as many actors as possible such as customers, users, employees, 

suppliers, partners, universities, consultants and newly started companies: “Open 

innovation means that valuable ideas can come from inside or outside the company 

and can go to the market from inside or outside the company as well” (Chesbrough, 

2003:43). In line with Chesbrough, we understand that different actors can contribute 

to innovation, though this thesis aims at taking a closer look at the user and 

employee interaction as a source of innovation.  

Although researchers have examined the subject of user involvement, little research 

has defined the concept of user involvement. Amongst few researchers Alam (2002) 

develops a framework with four key elements (objectives, stages, intensity, modes), 

which aims at helping service managers identifying a set of activities that should be 

undertaken in involving users in a new service development program (Alam, 

2002:251).  

Besides studying the specific user activities at various stages of the development 

process, researchers have focused on the role of users as either passive or active in 

a new product development process. For instance, by studying the users as 

innovators with their peer communities or studying users as information providers for 
the company (e.g. Jeppesen 2004, von Hippel 1986, Franke & Shah 2003, Lüthje & 

Herstatt 2004). This dichotomy has also been advanced by acknowledging a third 

role; users as co-creators with the company (Kaulio 1998, Desouza et al. 2008, Blake 

1984, Kristensson et al. 2004, Vargo & Lusch 2004). Desouza et al. (2008) has 

summarised the past studies of users in three roles: users as resources, users as 

innovators and users as co-producers, describing innovation as done for, by or with 

the users (Desouza et al., 2008:35,43).  

Moreover researchers have studied different ways of involving the user, where both 

physical and online spaces for instance can be utilised (Desouza et al., 2008:42-43, 

Kaulio, 1998:143, Blake, 1984:590, Risom, 2008:108, Jeppesen, 2004:19, Alam, 
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2002:255, Kristensson et al., 2008a:475-476). While the above-mentioned literature 

provides rich insights into who the users are and what they do when developing a 

new product, research on how the interaction between users and employees takes 

place still remains unexamined.   

Lack of theory on interaction between users and employees  
So far interaction between users and employees has mainly been studied by 

examining the value created and the outcome of this interaction (Prahalad and 

Ramaswamy, 2004a, Vargo & Lusch 2004, Kristensson, 2008:113). But a complete 

set of user involvement practices necessary to fully describe the systematic 

interactions between users and employees has not been studied (Fuglsang, 2008:12, 

Alam, 2002:252). Jon Sundbo asserts that an increasing emphasis on economic 

processes and politics has removed the focus from where innovation actually starts: 

“innovation is a process that is carried out by people in interaction with people” 

(Fuglsang, 2008:xiv). This gap demands a focus on sociological aspects more than 

solely economic. It is agreed with Sundbo, that there is a need for studying the social 

processes, and we are motivated to contribute to this movement of out-of-

mainstream approaches to innovation. That is, returning to the original point of 

departure for innovation: to the changes in social behaviour through the study of the 

complex interaction processes between users and employees. 

 

Field of interest 
Building on the overall motivation and lack of research, two fields of interest have 

particular interest to this thesis: one regarding the challenges that user involvement 

pose to the creative industries1 and the other regarding the unexplored process 

perspective of user involvement. 

 
User involvement challenges creative industries 
Innovation and creativity is the competitive advantage and core of the creative 

industries (Lampel et al., 2000:263). Other industries are also gravitating towards the 

combination of knowledge and creativity as sources to generate and sustain 

competitive advantage. Therefore, the dilemmas faced by the creative industries are 

                                                
1 Creative industries are characterised by producing experience based products and have creative 
skilled employee. Further elaborations if found later in this chapter (clarifications of concepts). 
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increasingly relevant to a broad section of managers from all industries (Frederiksen, 

2007:33).  

Along with the increasing individualisation, democratisation and demands for 

information; the creative industries are increasingly involving users in developing new 

products to maintain their competitive advantage (U-Build 2009). The increased 

interaction between user and creative industries introduces a dilemma often seen in 

the creative industries: demand analysis versus market construction. A dilemma 

between producing what the market wants (demand analysis) as opposed to 

constructing the market by producing what the creative industries believes the market 

needs (market construction) (Lampel et al., 2000:266). Involving the user (as 

representative of the market) questions whether the creative company will trade off 

its artistic autonomy in favour of a commercial demand? A trade-off that might have 

consequences for the products’ level of creativity. The threats that user involvement 

poses to the creative industries are distinctive and unexplored and have motivated 

the study of user involvement in creative companies. 

 

Unexplored process perspective on user involvement 
Despite the challenges that user involvement introduce to the creative industries, 

current research’s lack of focus on interaction has motivated this thesis’ study of 

interaction between users and employees. Researchers mentioned earlier examine 

various ways to take advantage of this unexploited potential the users provide. But 

an underlying question remains unexplored: is it the users who provide an 

unexploited potential for innovation or is it in the interaction between user and 

employee where the source of innovation lies? Current research has a tendency to 

study the involvement of users from a unilateral point of view, understanding users as 

carriers of innovation (Kaulio 1998, Gruner & Homburg 2000). Process researchers 

(Hernes & Bakken 2006, Weick 1979, Whitehead 1929) contend that this assertion is 

inadequate because development of a product happens in a dialectic communicative 

process between user and employee. As Weick argues; “causation is circular not 

linear” and with this, a new perspective on innovation is suggested (Weick, 1979:86).  
The linear causation, which would study users as holders of innovative knowledge 

that can be accesses and exploited, is often taken for granted. This view results in 

the development of management tools on how managers can find and control the 

users’ involvement. We believe these tools undermine the complexities of user 
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involvement. This is why we want to explore user involvement from a process 

inspired perspective, examining different ways users and employees interact when 

developing a new product. Guided by this interest the research question is as follows. 

 

Research question 
How do users and employees interact when developing a new product? 

 

Project design  
Purpose and findings 
The aim is to understand the interaction between users and employees when 

developing a new product. Studying the interaction between users and employees; 

data showed sign of different ways to involve the users. Firstly, it is seen how specific 

users are involved to give inspiration to the employee. Secondly, users are involved 

to diffuse the reputation about the new product, and lastly it is observed how users 

are involved to qualify the new product. The three key differences are formulated as 

three modes of user involvement, which were further developed by the support of 

theory. The three modes of user involvement are: Inspiring mode, legitimising mode 

and sensemaking mode. Each mode is characterised by different actions taken by 

users and employees, illuminating how the interaction takes place when developing a 

new product.  

With the research question, managerial as well as theoretical considerations are 

addressed when involving users in developing new products. The audience 

addressed is researchers as well as practitioners dealing with the involvement of 

users. 

Approach 
Due to the exploratory character of the study, a qualitative multiple case study 

approach has been chosen based on four case companies from the creative 

industries: Arkitema (architecture), Fritz Hansen (furniture design), Kompan (toys and 

playgrounds) and Mutopia (architecture). Fourteen interviews of users and 

employees have been conducted, and they form the basis for a qualitative data 

analysis. 
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The theoretical framework consists of theory from different schools: lead user theory, 

theory on creative class (inspiring mode), institutional theory (legitimising mode) and 

process theory (sensemaking mode). Each theory is bringing relevant concepts to 

the analysis of the three modes and with the combination of these theories, they 

compose the theoretical frame for the qualitative data analysis.  

In the interplay between data and theory the three modes are developed. 

Reading guide 
Chapter 1: Introduction  

Firstly, theory on user involvement is reviewed to clarify the thesis´ interest area: lack 

of understanding how innovation is created in interaction between user and 

employee. Furthermore, two major problems in the interest area are presented; 

challenges of user involvement in creative industries and the process perspective as 

unexplored. In continuation of the field of interest, the research question is introduced 

aiming to provide insight about interaction between user and employee, when 

developing new products. 

Chapter 2: Theoretical framework 

Here the theoretical framework for investigating the interaction between users and 

employees is introduced. Process theory is introduced to constitute the analytical 

focus. Furthermore different theories are introduced to explain the modes and further 

applied in the data analysis. Lead user theory and theory on creative class are 

introduced to explain the inspiring mode, institutional theory (legitimising mode) and 

process theory (sensemaking mode), respectively represented by Eric von Hippel, 

Richard Florida, Cathryn Johnson et al. and Karl Weick.  

Chapter 3: Research method 

In this chapter the choices regarding the case study method is reasoned. 

Furthermore, the data collection and reduction are argued as well as the selection of 

the thesis´ analytic focus.  

Chapter 4: Creative industries and case descriptions 

In fourth chapter data on creative industries are presented and in particular the 

architecture, furniture and toys/playgrounds lines of businesses. Furthermore the four 
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creative companies Arkitema, Fritz Hansen, Kompan and Mutopia are introduced e.g. 

to get an understanding about their specific projects with user involvement.  

Chapter 5: Data analysis 

Answering the research question, three modes of user involvement become 

apparent: inspiring, legitimising and sensemaking. The three modes of user 

involvement are constructed by different actions taken by the user and employee, 

when developing a new product. 

Chapter 6: Key findings 

The key findings of the data analysis are briefly presented, and propositions are 

developed. 

Chapter 7: Discussion  

The key findings as well as the theoretical and managerial implications are 

discussed. 

Chapter 8: Conclusion 

In the conclusion, the key findings of the data analysis are viewed in relation to the 

research question.   

Chapter 9: Limitations and further research 

The limitations of the thesis are outlined, and recommendations are given for further 

research. 

Chapter 10: Thesis in retrospect 

In this chapter the relation between theory, method and empirical data are evaluated. 

Furthermore the thesis is evaluated against criteria of good theory construction and 

criteria of trustworthy data. Moreover the process of the thesis is reflected upon. 

Chapter 11: Perspective 

Finally, the findings of the data point to a new understanding of user involvement, 

which is briefly introduced. 
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Model 1: Project design  

Chapter 1-4 Introduction: Process perspective on user involvement in creative companies 
• Overall research question and project design 
• Theoretical position 
• Methodical choices  
• Empirical background 

Contribution to research question with three modes of user involvement 

 

        

Chapter 5 Inspiring mode 

Analysis of key actions 
taken by users and 
employees 

 Legitimising mode 

Analysis of key actions 
taken by users and 
employees 

 Sensemaking mode 

Analysis of key actions 
taken by users and 
employees 

 

       

Chapter 6-11 Discussion and conclusion  
• Key findings summarised and their implications for both theory and 

management discussed 
• General research question answered and additional limitations are 

discussed and suggestions for future research 
• Retrospective thoughts and further perspective discussed 

 

        

 

Clarification of concepts  
In this paragraph central concepts are clarified that will be used throughout the 

thesis: creative industries, user and user involvement, employee, innovation and 

creativity, developing a new product and mode. 

Creative industries 
Creative industries are industries that exploit intellectual property by producing 

experience based products, and which have creative skilled employees (Caves 2000, 

Hesmondhalgh 2007). Also defined as “those industries which have their origin in 

individual creativity, skill and talent and which have a potential for wealth and job 

creation through the generation and exploitation of intellectual property” 

(Cunningham, 2003:1). In particular, this thesis concentrates on architecture, 

furniture design and toys/playgrounds as lines of businesses. More elaboration on 

the creative industries will be presented in chapter 4 (Data on industry and case 

descriptions). 
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User and user involvement 
A user can be end-user or customer. In one of the cases, the interviewed children are 

the users, but their parents or public institutions are the customers. In other cases the 

user is the customer who purchases the product. Therefore the common term user is 

used. User involvement is defined as a mechanism happening mostly on the 

organizational level, “where people (here employees) can involve others (here users) 

in an exchange of experiences and considerations of workable ideas” (Fuglsang, 

2008:3). 

 

Employee 
When referring to employees, the thesis relates to the central actors from the case 

company, who interact with the user when developing a new product. The employees 

are often managers, designers, architects or external project leaders depending on 

the case. 

Innovation and creativity 
Innovation is understood as change that can happen in different ways. For instance 

change in things, which an organization offers (product innovation), in ways in which 

they are created and delivered (process innovation), in context in which the 

products/services are introduced (position innovation) or change in underlying mental 

models, which frame what the company does (paradigm innovation) (Bessant et al., 

2005:10). Rather than seeing innovation from one particular point, it is acknowledged 

that innovation can change in several forms (product-, process-, position and 

paradigm innovation) and take place in various contexts among many actors. With an 

understanding of “innovation as an interactive process that is socially distributed and 

that involves a multitude of changing actors” (Fuglsang, 2008:34), this thesis focuses 

on developing a product innovation through the interaction between users and 

employees.  

Innovation often consists of two processes, such as creativity and innovation 

(Amabile 1996, Fuglsang 2008:6). This means that innovation has two integrated 

processes: creating new ideas and implementing the ideas. For instance, Amabile 

defines innovation as “the successful implementation of creative ideas within an 

organization” (Fuglsang, 2008:6).  
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Developing a new product 
When referring to developing a new product, the previous definition of a product 

innovation is applicable. The term new product development (NPD) is recognised, 

but not usable, because the thesis aims to challenge the linear process of NPD with 

a more fluid process perspective. Literature on NPD often focuses on the 

transformation a product takes from idea to a final product and emphasizes various 

stages of the new product development (Rainey 2005, Kaulio 1998, Gruner & 

Homburg 2000). A linear view on innovation is something, which can be controlled 

and planned according to stages as opposed to a flow of actions.  

Mode 
A mode is used to describe a set of strategic actions, which can guide a company in 

how to involve users. A mode has an overall objective as well as a set of strategic 

actions, and a company might follow different modes (inspired by Fuglsang & 

Sundbo 2005). 
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Theoretical framework 
Recognising that our knowledge is built on theory, this chapter clarifies the thesis’s 

theoretical position. Firstly, process theory is introduced to define the thesis’s 

analytical focus. Secondly, a theory combination of leader user and creative class 

theory, institutional theory and process theory is presented to explain main concepts 

reflected in the three modes of user involvement.  

Analytical focus: Process theory 
Process theory has inspired the thesis’ analytical focus on actions taken by actors in 

an interaction process. An introduction to process theory, its main theorists and 

perspectives will be presented in the following. 

 

The aim of process researchers and in particular Hernes (2006, 2007, 2008) and 

Weick (1979) is to study organisational processes and the fluid nature of the world as 

opposed to studying entities such as organisational rules, norms, strategies that 

reflect the stability of the world. Process researchers assert that by studying 

organisations as fluid processes it is possible to fully describe, how meaning is 

created. 

 

Examining process as the locus of meaning creation introduces a new ontological 

view, which challenges what the process researchers call the traditional view. In the 

traditional ontological view, which Hernes claims is the weaker view, actors are seen 

as “existing ontologically prior to the processes they engage in; they give shape to 

processes, while remaining intact throughout their participation in the processes” 

(Hernes & Bakken, 2006:1600). This explains a unilateral causation, where actors 

can enter an interaction, affect it and leave intact. This view appreciates stability and 

categorises processes as entities in order to make sense of an ever-changing world 

(Hernes & Bakken, 2006:1602).  

An opposite ontological view, named the stronger view, understands actors as 

“products of processes rather than existing prior to them” (Hernes & Bakken, 

2006:1600). According Hernes, a process is forming its entities and not the other way 

around. That is, processes are seen as the starting point of analysis, being central to 

change and meaning creation.  
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Meaning creation in process theory 
Hernes contends that process is moving in the sense of flow: a movement from one 

construction to another. Movement but should be understood as an abstract term 

such as activity, information, as well as the passing of time (Hernes & Bakken, 

2006:1600). Additionally, Weick (1979) has suggested using more verbs (reflecting 

action) than nouns (reflecting stability) as means of coming to grips with the fluid 

nature of the world.  

Weick explains the term process with the verb organising, stressing its dynamic 

character: “I would argue that organizing lies atop that movement between the 

intersubjective and the generically subjective. By that I mean that organizing is a 

mixture of vivid, unique intersubjective understandings and understandings that can 

be picked up, perpetuated, and enlarged by people” (Weick, 1995:72). Viewing 

everything as dynamic can though lead to everything and nothing. Therefore Weick 

addresses process as a fluctuation between the interpersonal communication 

(intersubjective understandings) and the structural level (generic subjectivity, 

describing structures, rules, strategies etc.), which in the end constitutes a meaning 

creation. A practical example of the fluctuation between intersubjectivity and generic 

subjectivity could be a new strategy introduction in a company. As the new strategy 

(generic subjectivity) begins to take hold, the actors’ communication (intersubjectivity) 

also changes, in order to make sense of the new strategy. That is, the actors give 

sense to the new strategy. In continuation of Weick, Whitehead argues that noun 

making is necessary for human sensemaking, because actors are incapable of 

thinking purely in terms of process. (Hernes & Bakken, 2006:1601). Thereby 

Whitehead calls attention to the formation of both verbs and nouns. How verbs shape 

nouns and vice versa. 

 

Inspired by mentioned perspectives, process theory has influenced the thesis 

analytical focus on user and employee interaction by highlighting the importance of 

analysing actions (verbs). Here, actions are understood as a result of the dialectic 

process between verbs and nouns (intersubjectivity and generic subjectivity) (Weick, 

1995:71, Hernes & Bakken, 2006:1608). The process perspective is applied, 

because it interplays with the data as well as it enables us to study user and 

employee interaction from a new angle not seen in current research. Our process 

perspective on user involvement is further elaborated upon in chapter 3 (Research 
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method) as well as introduced in the following in relation to the sensemaking mode, 

where shortcomings of process theory also are reflected upon.  
 

Theory to explain the three modes 
The following theories serve another purpose than process theory, as they are used 

to understand the later analysed actions characterising the interaction between users 

and employees. Theories are chosen to examine the three different modes: Lead 

user theory and theory on creative class is used to introduce the inspiring mode, 

institutional theory to introduce the legitimising mode and process theory to introduce 

the sensemaking mode.  

The theories advance each other by providing concepts to understand different ways 

user and employee interact. Lead user theory and theory on creative class suggest 

the study of users as stabile categories, emphasising a macro economic discussion 

on user and employee interaction. This view is advanced by institutional theory, 

which introduces how macro entities affect actors’ micro actions. A view this thesis 

expands with process theory, which focuses on how actors’ micro actions affect 

macro entities. The theory introduction ends in the process perspective as this 

introduces new insights to user and employee interaction, not studied in the first two 

theories.  The model below shows the applied theorists: 

Table 1: Applied theorists 
 
 

 
Inspiring mode  
(Lead user theory and theory on 
creative class) 
 

 
Legitimising mode 
(Institutional theory) 

 
Sensemaking mode 
(Process theory) 

Central 
applied 
theorists 

Eric von Hippel2 (2005) 
Richard Florida3 (2005a, 2005b) 

Cathryn Johnsson4 
et al. (2006)  

Karl Weick5 (1995, 
2005) 

 

                                                
2 Eric von Hippel: born August 27, 1941. Economist specialized in the nature and economics of 
distributed and open innovation. Professor at MIT Sloan School of Management, United States. 
3 Richard Florida: born 1957 in Newark, New Jersey. American urban studies theorist, focusing on 
social and economic theory. Professor and head of the Martin Prosperity Institute at the Rotman 
School of Management; University of Toronto, Canada. 
4 Cathryn Johnson: Current associate Professor of Sociology; Emory University, United States 
5 Karl Weick: born October 31, 1936 in Warsaw, Indiana. American organizational theorist, the Rensis 
Likert Distinguished University Professor at the Ross School of Business; University of Michigan, 
United States. 
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In the following each theory’s origin, why they are included, their main theoretical 

concepts and their shortcomings are introduced. In the end of the chapter reflections 

upon the combination of the theories are introduced. 

Inspiring mode: lead user theory and theory on creative class 
Theory6 used in the inspiring mode is mainly represented by von Hippel (2005) and 

Florida (2005b) and are included because of their focus on categorising users, which 

companies can use to understand who to involve; a view that overall endorses users 

as stabile entities. In the following, a brief introduction to literature, which studies the 

definition of specific user categories, will be presented. 

In the literature on user involvement in innovation, there have been several studies 

categorising the user with the purpose to identify who should be involved. Some 

suggesting users with particular characteristics such as a high degree of technology 

readiness, cutting edge knowledge and financial attractiveness (Gruner & Homburg 

2000, Franke et al. 2006, Kristensson et al., 2008:477). Particular users, who von 

Hippel has categorised as lead users, have received a lot of attention in recent 

research, examining the characteristics of innovating users (von Hippel 2005, 1986, 

von Hippel et al. 1999, Franke et al. 2006, Lüthje 2004, Hienerth et al. 2006, 2009 

etc.). Further economic theory on the creative class and creative industries has dealt 

with the specific group, creatives, and provided valuable insights to the 

characteristics of this group as a new social class of the twenty-first century (Florida 

2005a, 2005b).  

The theory on lead users (von Hippel) provides an interesting perspective as it 

defines key characteristics differentiating innovators (lead users) from ordinary users. 

Hereby expanding the view that users can be viewed as one group as well as 

contributing to the understanding the value users add. Theory on the creative class 

(Florida) is useful to understand the main user group in the inspiring mode, what 

characterises them, and what makes them distinctive. Both theories are primarily 

focused on the economic and managerial implications of the lead users and creative 

class, which contributes to a general understanding of the groups of actors as well as 

the social and historical context, they are bound to.  

                                                
6 Contrary to the two other modes (legitimising and sensemaking), the inspiring mode does not have 
any obvious theorist, but various theorists are included to construct a valid frame from which to 
understand the data. 
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Main concepts 

Creative lead users 
Von Hippel defines lead users as users who are “(1) at the leading edge of an 

important market trend(s), and so are currently experiencing needs that will later be 

experienced by many users in that market. (2) They anticipate relatively high benefits 

from obtaining a solution to their needs, and so may innovate” (Hippel, 2005:38). 

Lead users are described as useful, because they experience the needs of the 

market much earlier than most other users and are therefore anticipating the market 

by providing solution to an area, which is personally beneficial to them. Von Hippel 

further asserts that lead users innovate because they experience different needs 

than the market products offer, also called the heterogeneous needs (Hippel, 

2005:33). Actors have different needs because they are different and do not share 

the same priorities in life, here acknowledging the actors’ diversities. Von Hippel 

contends that lead users, if the market’s standard products do not satisfy the 

heterogeneous needs of the lead users, will start innovating themselves; an 

opportunity companies are urged to take advantage of by involving users in the 

development of new products. Therefore lead users are often involved by companies 

to detect their different user needs, which enable the company to address these 

needs in the further development of the product.  

Lead users often reveal their innovations to manufacturers mainly in order to 

increase their reputation amongst peers as well as ensuring the realisation of the 

innovation, which they, due to limited resources, can have difficulties realising 

compared to the established manufacturers (von Hippel, 2005:86, Franke & Shah, 

2003:172). Building on von Hippel’s definition of lead users, many researchers argue 

that focusing on the lead users will contribute to the development of breakthrough 

products and/or increase the probability that new products will perform successfully 

in the market (Gruner & Homburg 2000, Lüthje e& Herstatt 2004, von Hippel 

2005:38, Lettl et al. 2006).  

This view sees lead users as the source to innovation asserting that some actors per 

definition possess more innovative skills than others. Categorising the innovative 

users as lead users is an attempt to establish stabile categories of users, which 

facilitates companies’ ability to find them and plan their involvement accordingly. It 

fosters a belief that companies can control the input of the lead users and hereby 

control the innovation. 
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Adding to the perspective, Richard Florida (2005a) is relevant as he introduces 

concepts related more specifically on who the creative users are, as seen in the data. 

Florida does not focus on defining users in an innovation context, but the concepts 

still advance von Hippel’s lead user theory as the inspiring mode is focused on the 

inclusion of creative users. 

Florida introduces the notion of the creative class, which explains a social class in 

society consisting of creative actors who drive economic growth in modern societies. 

The categorising of users is here explained from macro economic characteristics. 

The members of the creative class are actors who work in information-age economic 

sectors and in industries driven by innovation and talent. The creative class are 

open-minded bohemians who “engage in work whose function is to create 

meaningful new forms” (Florida, 2005b:34). The creative class is classified into two 

sub-groups: the super-creative core and the creative professionals.  

The super-creative core consist of designers, engineers, architects, actors, editors 

and other opinion makers, who engage in the production of “new forms or designs 

which are readily transferable and broadly useful” (Florida, 2005b:34). Examples of 

products are designs that can be easily made and used, products that can be used 

over and over again or products that can be applied in many ways. The second sub-

group of the creative class is the creative professionals work in knowledge-intensive 

industries like high-tech sectors, financial services and business management, who 

“engage in creative problem-solving, drawing in complex bodies of knowledge in 

seeking innovative solutions” (Florida, 2005b:34). Their job is to come up with unique 

solutions, which often require a higher formal education.  

Similar to the lead user theory, Florida is also occupied with the general 

categorisation of the users. 

 

The ordinary users 
Adding to the categorising of users, researchers also suggest that users, who are not 

innovators, are non-innovators, in this thesis called the ordinary users (Franke & 

Shah 2003, Lüthje 2004). This type is included because it is reproduced in the data. 

This user type has not been receiving much attention by researchers, but despite 

much confirmed research on lead users, researchers have sought to explain the 

characteristics through examining the differences between lead users and ordinary 
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users: first, innovators are more in contact with their community, second, innovators 

are early adaptors, third, innovators have a high knowledge about the product and 

fourth, innovators have a high use experience (Franke & Shah, 2003:164, Lüthje 

2004:689-691, Morrison et al. 2000). Use experience comes from a frequent use of 

the product, a knowledge that “is needed to systematically analyse the existing 

problems, to conceive solutions and to test these solutions in practice” (Lüthje, 

2004:686). Whereas these characteristics explain the lead users, ordinary users are 

characterised by possessing these characteristics in a lower degree.  

 
Having introduced the lead user theory and differences between lead users and 

ordinary users, the understanding of who a user can be, has been advanced. 

Florida’s concept of the creative class further expands the understanding of the 

specific characteristics of the users found within the studied cases. Users are here 

seen as different categories that possess different level of innovative skills. 

Categories employees can adapt and plan their user involvement according to. 

  
Shortcomings: leading to the 2nd mode 
The lead user theory does not elaborate on users beyond lead users nor provide new 

insights on how to go about ordinary users. Lead user theory is more engaged in 

defending the use of lead users, how to find them, activate them and support the 

company in developing innovations to beat competitors. There is a focus on 

optimisation and efficiency that does not contribute to the in-depth understanding of 

how interaction is happening. Similar to the theory on the creative class, the macro 

economic arguments are the focus in order to explain modern societies’ survival and 

competitive advantage, rather than explaining the complexities of how this group 

interacts in a commercial setting. Innovation and user involvement is not the aim of 

Florida, but a combination we create.  The theories ascribe innovation to the creative 

lead user, but do not include other interpretations. This lack of study leads to the next 

theory, institutional theory, where users can be involved beyond the concrete product 

development.  
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Legitimising mode: Institutional theory  
Institutional theory, mainly represented by Johnson et al. (2006), is included in this 

thesis as it expands previous mode’s understanding of the source of innovation and 

how users can be involved beyond the development of a product.  

It broadens the thesis’ understanding of user involvement from a macro perspective, 

where an accepted cultural framework affects actors on the micro level. By 

highlighting the importance of a new product’s reputation for the company, 

institutional theory suggests drawing attention to actors, who e.g. can diffuse the new 

product.  

 

For decades legitimacy has been studied in various fields7; however, we limit our 

focus to the literature of institutional theories (Meyer & Rowan 1977, DiMaggio & 

Powel 1983, Scott 1995, Lounsbury & Crumley 2007). Present institutional theorists 

define legitimacy as a “widely shared cultural framework of beliefs about how things 

should be or typically are done” (Johnson et al., 2006:59-60). In particular, W. 

Richard Scott’s (1995) three sources of legitimacy, regulative, normative and 

cognitive legitimacy, provide important perspectives to legitimacy (Mac, 2005:71, 

Johnson et al., 2006:59). That is, powerful actors who decide what is legally and 

professionally acceptable (regulative and normative legitimacy), and when they 

unveil new types of organisation (cognitive legitimacy) (Johnson et al., 2006:59). 

Scott notes that legitimacy goes beyond the individual organisation and needs more 

than material resources to remain viable. Instead, he stresses the importance of 

“supraorganizational beliefs about social reality that are widely held (or, at least, held 

by powerful actors)” (Johnson et al., 2006:59).  

More recent studies have furthermore focused on developing an understanding of the 

process suggesting that the legitimacy of a new social object can be divided into 

different stages (Johnson 2006, Lounsbury & Crumley 2007, Boxenbaum 2008b)8. 

 

                                                
7 Johnson et al. mention e.g. the social psychology, which focuses on the legitimation of status 
characteristics, group status structures etc. that can lead to inequality within e.g. labour markets 
(Johnson, 2006:53-54).  
8 Lounsbury and Crumley present a process model that illustrates different stages in the creation of a 
practice and/or revision of the existing practice field (Lounsbury & Crumley, 2007:1004). Boxenbaum 
presents three dimensions of the legitimation process: individual preference, strategic reframing and 
local grounding (Boxenbaum, 2008b:247-255). 
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Main concepts 
Motivated by a desire to explain how users are involved in legitimising the reputation 

of a new product, Johnson et al.’s main concepts explaining legitimacy will be 

introduced. Johnson et al. define “legitimacy as a general social process”, through 

which a social object is construed as legitimate. That is, “how they become widely 

accepted into the broader cultural framework“ (Johnson et al., 2006:54). Looking at 

previous studies of legitimacy, Johnson et al. emphasise: 1) how social objects are 

created and gain legitimacy in four stages (innovation, local validation, diffusion and 

general validation), 2) how the maintenance and legitimation of status quo often 

fosters stability of actions and 3) how widespread consensual beliefs have 

consequences in organisations. In following paragraphs, creation and legitimation of 

new social objects will be further elaborated on as they figure as relevant concepts in 

the data analysis. The concepts of maintenance and consequences are not relevant 

to the data analysis, hence not presented, though the thoughts are touched upon in 

the critique of the institutional theory. 

Creation and legitimation of new social objects 

Innovation 
According to Johnson et al., the first stage of legitimation is innovation. Innovation 

occurs as an unfilled need and consequently a group of actors are developing new 

ways of solving the identified need. Institutional theory focuses on how innovation is 

created in the interaction between actors: “social innovation is created to address 

some need, purpose, goal or desire at the local level actors” (Johnson et al., 

2006:60). Even though the innovation is created socially, the actors often develop 

new social objects in response to structural conditions, for instance, to meet federal 

policies (Johnson et al., 2006:60). 

Local validation 
Second stage is the local validation. A process where local actors link the innovation 

to the already accepted within the organisational field with the aim to make the 

innovation accepted amongst the local actors. The argument that local actors can 

translate the innovation into “the existing cultural framework of values, beliefs and 

norms” (Johnson et al., 2006:60), focus on manifesting innovation on a macro level. 

In other words, an ambition to stabilise innovation as a larger myth in society.  



 
 

35 

Local actors play a significant role in adapting the innovation to the local situation, 

thus ensuring that the innovation is implicitly accepted. As result of being 

successfully a new prototype is accepted: “a new prototype or cultural schema is 

born as the acceptable way of doing things to meet local needs/goals” (Johnson et 

al., 2006:60). According to Johnson et al., the actors experience a local consensus 

around the new prototype that appears as efficient and valid, thus pressuring others 

to accept the new prototype (Johnson et al., 2006:62).  

Diffusion 
Once the local context has confirmed the relevance of the prototype, it is likely to be 

diffused into new, local situations. More local contexts and actors are now adopting 

the prototype/cultural schema, which “becomes a useful and necessary cultural 

schema for making sense of how we do things” (Johnson et al., 2006:60). The 

citation explains the power of legitimising innovation, which in a diffusion stage can 

become a stable myth of how actors should do things.  

As the reputation of the new prototype spreads, it often needs less explicit 

justification compared to the beginning, when the social object was earning the local 

validation (Johnson et al., 2006:60). Even though the new prototype might challenge 

an actor’s personal behaviour, the broad acceptance of the new prototype is now 

creating support and reproduction rather than opposition from the involved actors 

(Johnson et al., 2006:63). 

General validation 
Over time, Johnson et al. assert that the widely spread new prototype will be 

generally accepted. At this stage most actors believe in the innovation and by being 

repeated many times in different contexts, the prototype is eventually generally 

validated in society. It “becomes part of the status quo and is used to frame future 

behaviour of actors in many contexts” (Johnson et al., 2006:61). We wonder how a 

new prototype, latent in the society, can affect the actor’s future behaviour without 

causing the actor to react critically.  

Johnson et al. continue by arguing that the generally validated innovation is stable 

and difficult to challenge and replace with a social object that is only locally validated 

(Johnson et al., 2006:61). Moreover, different from the perspective presented in this 

thesis, Johnson et al. reason that the social object becomes part of status quo and is 
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further perceived as knowledge taken for granted. That is, the new social object is 

tacitly influencing actors’ interpretation and actions (Johnson et al., 2006:63). 

Shortcomings: leading to the 3rd mode 
It is questioned why the institutional theory overall neglects the importance of the 

micro level, especially as the theorists of institutional theory describe social 

innovation as starting in the interaction between actors. The main critique of the 

institutional theory is the focus on maintaining status quo, which fosters a stability of 

actions. Johnson et al. discuss how the acceptance of widespread cultural schemes 

in larger society affects actors’ actions, who to some extent do feel limited by the 

widespread cultural schemes (Johnson et al., 2006:53). Institutional theory’s lack of 

focus on actors’ actions leads us to the next mode, sensemaking, where a process 

perspective concentrates on the micro level and on how the actor is the centre of 

innovation. However, input from institutional theory is still considered valuable in this 

thesis as it illuminates processes beyond the actual interaction by focusing on the 

processes of diffusing a product.   

 

Sensemaking mode: Process theory  
Process theory, mainly represented by Weick (1979, 1995, 2001, 2005), is included 

in this presentation, because it expands the previous theories’ understanding of how 

innovation takes place, ascribed to the actors and the micro level actions. Innovation 

is constructed in the intersubjective communication, and therefore the interaction of 

the actors becomes Weick’s focal point in his analysis. Process theory supports this 

thesis’ perspective on user involvement as well as it introduces concepts that can 

explain and build the sensemaking mode.  

Sensemaking as a concept was defined by Weick and derives from process theory. 

The roots of process theory can be traced back to ancient Greek and Roman 

philosophers, but in organisational studies, Weick (1979) did the first theoretisation 

through analysing the interaction between action and meaning creation. Later the 

concepts lead to the introduction of sensemaking (Weick 1995). Today, according to 

Hernes many researchers study process in organisation (e.g. Pettigrew 1987, 1997, 

Chia 1999, Langley 1999, Tsoukas and Chia 2002, Styhre 2004, Van de Ven and 

Poole 2005, Carlsen 2006, Hernes 2006). These researchers mainly draw inspiration 

from Weick and philosophers such as Henri Bergson, William James and Alfred 
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North Whitehead (Hernes, 2006:1600). The aim of process researchers and of Weick 

in particular, is to study organisational processes and the fluid nature of the world as 

opposed to studying stable entities such as organisational rules, norms and 

strategies. According to Weick (1979), studying organisations as fluid processes fully 

describes how meaning is created. 

 

Main concepts 
The term, sensemaking, was coined by Karl Weick (1995) and explains an individual 

and social process, wherein actors make sense of the unknown and hereby create 

new meaning (Weick, 1995:4). As opposed to the previous theory, institutional 

theory, sensemaking does not focus on how macro perspectives determine the 

actors, but on the contrary it explains changes in the environment based on changes 

in the micro perspectives assigning agency to actors in the process (Weick, 2001:19-

22). An additional difference is that reality is not seen as a given that is waiting to be 

found, but rather as something which awaits construction through actors’ 

interpretation of what is seen; “Sensemaking is about the ways people generate what 

they interpret” (Weick, 1995:10, 15, Weick, 2005:417). Sensemaking should not be 

seen as a result of a rational strategy, but rather a result of “tensions between 

existing worldviews”, where disruptions create new meaning (Fuglsang, 2008:295-

296). This emphasis on understanding action and the world in flux makes the theory 

difficult to grasp and transfer to practical use. This might be why researchers as well 

as practitioners have not used process theory as a method of understanding user 

involvement. 

Sensemaking is the process of organising new meaning which happens by: 1) 

Ecological changes occurring on ongoing basis. 2) Enactment, where actors act by 

making common interpretations. 3) Selection, where some interpretations are 

selected. 4) Retention, where some interpretations retain and become routines to 

follow and act upon. Seven key properties define sensemaking: Enactive of sensible 

environment, ongoing, retrospect, extracted cues, identity, social and plausibility 

(Weick, 1995:3). The following model places six of the properties (except from social) 

in a logical flow of sequence, which also will be discussed subsequently in an 

explanation of the term sensemaking (Weick 2005): 
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Model 2: Sensemaking process9 

 
 
Ecological changes and Enactment 
One of the central properties of sensemaking is enactive of sensible environments, 

which is concerned with action. Weick describes how actors influence and create the 

environment: “They (the actors) act, and in doing so create the materials that become 

the constraints and opportunities they face” (Weick, 1995:31). In this thesis, action on 

the micro level is central in describing, where new innovation is created. That is, 

introducing a new locus of innovation compared to previous theories. In sensemaking 

not only actors create the environment, the environments also create the actors, thus 

emphasising the dialectic understanding of meaning creation (Weick, 1995:32-34). 

Diversely, in institutional theory the emphasis is mainly put on how the environment 

and stable myths affect the actors. Opposed to focus on stable elements, 

sensemaking focuses on the changes happening in the environment: ”Surprise, 

interruption and discrepancy are mainstays of organizational experience. Our 

perceptual system is tuned to the detection of differences” (Weick, 2001:97). 

Sensemaking emphasises the fluidity of the social world by mentioning the sequence 

of new changes, which actors try to make sense of.  

Sensemaking never stops and never starts. It is ongoing, which is the second 

property. To understand sensemaking is to be aware of how actors “chop moments 

out of continuous flows and extract cues from those moments” (Weick, 1995:43). 

Flows and circular processes are constants of sensemaking, which challenge the 

linear process, represented by previously presented theories. That is, to introduce a 

new and more complex understanding of innovation and its actors. Less developed 

                                                
9 ESR model: The relationship among Enactment, Organizing and Sensemaking (Weick, 2005:414)9. 

4 3 1 2 
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are the implications of how companies allow ongoing innovation on a daily basis. 

Weick emphasises the abstract points rather than dwelling upon practical 

implementation.  

Selection 
An important aspect of sensemaking is to think retrospectively: “people can know 

what they are doing only after they have done it” (Weick, 1995:24). Retrospective 

thinking implies that actors make sense of what has already happened to them by 

reflecting on past experiences. The circular process is reinforced differing from 

previously introduced theories. Retrospective reflection is important in sensemaking 

as it provides actors with “the feeling of order, clarity and rationality”. Once achieved, 

“the retrospective process stops” (Weick, 1995:29). Despite the focus on change in 

sensemaking, the theory still acknowledges actors’ need to create a feeling of order 

and clarity. Weick suggests gaining clarity by seeing the past experiences in 

retrospective, learning from these and applying the reflections in the future (Weick, 

1995:25). A retrospective perspective is the start of the meaning creation, which is 

further elaborated on in the next paragraph. 

Extracted cues are ways to start creating new meaning. Extracted cues are elements 

that actors draw out from previous experiences, key cues, which the actors 

remember and make new sense of as they cannot make sense of everything: 

“Extracted cues are simple, familiar structures that are the seeds from which people 

develop a larger sense of what may be occurring” (Weick, 1995:50). Actors observe 

a concrete example, next linking this observation to the abstract and finally drawing 

conclusions on the concrete instance (Weick, 1995:51,54). In emphasising the 

retrospective action and extracting cues, sensemaking gives agency to the actors, as 

they are capable of looking back and changing status quo, an agency neglected by 

institutional theory.  

Retention 
Sensemaking begins with a sensemaker, who strives to create an identity (Weick, 

1995:18). Identities are constructed in the process of interaction. Meaning identity is 

constructed in a dialectic process of defining what is happening (Weick, 1995:20). 

E.g. a chameleon, whose colour is changing depending on the context, it is part of. 

The chamelon is engaging in a dialectic process of defining it’s self according to the 

environment and simultaneously defining the environment. Like the colours of the 



 
 

40 

chameleon, the actor does not have one core self, but has different “selves” that can 

be activated or developed depending on the external evaluation of how the actors 

sense positive or negative feedback from the surroundings (Weick, 1995:21,23-24, 

Weick, 2005:416). Again, agency of the actor is highly emphasised, which is in great 

contrast to the institutional theory, where the establishment of a social myth is the 

focus. 

Though process theory explains the dynamic character of the actor, it does not 

provide thorough explanations of to what extent the environment can affect the actor: 

what is up for negotiation, and what is not. Weick briefly mentions that macro 

perspectives (roles, symbols, habits etc.) can take place. However “marco 

perspectives are hollow unless linked with micro dynamics” and “constructed and 

pursued within micro interaction” and have “no separate existential effects” (Weick, 

2001:22,18-19). Weick could be criticised for mentioning macro perspetives without 

offering new insights into how to relate to these macro perspectives, when they are 

accepted. For now, he concludes the importance of looking at micro examples, as 

explained in the previous two theories.  

The next property of sensemaking introduces the importance of the social aspect in 

meaning creation. Sensemaking is not an individual process, but “a network of 

intersubjective shared meanings, that are sustained through the development and 

use of a common language and everyday social interaction” (Weick, 1995:38). 

Contrary to theory on inspiring mode, interaction between actors is very important, 

because a sensemaking process is always dependent on an audience and context in 

which the actor addresses him- or herself. Even a monologue is addressing an 

audience and is never individual, even though the interaction can be perceived as 

symbolic (Weick, 1995:39). Seeing a monologue as social can be problematic as it 

follows that almost everything can be characterised as social. Following this 

argument, sensemaking as a concept becomes very broad and does not provide any 

examples of how such a social interaction should happen to foster sensemaking and 

in this thesis, innovation.  

The last property, plausibility, explains the source of decision making in 

sensemaking. The ambition of creating faithful and improved innovations by involving 

specific users as seen in the inspiring mode is rejected by sensemaking in favour of 
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plausibility. Plausibility concerns conditions that seems more obvious to the actor 

such as “interesting, attractive, emotionally appealing” rather than accuracy (Weick, 

1995:57). Plausibility indicates that there is not a truth out there to be registered and 

sensed accurately, which sets it apart from the previous two theories, where 

innovation is understood as a concept that can be controlled and planned. This thesis 

views innovation as something that “needs to be agreed on and constructed 

plausibly” (Weick, 1995:55). 

Sensemaking, as introduced here, can be summed up in four stages: Ecological 

change: Activities are happening in the environment on an ongoing basis. 

Enactment: Interruptions are observed. Selection: Retrospect is used to make sense 

of the observations and on the basis of this, a pattern is created (extracting cues). 

Retention: Through retained truth, the story is becoming more plausible and affects 

the identity, which is guiding its actions and interpretations towards it.  

Shortcomings 
Due to its focus on micro level actions, one of the shortcomings of process theory is 

the abstract elaboration on the importance of macro perspectives. Moreover, power 

aspects as important parameters in meaning creation are not addressed. For these 

reasons, process theory does not provide clarification to how actors’ different roles 

and status affect meaning creation. At the same time, it does not address the 

managerial implications for dealing with these power relations. An additional 

shortcoming is the neglect of the role of larger social and historical contexts. Process 

theory tends to study meaning creation in a vacuum not affected by time and space, 

a point of criticism which will be elaborated on in the discussion. Furthermore, 

process theory does not address the practical implementation of a sensemaking 

process in companies and organisations.  
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Combination of theories 
From the starting point, the applied theories differ, as their focus of analysis is 

different. The theory on lead users and creative class examines stability by focusing 

on the categorisation of users and their effects on how to manage innovation (macro 

to macro). Institutional theory explains the macro-level processes of cognition, 

devoting a focus to its stabilising institutions and establishment of a social reality and 

its effects on the micro level (macro to micro). Whereas process theory aims at 

explaining the micro-level processes of cognition paying attention to the central 

actors, their actions and the effects on other actions (micro to micro). These 

differences are shown in the model below: 
 

Model 3: Combination of theories 

 

The discrepancies between the theories are of great interest to this thesis as they 

expand the understanding of the interaction between users and employees. Despite 

the theories’ discrepancies, they are still compatible and can open up for theoretical 

discussions as well as support this thesis’ argumentation for a process perspective 

on user and employee interaction. Elaborations on how the theories expand each 

other will be discussed after the data analysis in order to enable a more substantial 

discussion.  

 

Stability (macro 
⇒ macro) 

• Inspiring 
(creative lead 
user theory) 

Context (macro 
⇒ micro) 

• Legitimising 
(institutional 
theory) 

Action (micro ⇒ 
micro) 

• Sensemaking 
(process 
theory) 



 
 

43 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Chapter 3: Research method 
 
 



 
 

44 

Research method  
As written in the introduction, interaction between users and employees when 

developing a new product has still not been examined in detail. Consequently, this 

thesis aims to develop new theory on interaction processes in user involvement. This 

chapter presents the epistemological position that forms the foundation for the study 

of user involvement. Furthermore it is discussed why case study design is chosen, 

how industries and cases were chosen, and finally how data was collected and 

reduced.  

Epistemological considerations 
Looking at the social processes happening in the interaction between users and 

employees, we are inspired by the social constructivist worldview, understanding 

scientific and everyday knowledge as social constructions. This entails the dismissal 

of a universal truth in favour of seeing humans as constructed by the social and 

historic frames (Fuglsang & Bitch Olsen, 2004:349). Here, the interaction between 

actors is emphasised as the medium for meaning to be constructed, and actors are 

viewed as the ones who interpret and construct meaning (Boxenbaum, 2008a:18).  

 

This worldview has consequences for our role as researchers in several ways, one 

being that we do not collect existing knowledge in the field, but produce knowledge 

(Kvale, 2004:57-59). In producing knowledge the pre-understandings as important 

parameters of influence are acknowledged. Our pre-understandings are formed by 

prior knowledge, experiences and worldview, and we present them, because they 

constitute the base from which the studied concepts are understood and later 

analysed. The social constructivist perspective has had consequences for our data 

collection and reduction, as we are not aiming at confirming the reproduction of 

theory in the empirical field, but rather allowing for new knowledge to be created as a 

result of the meeting between theory and empirical data.  

In extension of our worldview, an abductive inspired approach has been followed, 

where special attention is given to the interplay between data and theory as source of 

building new scientific knowledge. Initially, we looked at the empirical data and 

identified patterns in how users and employees interact when developing a new 

product. The three modes of user involvement were identified and further theory was 
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read to deepen the understanding of the three modes. With a new codning 

framework, we returned to the data and defined actions taken by users and 

employees, which revised the three modes and gave them new content. Our 

approach will be further elaborated in the following paragraphs. 

Pre-understandings 
To enable this thesis to be as unbiased as possible we mention our pre-

understanding coming from previously read theories and observations before 

collecting the empirical data (Miles & Huberman, 1994:17).  

Firstly, our general view of user involvement was positive, as we believed involving 

users and in particular lead users would lead to the development of more 

commercially successful products. Additionally we acknowledged that innovation 

could be a result of an interactive process where user and employee in close 

cooperation develop a product together. In the data analysis, pre-understandings will 

be further discussed, whether they have been challenged or affirmed during the 

thesis. 

Multiple case study design 
We have chosen the case study design10, where four real life examples of user 

involvement in four creative companies are studied, because of: 1) the exploratory 

character of the study, and 2) to study in depth dynamics with multiple setting 

(Eisenhardt, 1989:534). Eisenhardt contends that case studies address theory 

building rather than theory testing, and as the area of user and employee interaction 

in user involvement lacks theoretical and empirical evidence, theory building was 

appropriate (Miles & Huberman 1994, Eisenhardt 2007, 1989, Yin, 2004: 8). 

Moreover, case study design has been chosen, because we seek to answer 

explanatory questions like “how” in understanding a complex area in depth 

(Eisenhardt, 2007:26).  

To activate in-depth and robust discussions of user involvement a multiple case 

design has been chosen, where several cases are included. This approach enables 

comparisons to be made as well as give us the possibility to draw patterns across the 

cases (Yin, 2004:60-61, Eisenhardt, 2007:27).  
                                                

10 Eisenhardt asserts: “case studies are rich, empirical descriptions of particular instances of a 
phenomenon” (Eisenhardt, 2007:25). 
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Selection of industries and cases 
Inspired by Miles and Huberman (1994) sampling in qualitative studies is important 

as it seeks to understand the choices behind what is studied as well as de-selections. 

It involves decisions on what industry, events (here projects with user involvement) 

and informants to study (Miles & Huberman, 1994:30).  

The inspiration to select creative industries arose from the unique dilemma creative 

companies faces, when involving user: does the creative company thereby looses its 

identity and competitive edge? (See the Introduction). The use of user involvement in 

creative companies is rather unexploited, which made it difficult to select a specific 

line of business such as only architecture. For this reason we focused on finding 

companies involving users within the creative industries rather than being guided by 

one line of business. 

The selection of cases happened through a two-step process: In the first step, with 

inspiration from existing literature11, criteria for selection were established. As the aim 

of the research is to gain an in-depth understanding of how user and employee 

interact when developing a new product, the following criteria guided the search and 

selection of the appropriate population of data: Firstly, cases that have expertise with 

involving users in developing product innovation are of great interest for this thesis, 

especially cases with a high degree of involvement of users. Opportunities in relation 

to service and sales innovation have been deselected, as this would have involved a 

broader view on innovation and various company processes. Secondly, cases with 

completed projects with user involvement were prioritised to be able to analyse on 

the learning drawn from the project. Potential cases were deselected, because the 

new products were still shaping, and the effects of the user involvement weren’t 

clear. Thirdly, companies with a systematic approach to user involvement were 

investigated. Innovation taking place outside the systemised system has been 

deselected, because this thesis is not aiming at giving a full innovation analysis and 

detecting all channels of innovation. Fourthly, creative companies from different lines 

of business were included, because this thesis aims at discussing how users can be 

involved in different types of creative companies. Fifthly, this thesis sought to include 

established, Danish, creative companies to ensure an equal context. Sixthly, cases, 
                                                
11 For instance, Alam (2002), Chesbrough (2006), Desouza et al. (2008), Fuglsang (2008), Hippel 
(2005), Jeppesen (2004), Kristensson et al. (2008), Lampel (2006) and Risom (2008). 
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which involve users through physical interaction, have been prioritised as opposed to 

cases that involved users through online toolkits, which have been studied more 

extensively. This was also done to establish focus and explore this kind of interaction 

in details. 

In the second step, input from practitioners and other external sources guided the 

search and selection of cases. Channels used as inspiration to find the companies 

were: supervisors, searches on the internet12, input from personal network13, input 

from thesis seminar14, communication with third party/interest groups and 

organizations15, governmental ministries and projects16, expert interviews17, contact 

to different professors18 and references from case companies. Guided by the aim to 

extend theory within the field of interaction between user and employee, four 

companies were chosen all with experience within physical interaction with users. 

Three of the companies (Arkitema, Kompan, Mutopia) had positive experiences with 

involving users. The fourth (Fritz Hansen) had less positive experiences. This 

divergence characterised Fritz Hansen as a good contrasting case, and it was 

therefore included to generate different patterns in the data (Eisenhardt, 2007:27, 

1989: 537). 

Once the cases (companies and projects19) were selected, key informants were 

selected. The criteria for selection were further developed along with information from 

practitioners and external sources. We considered the purpose of each informant in 

order to enable proper case comparisons and to limit bias (Miles & Huberman, 

1994:27, Eisenhardt, 2007). Informants were selected based on their role and their 

connection to the user involvement. To limit bias we were looking for informants who 

view user involvement from various perspectives (Eisenhardt, 2007:28). The 
                                                
12 This is how we found Fritz Hansen. 
13 This is how we found Kompan. 
14 This is how we found Arkitema. 
15 Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center, DUCI, Innovation Lab, TM Innovation, Marketing 
Consulting Services, IKI, Index Award, Workz, Desinova, Strategy Lab, Innovation Cup, Copenhagen 
Living Lab, Hausenberg, ArtLab, Alt4Kreativ, Instituttet for Fremtidsforskning, Netværk for 
forskningbaseret Brugerdreven Innovation etc. How Mutopia was found. 
16 Erhvervs- og Byggestyrelsen and InnovationDanmark.  
17 Expert interviews were previously conducted with: Alicia Gibb (Gadget Wrangler at BugLabs), 
Steinar Valade Amland (CEO of Danske Designere), Lars Hedemann (Ph.D., Aarhus School of 
Business), Nicolai Carlberg (Ethnologist at Hausenberg), Arnt Gustafsson (project director of 
Innovation Cup), Mikkel Overby (Commercial Director at Serious Games Interactive). 
18 Robert DeFillippi (Suffolk University), Lars Frederiksen, Lars Bo Jeppesen, Jesper Strandgaard, 
Mark Lorentzen, Christoph Hienerth (CBS), Lars Fuglsang (RUC), Lars Hedemann (ASB). 
19 The projects will be presented later in chapter 4 (Creative industries and case descriptions). 
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informant categories were: Leader, external project leader, designers/architects and 

user20. Leaders were chosen to shed light on the strategic thoughts on why user 

involvement was chosen. External project leaders were chosen to give the outside 

aspect of the interaction and organization of the concrete project where user 

involvement occurred. Designers/architects were chosen as they interacted with the 

users around the development of the new product. Users were chosen to represent 

the users’ perspective of the involvement and interaction with the employee.  

The key informants were selected based on the mentioned roles and 

recommendations by first entry contact. The amount of informants was different from 

each case as the organisational structure and availability had to be taken into 

consideration. Selected cases and key informants are: 

 
 
Table 2: Overview of selected cases and key informants21 
 Employees Users 

Arkitema 
Architecture 

Holger Dahl (Leader)  
Dorthe Keis (Architect) 

Annette Kvanvik  
Helene Strand 

Fritz Hansen 
Furniture 

Christian Grosen Rasmussen (Designer)  

Kompan 
Toys/ 
playgrounds 

Niels Julskjær (Leader) 
Michael Jarris (Designer) 
Pernille Andersen (External project leader) 

Jesper  
Sarah  
Stefan  
 

Mutopia 
Architecture 

Kristina Jordt Adsersen (Leader and architect)  
Anne Rask Vendelbjerg (External project leader) 

Charlotte Sommer  

                                                
20 When referring to employees both leaders, designers/architects and external project leaders are 
included to. 
21 See also appendix 1 for a more detailed overview of the interviews. 
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The amount of informants could have been more balanced to enable an equal 

treatment of each case. Due to a current strategy change in Fritz Hansen it was only 

possible to talk to one informant. Lacking the perspective of the leader and user is 

unfortunate, as this could have challenged the statements represented and bring 

additional aspects to the case and modes. By only involving one informant, bias is a 

risk; a risk we tried to reduce by conducting a longer interview covering aspects 

usually covered by leaders. However the risk is still present, especially because the 

user perspective is lacking. In the case of Kompan, more users were interviewed 

compared to other cases, as the users were teens, they did not have very elaborated 

answers and reflections, resulting in shorter interviews, which a higher number of 

informants compensated for. To enable more robust conclusions, more informants 

from all cases could have been included. 

Data collection 
The cases and the qualitative interviews are considered as the primary source of 

data collection. Qualitative interviews were chosen due to an interest in the 

informants’ thoughts and their own conceptions of the interaction between the users 

and employees (Kvale, 1996:11).  

Interview guides (see appendix 2) were developed based on analytical aspects 

subtracted from previously read literature as well as derived from the before-

mentioned pre-understandings. The interview guides was adapted to the roles of the 

informants as well as the specific case and line of business. 

The interviews were conducted individually with fourteen informants with duration of 

approximately 30 min-1½ hour and recorded with a web camera. Some interviews 

were done physically on site and some via telephone depending on access as well 

as on the preference of informants. Interviews were conducted in the informants’ 

native language, Danish, in order to extract the most data and to get as nuanced 

perspective as possible on their experiences22. The interviews were semi structured 

to leave room for probing, when entering interesting subjects during the 

conversations. Interviews are transcribed as they were spoken with no larger focus 

                                                
22 Citations used in the thesis are translated to English to keep the consistency in the thesis. 
Translations from Danish to English can be found in the enclosed CD. 
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on breaks, tone of voice etc. Only the content is analysed (the transcribing of 

interviews are found in enclosed CD). 
 

Eisenhardt recommends ongoing analysis, while collecting data to ensure the 

exploration of emergent themes that occur during data collection (Eisenhardt, 

1989:539). Being aware of this benefit we tried to be sensitive to what the data 

showed us, allowing a retroactive movement, where pre-understandings were 

challenged and new understandings of the field could emerge during the data 

collection. This led to adjustments in the interview guide in between the interviews.  

 

To strengthen the patterns found, theory-building researchers often combine multiple 

data collection methods with secondary source of information (Eisenhardt, 

1989:538). Our secondary source of information23 facilitated the in-depth 

understanding of the cases and the field of user involvement and reduced biased 

information from informants.  

 

As a supplement to the retrospective qualitative interviews, real-time data such as 

observations would have been preferable, as it would have enabled the uncovering 

of implicit perceptions, norms and values as well as it could have mitigated the 

retrospective interviews (Boxenbaum, 2008b, Eisenhardt, 2007:28). Unfortunately 

carrying out such observations was, due to the fact that the projects had already 

taken place, not possible. A choice that will be discussed in chapter 10 (Thesis in 

retrospect). 

Data reduction  
One point of criticism voiced against the case study method is the method’s less 

codified nature compared to other theory testing methodologies such as surveys 

(Alam, 2002:253). This point of criticism is overcome by following systematic 

processes for data reduction. To reduce the data collected, the data was converted 

from citations to codes using a content analysis framework (Graneheim & Lundman, 

2003). The process of reducing data took place in a multiple-stage process, 
                                                
23 Our secondary source of information is derived from general sources: newspaper articles on 
industry performance, industry databases, governmental reports, web pages, academic journals, 
expert interviews, companies that work with user involvement. Company specific sources used: 
annual reports, strategy papers, project descriptions, new product development models, pictures, 
homepages etc.  



 
 

51 

summarised in three stages: 1) First coding: Within case analysis, 2) Second coding 

based on content analysis framework, 3) Ongoing hermeneutic analysis and 

refinement of research framework. 

First coding: Within case analysis 
A partially ordered display was used as initial coding framework, which served well 

for exploratory studies to give an overview of the findings in each case (Miles & 

Huberman, 1994:178-179, 183). A list of analytical categories was developed with 

inspiration from the previous mentioned studied theorists, and the material was 

analysed based on the categories, but space was also left for new interpretations to 

occur (see appendix 5). Additionally case descriptions were carried out for each case 

in order to become intimate with the individual case and for the case to speak for 

itself before pushing patterns across cases (Eisenhardt, 1989:540). 

 

Second coding: Content analysis framework 

The findings from the first coding redefined our focus and lead to a second round of 

coding using a conceptual ordered display, ordering data according to cross case 

concepts (Miles & Huberman, 1994:183). The display was inspired by a qualitative 

content analysis framework, which was proposed by Graneheim and Lundman 

(2003). Their systematic framework allowed for the identification of meaningful, 

qualitative categories using a systematic approach to bring underlying meanings of 

texts forward. A text is analysed by firstly selecting a citation (called meaning unit), 

secondly by defining its condensed meaning (condensed meaning unit), lastly by 

defining the code it belongs to, here understood as the underlying meaning of the 

“meaning unit” in relation to the unit of analysis (sub theme and theme) (Graneheim 

& Lundman, 2003:107-108).  In that way data was broken down to relevant user and 

employee actions and from these thematic similarities the three modes where further 

created (inspiring, legitimising, sensemaking) (see appendix 6).  

  

Ongoing hermeneutic analysis and refinement of research framework 
When interpreting the single units of analysis, our conception of the overall research 

framework24 and theory have changed and reverse. This hermeneutic analysis is 

                                                
24 See appendix 3 and 4 for refinement of research framework. 
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possible, because of our abductive approach where empirical data retroactively has 

defined the literature used (Yin, 2004:38, Kvale, 2004:58-59). This process has 

scrutinised the most central patterns in the data, changing the research framework, 

research question, theoretical framework and analytical categories several times. 

The result is twelve key actions performed by user and employee in the interaction 

process, which will be presented in the data analysis. The research framework will be 

presented in the end of this chapter. 

Research validity 
According to the hermeneutics, the interpretation of interviews is not without 

preconceptions. It is impossible for us as interpreters to see beyond our own 

understandings of the world, which is understood implicitly in our social constructivist 

approach to the theory of science construed in the beginning of this chapter (Kvale, 

2004:59). To decrease these natural biases, we have e.g. strived to: chose cases 

and informants with no previous acquaintance, be open about our pre-

understandings, systematically code and analyse findings as well as transparently 

use theory in discussions.  

Another concern is the invasion of privacy, as fear of exposure of sensitive 

information might mean that informants have held back relevant information. 

Information potentially being held back might be strategic information, as one of the 

companies was in the middle of a strategic shift and could only share limited 

information about the new direction. Other reasons for holding back sensitive 

information might be caused by the fact that two of the cases are direct competitors. 

To avoid this situation confidentiality has been offered as well as transparency in 

regards to which citations that would be used. The fact that some of the users were 

teens, who participated as part of a school project, might also have affected their 

sharing of information in fear that we would share this with the teacher. A risk that we 

try to reduce by explaining the aim of our research and by assuring them that what 

they said would be kept between us. 

An additional threat to the validity of the data is the risk of pride and potential fear of 

losing credibility that such interviews can incite. Most companies were proponents of 

user involvement and might therefore not enforce all negative aspects of user 

involvement. Users on the other hand were called in to talk about their involvement 



 
 

53 

and might in fear of losing face to the company, or honestly admitting that their 

contribution was not valuable. This could imply that positive aspects of user 

involvement were emphasised. We tried to lower these risks by asking about 

negative and positive aspects as well as stressing that we aimed to investigate, how 

user involvement is carried out in general rather than advocating one aspect.  

Selection of analytical focus 

As earlier mentioned to study the interaction between users and employees in-depth, 

this thesis has been inspired by process theory in the shaping of the analytical focus 

and frame. In the following process theory’s implications on the analysis are 

presented.  
 

Analytical implications and meta-theoretical reflections 
We have found inspiration in process theory, because the data yielded a strong focus 

on the interaction between users and employees. Furthermore, the process theory is 

applicable, because current research has not investigated user involvement from a 

process theoretical perspective, and this opens up for new theory building. Inspired 

by the process theory represented e.g. by Hernes and Weick, we seek to examine 

the actions, users and employees take when developing a new product. We 

acknowledge that it is in the meeting between actors something new can occur, and 

the analysis will centre on defining key actions, leading to following analytical guiding 

question: 

• What key actions can be observed in the interaction between users and 

employees? 

 

Looking at user involvement from a process theoretical perspective is a choice with 

meta-theoretical implications. Fuglsang and Sundbo’s interpretation of R.D. Stacey’s 

(2003) scale of determinism in social systems can help us placing our approach to 

user involvement on a continuum as well as reflect our approach in a meta-

theoretical perspective. Stacey uses the scale to place classical sociology and 

organisation theorists on a continuum of determinism either being defined by a high 

level of determinism (to the left) or by decreasingly lower level of determinism (to the 

right). The higher level of determinism is driven mainly by structures and low freedom 

for the individual and opposite on the other side of the scale (see model 4 below). 
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Our process perspective is closer to the right side of the continuum (least 

deterministic):  

 

Model 4: Scale of degree of determination of social systems25 

 

Examining user involvement from this perspective implies great attention to the 

context and actors in the interaction rather than the planned stages, overall strategy 

of involvement and how managers rationally can plan the involvement of users in 

new product development. This has implications for the method used for analysing 

user involvement as well as for the conclusions drawn. The process theoretical 

perspective serves as an overall analytical framework that defines how we chose to 

analyse user involvement rather than it serves to explain the content of the 

interaction between users and employees. For the latter, the presented theories in 

the theoretical framework are used. 

Further, the process theoretical perspective contributes to discussions on relations 

between theory and data as well as it adds perspectives to current user involvement 

and innovation research. This will be discussed further in the discussion of theoretical 

implications. 

Research framework 
The preliminary as well as redefined research framework (see appendix 3 and 4) 

have supported us in explicating the variables and relationships we have been 

interested in examining in a cross-case comparison. We have been aware that the 

tighter our research framework would be, less open we would be to local 

characteristics. It is the purpose to enable our data to speak up as well as for cross-

case comparability to take place.  

 

                                                
25 Fuglsang and Sundbo’s interpretation and development of Stacey’s (2003) analysis (Fuglsang & 
Sundbo, 2005:341). 
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The research framework has consequences for how the analysis is organised, 

reflected in appendix 4. Seen from a process perspective 26, our research interest is 

to study, how users and employees interact when developing a new product. This is 

done by observing actions taken by both users and employees, which further leads to 

the definition of three different modes for how user involvement takes place.  

Each mode has its own logic and objective of involving the users. The modes and 

actions have been found across the cases, but not all cases are occurring in each 

mode, as there was no evidence for this. The purpose of developing modes is to 

provide researchers and managers with a more complex understanding of how users 

and employees interact when developing a new product.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                
26 Inspired by Hernes & Bakken 2006, Weick 1979 and Emirbayer & Mische 1998 (Emirbayer & 
Mische define agency and guided us initially in the direction of defining actions. However, it is Hernes 
& Bakken and Weick, we use to define the process perspective and theory). 
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Creative industries and case descriptions 
This chapter aims at giving a general understanding27 of the lines of business 

represented in the cases: architecture, furniture and toys/playground. Moreover, 

general information about Arkitema, Fritz Hansen, Kompan and Mutopia and their 

user involvement projects will be presented.  

Creative industries 
According to Bille and Lorentzen, the creative industries represent seventeen28 lines 

of business all focused on the production of experiences or the commercialisation of 

experiences (Bille & Lorentzen, 2008:51). In Denmark, the creative industries have 

experienced a growth of 75% in turnover in the period 1999-2006, comprising 

14,76% of the total turnover of all industries in Denmark (Singla & Lorentzen, 

2009:14). This growth is among other factors caused by the technological 

development, the increasing internationalisation and globalisation as well as an 

increase in income and welfare (Bille & Lorentzen, 2008:53,145, Rambøll 

Management, 2005:11). The growth over the last teen years has primarily been in the 

gaming, tourism, film and sport lines of business, whereas other lines of business in 

the creative industries have not experienced a specific growth (Bille & Lorentzen, 

2008:165-169,180-181). The studied cases represent architecture, furniture and 

toys/playgrounds lines of business and will be presented in the following. 

Architecture  
Architecture companies design a multitude of different products for all sectors of the 

market. While some companies specialise in serving one niche or a few related 

segments of the market, others are highly diversified and offer a variety of services to 

all types of customers (Business and Company Resource Center 2008a). 

In Denmark, the architecture line of business is among the teen biggest industries 

within all the creative industries, employing 5663 employees in 2002 with revenue of 

3000 million DKK (Rambøll Management 2005, Bille & Lorenzen, 2008:57). This has 

                                                
27 The presentation of lines of business is based on information derived from company, industry and 
statistical databases. The data is not extensive, and descriptions of the lines of business depend on 
the accessible data, resulting in different descriptions of architecture, furniture and playgrounds/toys. 
28 Art/handicraft/photography, music, design (including furniture), film/video, hardware, software, 
architecture, fashion, games, sports, toys, radio/TV, commercials/advertising, cultural heritage, press/ 
literature, museums/libraries, theatre/dance, leisure (Bille & Lorentzen, 2008:46). 
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increased over the years, and in 2007 it reached a turnover of 7,5 billion DKK 

(Danmarks Statistik, 2009). A tendency that has shifted over the past year, as the 

global financial crisis created a turning point, causing approximately every fifth 

architect to lose his/her job and an increase in the unemployment rate from 4,9% 

(March 2008) to 8,9% (March 2009) (Danske Ark, 2009).  

Market leaders are C. F. Møller, Henning Larsen Architects, Arkitema, Schmidt 

Hammer Lassen and 3XN (Dansk Brancheanalyse, 2009). 

 

Furniture  
Worldwide the production and sale of household furniture is a large and highly 

competitive business in which thousands of different companies participate. Although 

all European countries host a domestic furniture market, Germany, Italy, Belgium, 

Denmark, and Sweden pose the most competitive and developed line of business29. 

Since 1999, the European home furnishing market has seen its share of the global 

market fall, and this trend is likely to continue (Datamonitor 2004). The current 

economic downturn has also affected the Danish furniture industry’s total turnover 

with a decrease of approximately 2 million DKK (see appendix 7). 

The European home furnishing market is extremely fragmented without a single 

company holding a large market share. The leading company in Europe is the 

Swedish IKEA with a market share of approximately 6%30 (Business and Company 

Resources 2008b). 

Toys/playgrounds 
Worldwide, the toy line of business is comprised by the various sectors31 that amount 

to an enormous competitive market. Traditional toys generated a worldwide turnover 

of $22.3 billion in 2006 (Business and Company Resource Center 2009). A 

circumstance, this industry has had to cope with, has been the interest shift among 

children from traditional toys to video games, cell phones, and digital music players. 

In the middle of the first decade of the twenty-first century, the toy line of business 

                                                
29 Out of Europe's 65.000 furniture companies, 946 companies are in Denmark in 2006 (Danmarks 
Statistik, Statistikbanken and Business and Company Resources 2008b). 
30 Other market leaders are Leggett and Platt Inc., Furniture Brands International Inc., La-Z-Boy 
Incorporated, Ashley Furniture Industries Inc., Klaussner Furniture Industries Inc. and Natuzzi S.p.A 
(Business and Company Resources  2008b). 
31 In general the line of business can be broken down into two large sectors: toys and non toys 
including everyday items such as bath toys and diapers (Business and Company Resource Center 
2009). 
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continued its shift towards more educational and high-tech items. The United States 

is the largest market for toys in the world, representing nearly half of the revenue of 

the toy line of business, followed by Japan and Western Europe. The performance of 

the Danish toy industry has increased since 1999-2006 with an overall growth of 75% 

in turnover, accounting for 12791 million DKK in 2006 (see appendix 8). The market 

leaders are Mattel and Hasbro (Business and Company Resource Center 2009).  

 

Case presentation Arkitema32 
General information and performance 
Arkitema was founded in 1969 in Denmark and has today offices in Aarhus, 

Copenhagen, Stockholm and Beijing. Arkitema is a limited partnership owned by 

thirteen architects, and it employs around 160 employees. From 2002 to 2006, 

Arkitema has seen an increase in gross profit of 87% from 71.844 DKK to 134.271 

DKK (Arkitema regnskab, 2006:4). However, Arkitema’s financial performance has in 

the past year (2007/2008) seen a decrease of -16% in turnover (DAC 2009)33. 

Arkitema designs architecture within several of areas34, which also reflect Arkitema’s 

different customers varying between public institutions, commercial and 

governmental. Arkitema’s vision is to become world famous for creating “Architecture 

for the 21st Century Man”. They strive to create value for the users, and thereby 

building radical architecture (The Jump, 2006:5,6,33). Therefore, Arkitema has made 

user involvement one of their key areas, integrating the users through an integrated 

design process called Arkitema Sensemaking (see appendix 10). Through five 

phases (defining, discovering, dreaming, designing, delivering), Arkitema develops 

knowledge about their users’ behaviours to create meaningful architecture35. Aligned 

                                                
32 The following paragraphs are amongst other sources based on information from the case 
companies’ home pages. To avoid repetitions, there are no references to the home pages in the 
paragraphs.  
33 Further information on financial ratio analysis, see appendix 9. 
34 Areas such as housing, business, culture, landscape, learning, health, renovation as well as they 
design indoor and outdoor furniture. 

35 Because of their sensemaking method, Arkitema received in 2006 ProcesPrisen for their rethinking 
of the role and services of architecture. ProcesPrisen is awarded annually by BoligfondenKuben in 
cooperation with Lean Construction Danmark. They give out 125.000 DKK to acknowledge the 
development of new building (http://www.boligfonden.dk/index.php?id=186). 



 
 

61 

with their sensemaking process, Arkitema has built several architecture projects with 

user involvement36.  

Project with user involvement: Presteheia Plejecenter and Ældreboliger 
This thesis focuses on the project “Presteheia Plejecenter og Ældreboliger” 

developed by Arkitema between 2007 and 2010 (see appendix 11). Presteheia 

consists of a new care home and sheltered housing units for elderly and patients with 

dementia in Kristiansand in Norway. In 2007, Arkitema involved the elderly, 

employees from the care home, employees from the local authorities in Kristiansand 

(the owners), relatives, and representatives from interest organisations in the 

development of the new care home (Procesmappen, 2007:8). They worked together 

with Arkitema in the three first phases of Arkitema’s sensemaking process to e.g. 

share needs, to develop vision for Presteheia and to select a concept. 

Case presentation Fritz Hansen 
General information and performance 
The cabinetmaker, Fritz Hansen, founded Fritz Hansen in 1872. Characterised by the 

collaboration with leading designers such as Arne Jacobsen, Fritz Hansen is behind 

the world famous furniture such as the Egg™ and the Swan™ (Annual report, 

2008:10). In 2007/2008 Fritz Hansen was on average employing 279 fulltime 

employees and had a turnover of 657.223 DKK, which represents a growth of 86% 

since 2003/2004 (Annual report, 2008:23). Further, Fritz Hansen’s financial 

performance reflects a profitable and sustainable business with a profit margin of 

15,5%, an equity ratio on 59,5%% and a 30,1% return on equity37.  

Fritz Hansen designs and produces exclusive furniture38 for private customers (41%) 

as well as for the professional market (59%). Fritz Hansen’s design philosophy is 

reflected in four core values: timeless and relevant in time, pure, original and 

sculptural. Fritz Hansen’s main competitor in exclusive furniture design is B&B Italia 

(Christian, 66).  

 

                                                
36 As references, Arkitema mentions Vestas Technology, Vridsløselille Andelsboligforening and a new 
domicile in Ørestad. 
37 Further information on financial ratio analysis, see appendix 9. 
38 Exclusive furniture such as lounge furniture (38%), dining and stackable chairs (36%) and tables 
(16%) develops meeting chairs (8%) (Annual Report 2008). 
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Project with user involvement: ReD Associates 
ReD Associates (ReD) is a consulting company delivering user research. Based on 

anthropological methods, ReD provides an insight into the lives of users, which ReD 

translates into action for their clients (ReD Associates homepage). In 2007, ReD 

made an analysis for Fritz Hansen, primarily analysing Fritz Hansen’s private 

customers. The aim of the analysis was to identify who Fritz Hansen’s private 

customers are, the market share and size of the market, which could guide new 

product development. As a result of the analysis, Fritz Hansen today has different 

customer segments, which are utilised for deciding, what user segment to target 

(Christian, 63). 

Case presentation Kompan 
General information and performance 
Kompan was founded in 1970 as a company that develops toys and playgrounds for 

children. Today Kompan is represented in various countries in Europe, North 

America and Asia/Pacific and was in 2007 employing an average of 704 fulltime 

employees. Through an aggressive strategy focusing on acquiring big international 

toy companies39, Kompan has experienced growth, which in 2007 made Kompan 

reaches a turnover of approximately 1.1 million DKK; a growth of 11% compared to 

2006 (Annual Report, 2008:2). Kompan’s financial performance reflects a healthy 

performance with 12% in profit margin and 18,2% in return on equity and a more 

critical solvency with an equity ratio of 0,3%40.  

Kompan is developing toys and playgrounds for outdoor use. Kompan has launched 

and further developed serial products41 addressed to the age groups 1-3 (called 

Toddler), 2-5 (Preschool), 5-12 (School age) and teens. “Playful Living” is described 

as the core value of Kompan, an expression of the importance of play for everybody: 

children and adults. Kompan has established the Kompan Play Institute, which is an 

international network of specialists in children’s play and development42. 

                                                
39 E.g. Spellhout (NL), Big Toys (US), Sarl Sporadix (F), Repcon BV (NL), Corocord (D), Lek og 
Sikkerhet (S), Slottsbro AB (SE), Megatoy (AUS), Play Practise Ltd. (SC). 
40 Further information on financial ratio analysis, see appendix 9. 
41 Kompan produces following products: GALAXY™, ELEMENTS™, MOMENT™, FREEGAME™, 
KOMPAN NATURE™, COROCORD™, LEK & SIKKERHET™, SLOTTSBRO™ og MEGATOY™ 
(Annual Report, 2008:2).  
42 Here they arrange seminars, develop consultants as well as write articles about the playing patterns 
of children and teens. 
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Project with user involvement: Urban Innovators 
Urban Innovators is a user involvement project run by Kompan, Copenhagen Living 

Lab, Copenhagen Gaming School and Dyvekeskolen on Amager. The aim of the 

project was to involve teens in creating innovation and developing products for the 

companies, Kompan and Copenhagen Gaming School, as a part of the teens’ school 

attendance. In autumn 2008, 8th grades pupils worked as product developers for e.g. 

Kompan, developing a prototype of a playground inspired by parkour43 and street 

culture (see appendix 12). The project ran for fourteen weeks every Wednesday as a 

part of the pupils’ optional course. The lessons took place outside the pupils’ school 

at Copenhagen Gaming School with the overall aim to make the pupils play more 

outdoor (Urban Innovators, 2008:1). 

Case presentation Mutopia 
General information and performance44 
Mutopia was founded in 2004 and has today offices in Danmark, Holland, Italy and 

Romania. Mutopia develops architecture within various fields45, which is also 

reflected in Mutopia’s customers varying from public institutions, commercial to non-

for-profit organisations. Mutopia believes that every project should be based on a 

wide participation of users and experts, to ensure the project’s functional structure, 

originality and aesthetic qualities. Mutopia has developed various projects involving 

5-5000 users through physical as well as online involvement. For instance, Mutopia’s 

latest project, U-Build, is based on information technology, which enables users to 

contribute to complex building and urban development processes (U-Build seminar, 

2009). 

Project with user involvement: Byparken Ø City 
In 2006, Mutopia developed the idea Byparken Ø-City in Ørestad, Copenhagen.  

Byparken Ø-City is a park and a gathering place for many users such as inhabitants 

from the surrounding buildings, school kids, employees from companies located 

close to Byparken and general visitors (Byparken Ø-City, 2007:3). The park includes 

eight different islands each with room for different activities (see appendix 13). In 

                                                
43 Parkour is an art of movement with the aim of moving from one point to another as smoothly, 
efficiently and quickly as possible, using principally the abilities of the human body. Parkour is 
practiced outdoors and is about getting over all the obstacles in your path (www.parkourdanmark.dk). 
44 Due to the lack of a public accessible Annual Report or other data on the financial performance, this 
was not possible to include. 
45 Fields such as urban planning, housing, office, culture, landscape, infrastructure and participatory 
planning. 
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cooperation with the Grundejerforeningen Ørestad City46, Mutopia ran two workshops 

that involved inhabitants, employees and institutions close to Byparken and invited 

them to share their ideas and give feedback to Mutopia. In May 2008 the park got 

launched and is in use today.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

46 Grundejerforeningen Ørestad City consists of property owners within Ørestad City. 
www.gforestad.dk/gf-grundejerforeningen_orestad_city.htm  
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Data analysis  
In this chapter the three modes of user involvement are introduced. The modes 

define three different ways a company can involve users in developing a new 

product: inspiring, legitimising and sensemaking. In the first mode, inspiring, specific 

users are involved in inspiring the company. The second mode, legitimising, 

observes users that are involved in spreading the reputation of a new product. In the 

third and last mode, sensemaking, the users are involved in qualifying a new product. 

The three modes are presented by analysing the key actions47 of users and 

employees. The question guiding the analysis is:  

• What key actions can be observed in the interaction between users and 

employees? 

 

The three modes of user involvement are further analysed and discussed in the 

following along with their distinguishing key actions.  

 
The inspiring mode of user involvement 
 
The overall objective of the inspiring mode involves specific users who inspire the 

company. An important source of innovation comes from users who generate ideas 

and provide input to existing products. Employees are however the primary driver for 

developing a new product as they want to keep a critical distance to the ordinary 

users as representatives of the market: “it will not be as dictated by the market, rather 

Fritz Hansen will probably play around a bit. I think that is a good thing” (Christian, 

74).  

 

The characteristics of the inspiring mode of user involvement was analysed by 

studying the key actions between users and employees. The thesis identifies four key 

actions: 1# Creative users generate ideas, 2# Employees drive the process, 3# 

Employees study the ordinary users and 4# Employees get input from ordinary users.  

 

                                                
47 Titles of key actions are formulated as verbs reflecting their dynamic character.  
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1# Creative users generate ideas 

One of the initial key actions identified is the involvement of the creative users, who 

can inspire employees: ”It could be designers and architects, editors and so on, 

creative people who are interesting and who know what is going on and to spar with 

them (….) in order to provide us with new input” (Christian, 50). According to 

Florida’s theory, Fritz Hansen values the super creatives. However, the collected 

data challenges Florida’s concept of super creatives, which limits the group to only 

designers, architects and editors. Moreover, the expression “bring input to us” 

indicates a view that users are stable entities that can be studied by employees. This 

view is disputable as it presents a rather unilateral and narrow view of the user.  

 

In particular, Fritz Hansen prioritises the architects, who are one of their four user 

groups48. For example, employees interact with architects by inviting them to an ice 

hotel in Sweden: ”when everybody gets an ice scooter or is dressed up in a suit, then 

all are at the same level, and barriers are broken down, and that ice event worked 

really well, and they were shrouded in a completely euphoric world” (Christian, 70). 

The citation appears to envisage the conception of a near spiritual state when users 

and employees interact. This leads to the assumption that Fritz Hansen believes in 

creating deep relationships with architects, because together they reach a new 

euphoric state that encourages creativity. The architects are important to Fritz 

Hansen because ”they (the architects) contribute to setting the agenda for what it is 

we want to work with (…) and in that way, yes, we try to develop them indirectly to 

generate ideas and concepts” (Christian, 71). Based on this citation, it is apparent 

that employees believe users can generate ideas. Furthermore, the citation confirms 

the lead user theory (von Hippel) that some users are better than others in 

generating ideas; in this case, the architects. Even though the architects are given 

the trust to inspire and influence Fritz Hansen’s agenda, the architects do not have 

any further influence in the process of developing a new product. They remain as an 

inspiration to the company. 

  

                                                
48 Fritz Hansen’s four user groups: private customers, contract customers, partners and architects 
(Christian, 69). 
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It becomes obvious that the employees have preferences to creative users, in this 

case, the architects with whom the employees enter a euphoric state where ideas 

can be created. But the users’ involvement remains only as an inspiration, as 

employees have the power to decide on how to interpret and apply the given input in 

future development process. 

 

2# Employees drive the process 
The next key action in the inspiring mode explains the employees’ dominant role in 

creating a new product. Despite being open to inspiration from creative users, 

employees remain the drivers and decision makers in the development process: ”we 

sort of play the biggest role in the beginning, because we find the designers and we 

brief them and identify those whom we think are the perfect matches for designing 

that exact product” (Christian, 54). Employees in Fritz Hansen bring in freelancers to 

design products that are already identified by the employees. The conscious decision 

of selecting a freelancer whom they consider suitable for developing the product also 

indicates that employees assume that they are in control of the innovation of the 

product. 

In the collaboration between freelancers and employees new products are 

developed: “I see that my most important job, is to incorporate it in the products, it is 

the finger print of Fritz Hansen, our cooperation with this designer, because if the 

designer is simply drawing at home, then it (the drawing) would mostly illustrate what 

is going on in his or her head, which it should be essentially” (Christian, 56). 

Employees are expected to ensure that a new product reflects Fritz Hansen’s design 

philosophy and ideas. At the same time however freelancers should have the 

freedom to promote his/her creative inputs. The balance between having the freedom 

of creativity and keeping to one’s design philosophy may seem conflicting. But the 

comment illustrates Fritz Hansen’s appreciation that freelancers are creative actors 

with their own unique ideas and who require the freedom cultivating these creative 

ideas. Again, it is indicated, how creativity is embedded in an actor. Someone the 

company must find to maintain its innovative edge. 

 

Despite the fact that the initial inspiration comes from creative users, the employees 

in Fritz Hansen are perceived as primary drivers and decision makers in the process 
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of developing a new product. Whereas the employees identify the product and select 

freelancers, the freelancers contribute with their creative ideas and collaborate with 

the employees to create the product.  

 

3# Employees study the ordinary users 

Up till now the actions of creative users and employees have been the focus of the 

analysis. In this paragraph, the action of how employees involve ordinary users in 

developing a new product is observed. Fritz Hansen perceives their ordinary users as 

their private customers and end users. To increase their understanding of the 

ordinary users’ behaviour, Fritz Hansen collaborated with ReD Associates to observe 

various people in three European cities. ”And then we visited them at their home and 

photographed them, and they talked animatedly about all sorts of things, it is not that 

often that you get so close to someone, in that way it was really valuable” (Christian, 

64). This statement reflects a consistency from previous citations, in which the 

employees study the users as stable categories, similar to the theory (on lead users 

and creative class), which introduced user categories. Fritz Hansen conducts visits to 

users’ home in order to understand the ordinary users’ lives and thoughts; and to 

identity their needs.  

 

From the gathered inputs obtained from these observations and interviews, the 

employees at Fritz Hansen were able to identify and develop specific user categories 

based on their behaviour patterns: ”we have even invented a person whom we call 

Connie, because there was an interview with a lady named Connie, who was really 

wealthy and from London, she was sort of the prototype of this pretty wealthy woman 

in her fifties, fully versed in international matters” (Christian, 67).  Metaphors, such as 

“Connie”, were used to identify the key characteristics of these groups, which also 

serve as reference points for future innovations. The establishment of a stable image 

of a user is once again sought. Similar ethnographic method is also used in Kompan 

to create a better understanding of their user group: ”we spent a lot of time with this 

group, to see what they are able to do, how they sit, how they talk and so on. What 

you end up using comes from a gut feeling, because now you know this user a little 

better” (Michael, 108). The employees in both Fritz Hansen and Kompan place a 

great value in understanding their user groups. This knowledge enables them to 

create an image in which they can identify themselves with when designing a new 
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product. These instances indicate that Fritz Hansen and Kompan perceive the users 

as stable categories that can be observed, drawn conclusions from and theorised. 

This perception is further enforced by the assumption from employees that they can 

control innovation.  

 

This action yields insight on how ordinary users are involved differently compared to 

creative users, ordinary users are studied by employees. The involvement of ordinary 

users does not bring any direct influence on innovation. Instead, users are studied to 

create user categories, which in turn will help employees build their innovations. 

 

4# Employees get input from ordinary users  
The final key action observed from the inspiring user involvement mode is how 

employees involve ordinary users to get inputs for a product: ”We have had plenty of 

focus groups, but it is more about showing them things and then receive some 

feedback, and you can use it if you want to, you can follow (what they say) or you 

can ignore it” (Christian, 60). Ordinary users are involved to share their opinion on 

developed products. The fact that employees can choose to implement or disregard 

the inputs from ordinary users is evidence that employees control the product 

development process; not the ordinary users.  

 

Occasionally, employees may incorporate inputs from ordinary users into developed 

products. For instance, a focus group consisting of women between the age of 50-65 

commented on a Fritz Hansen’s couch: ”The designer wanted it (the couch) to be 

extremely low, which meant you could not vacuum underneath, then we had to come 

up with another solution instead and make sure that no dust could come under it, 

because we really wanted the low sofa, because it looks awesome” (Christian, 62). 

The women tested the couch and gave their feedback on the function based on their 

requirements for a couch. Without compromising their designers’ artistic freedom, 

Fritz Hansen accepted the feedback from the women and incorporated it into the 

couch. However, the couch retained its low design. In this case, aesthetics was 

valued more than function and inputs from employees were prioritised over ordinary 

users.  
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The method used by employees to obtain inputs from ordinary users reveals a new 

insight about user involvement – ordinary users are involved only to provide 

functional inputs to products; how the product should work. Even so these inputs are 

considered less important than the employees’, who also have the power to ignore or 

include these inputs. 

 
Summarising the inspiring mode  

The analysis around the inspiring mode of user involvement has shown the 

relationship between creative users, employees and ordinary users and how they 

create innovation. Creative users are involved to generate ideas (action #1), but 

employees are still the main drivers and decision makers of the product development 

process (action #2). Ordinary users are only involved as observation subjects (action 

3#) or for obtaining functional inputs (action #4). The inspiration from creative users 

is important as it directly influences and guides future product ideas, which are then 

developed by employees. Inputs from ordinary users that are aligned with or 

complements employees’ ideas may affect product development. This however is not 

always the case. Employees remain dominant in this mode. All actions affect each 

other, as shown in the model below: 

Model 5: Actions in inspiring mode 

This analysis reaffirms the concepts behind lead user theory and the theory on 

creative class (action 1#), mainly by emphasising the view that users can be 

categorised and their contribution can be planned according to this categorisation. It 

challenges and expands Florida’s concept of the creative class, which only includes 

designers, architects and editors. Nonetheless, due to the lack of substantial theory 
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that supports this mode, this analysis was developed primarily based on the data’s 

insights on how users are involved.  

Reflecting back on this thesis’ research question, the inspiring mode demonstrates 

how an interaction process can involve different user groups and how employees 

interact differently with these groups to get inspiration.  

 

The legitimising mode of user involvement  
The objective of the legitimising mode is to involve users in the process of 

legitimising a new product: “It is probably more a legitimation of the fact that this is 

the users’ or the residents’ park, and they took part in the development or they had 

the opportunity to do so (...) It is the process itself that represents value rather than 

the outcome” (Charlotte, 185). For instance, Charlotte, a user of Byparken (Mutopia) 

says that the physical creation of the park would be the same with or without user 

involvement; but for the users to have a sense of belonging to the park, a process is 

needed to foster that notion. The source of innovation lies in the interaction between 

users and employees. In this mode however, the users play a significant role in 

confirming the prototypes, taking ownership and spreading the new product to other 

areas and actors. Between the inspiring mode and the legitimising mode, the 

distinction between the types of users may not be evident, but there is more 

emphasis on the end users in the legitimising mode.  

 

The following paragraphs analyse the characteristics of the legitimising mode through 

observation on the actions shown in interactions between users and employees. Four 

key actions are identified: 5# employees empower users, 6# users confirm prototype, 

7# users take ownership, 8# users diffuse to social network.  

 

5# Employees empower users 
The first action found important in the interaction between user and employee, is how 

employees empower users. The institutional theory (Johnson et al.) does not explain 

on how to mobilise local actors to diffuse and accept new products. However, the 

collected data shows several initiatives taken by employees to create motivation for 

new prototypes amongst their users. For instance, employees from Kompan took 



 
 

73 

pupils from Dyvekeskolen to Gerlev Højskole to learn parkour from professional 

trainers: “The ambition was to work with the technique, we had, which they all found 

interesting and to work with a thing called parkour, which are these really trendy 

outdoor movements. Then if they had watched that James Bond movie, where they 

started running outside after someone and they ran on top of buildings (...) That is 

pretty cool” (Michael, 105). By capitalising on the popularity of parkour, Kompan’s 

employees tried to change the perception of playgrounds among teens into 

something that is fashionable and acceptable. And at the same time, empower them 

with the knowledge and skills on how to use these teenager targeted playgrounds.  

According to Kompan, playgrounds have previously been considered as places for 

younger children and to redefine its role, the involvement of teens is crucial. The 

employees at Kompan also used other measures to influence the behaviour and 

perception of the teens: ”We had a graphic designer to do up their logo, we had 

name tags, folders with stickers with the logo on (…) in order to materialise that we 

have been looking forward to seeing you” (Pernille, 121). This action implicated that 

the users are special in this mode, because they are end users and not because they 

are a specific type of user like the creative lead users. This is a contrast to the 

inspiring mode.  

This discovery challenges the institutional theory, which does not elaborate on how 

employees can influence and empower users to accept and spread the reputation of 

new products – in this case, playgrounds for teens – when users do not see instantly 

see the need of the new product. 

The approach described above proved successful as a teenager expressed that she 

feels lucky and exclusively selected: ”Yes, we were probably one of the luckiest 

classes at school to be able to try such a thing (…) It was really awesome that it 

could be done for us and not for anyone else. Because then it is a bit like: we can do 

it and you cannot” (Sarah, 146). This statement supports the concept that material 

things and special attention can bring advantageous effect to the interaction between 

employee and user. The user feels special and unique to be part of the project where 

only a handful of participants were chosen to be involved. In the later stage of this 

analysis, the importance of empowering users to diffuse new products is elaborated. 
 

The finding on the action of empowering users reveals an important insight about 

user involvement. Motivating users can be an important factor when legitimising a 
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new product for instance, empowering users may transform the user to feel specially 

selected.  

 

6# Users confirm prototype 
The next action that is found essential in the interaction between users and 

employees in the legitimising mode is users confirming the prototype. This action 

relates to the institutional theory (Johnson et al.), which emphasises on the 

importance of local validation for establishing new products.  Users have the 

authority to adapt innovations to their local environments, ensuring that the prototype 

is implemented in an acceptable way of doing things to meet the users needs 

(Johnson et al., 2006:60). For instance, one of the teens in the Kompan case created 

a playground prototype, which he would want to use: ”when you just take a look at it, 

it did not look like a playground, but it was, and that was what I think was unique 

about it. Louise: would you use it yourself? Stefan: yes, I actually think so” (Stefan, 

151). By identifying his own prototype as a playground, Stefan thereby accepts 

Kompan’s idea of designing playgrounds for teens. 

Moreover, what Stefan does not know that Kompan has already designed a similar 

prototype, which Kompan now got confirmed: ”then number one was that this was a 

strong confirmation that we were on the right track, and they understand this and 

think it would be good, but they added some things which were really important for us 

and for our further development” (Michael,109). Michael points out how this validation 

is one of the most important outcomes from this user involvement. The citation also 

shows that the acceptance of developed products is more important than the user’s 

actual contribution to a product idea.  

So instead of letting users design new products for the company, Kompan keeps the 

dialogue with users minimal and place more value on their user acceptance. In this 

way Kompan can return to their office with a confirmation of the product, which is a 

valid point for the further product development. 

 

The finding on how users confirm the company’s prototype yields insight about how 

involving users in designing prototypes according their needs may lead to accepted 

prototypes. The key action however is the validation of existing prototypes.  
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7# Users take ownership 

Users taking ownership is the seventh key action identified in the interaction between 

users and employees in the legitimising mode. Even though the users of Byparken 

(Mutopia) were not empowered nor influenced like the users in Kompan, they still felt 

ownership for the new product: “Do you feel that you have ownership of the park, 

now that you have taken part in developing it? Charlotte: Yes, I do” (Charlotte, 183). 

The citation indicates the importance of users taking ownership of the new product.   

  

Allowing users to be involved in the development of the new park gave the users a 

crucial understanding of the motives and philosophy behind the product creation: 

”You could also say, that because you have taken part in the development, then you 

know why things are as they are. So when others complain about stuff, then you can 

say, well it is because it is too expensive or give other reasons” (Charlotte, 182). It is 

important for users to understand the motivation behind new products, as it 

encourages and enables users to take ownership of the final product and support the 

decisions from the company. This form of acceptance of a new product is in 

accordance with the institutional theory, where users can be seen as supporters in 

ensuring a local validation of the park amongst the park’s users (Johnson et al., 

2006:60). When other users, who were not involved in the creation process, complain 

about the park, the involved users can share their insights and experience from the 

process and explain the reasons behind the final creation. Through sharing such 

knowledge and experience on a shared platform (all are users of the park) a local 

acceptance can be fostered among all park users. 

By exchanging background knowledge and taking ownership of the final result, the 

involved users ensure a local acceptance of the park amongst all users. 

 

The action of taking ownership encourages transparency between users and 

employees in regards to the motives behind new products. This in turn leads users to 

support the employees decisions and help spread local acceptance among other 

users. 
 

8# User diffuses to social network 
This paragraph observes how the aforementioned user empowerment (action 5#) 

can encourage and influence users to diffuse new products to social network. 
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Kompan employed attractive marketing collateral, such as sweatshirts, to encourage 

the diffusion of their playgrounds’ reputation. One of the involved teens shared her 

thoughts about Urban Innovators with her friends: ”as you know, we got some sweat-

shirts and stuff, which I was wearing, and you were supposed to wear for an entire 

day. Then for instance in the confirmation-club, I was wearing it and then people 

were asking why I was wearing it, and I answered that it was, because we had taken 

part in this project and it is parkour and it is a track, so that was really good” 

(Sarah,146). By wearing the sweatshirts the user is promoting and diffusing the 

reputation of the project to her friends. It is interesting to observe how the employees 

at Kompan required the teens to wear the sweatshirts throughout the entire day with 

the clear purpose of promoting and diffusing the reputation of Urban Innovators. And 

at the same time, the employees also create activities and provide attractive 

marketing collateral to encourage and influence the teens to take ownership of the 

product. The requirement instated by the employees over the teens demonstrates a 

sense of control from the employees, who are interested diffusing the reputation of 

their playgrounds as desired playgrounds for teens. 

 

On the last day of the Urban Innovators project, the teens presented their new 

prototypes to their family: ”And the last evening, we had an evening with the parents, 

and we had wine and crisps and both lines were open” (Michael,107). In this case, 

users were involved voluntarily in spreading the reputation of the project without any 

external enforcement. Unlike the requirement instated by the employees to wear 

branded sweatshirts throughout the entire day with the purpose of diffusing the 

project’s reputation.  

Unlike the institutional theory, this data does not reveal insight on how the reputation 

is manifested on a macro level as knowledge taken for granted (e.g. as a dominant 

institution amongst several pupils from different schools) (Johnson et al., 2006:61). 

With regards to that, this collected data challenges the institutional theory’s view on 

how innovation becomes part of status quo and determines an actor’s action. The 

thesis’ main focus on micro actions should also be considered as possibly resulting in 

the lack of a manifestation on the macro level.  
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It became apparent that diffusing the reputation of new prototypes to social network 

is important. In the above case, the diffusion can lead to a general acceptance 

among teens on the concept of playgrounds for teens.  

 

Summarising the legitimising mode 
The analysis discussed the action of how employees innovate with end users to 

validate new products. The legitimising mode suggests that users play a significant 

role in confirming a prototype (action 6#), taking ownership of a product (action 7#) 

and diffusing the reputation of a new product to social network (action 8#). To ensure 

that users diffuse the product’s reputation, employees’ focus on empowering and 

influencing the users (action 5#).  The relationships between the key actions 

identified in the legitimising mode are illustrated in the model below

Model 6: Actions in legitimising mode 
In the analysis of the legitimising mode, the collected data both challenged and 

supported the institutional theory. The collected data expands the institutional theory 

by suggesting the importance of empowering users to increase the diffusion of a new 

product’s reputation (action 5#). The data also challenges the institutional theory’s 

emphasis on a macro entity, which determines an actor’s micro actions, as this was 

not confirmed in the observation (action 8#). On the other hand, the data underlines 

the importance for employees to gain local confirmation of their new prototype (action 

6#), which corresponds to the institutional theory. Lastly, the collected data confirms 

that if involved users take ownership of a product, a local validation amongst all users 

is more likely to succeed (action 7#).  
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Reflecting back on the thesis’ research question, the legitimising mode demonstrates 

how an interaction process may involve end users to validate a new product by 

confirming the prototype, taking ownership of the new product and diffusing its 

reputation to social network.  

The sensemaking mode of user involvement 
Sensemaking in this context is defined as the collaboration between users and 

employees in the social construction of a new product. The objective of the 

sensemaking mode is to involve users to qualify new products, by contributing in 

areas where the employees have no expertise. The source of innovation in this mode 

comes from both users and employees. Employees drive the development of new 

products and possess product knowledge: ”we are also employed to make a good-

looking house that lasts and that will last constructurally and aesthetically” (Dorthe, 

19). Users on the other hand contribute with their unique background knowledge that 

may not be availably known to the employees: ”Residents and employees at Gimle 

are the future users of Presteheia which is why their usage, experiences and 

knowledge about the place are vital” (Holger, 8). The users’ needs and experience 

help qualify the product, as they are also the end users of the product in this case. 

The following paragraphs analyses the characteristics of the sensemaking mode by 

studying key actions from the interaction between users and employees. Four key 

actions were identified: 9# users and employees generate unexpected ideas, 10# 

employees interpret users’ needs, 11# users and employees negotiate and 12# users 

are continuously involved.  

 

9# Users and employees generate unexpected ideas 
The first action that defines the sensemaking mode is how users and employees 

generate unexpected ideas through interaction. To generate ideas users share their 

needs about their dreams and everyday, as innovation may stem from the underlying 

information about the users’ worldview: “it completely alters the way you think about it  

- God, these are the kinds of people we are constructing it for. That is, this is part of 

creating a lot more focused and precise image of whoever the user you now have 

to...” (Holger, 11). This citation confirms the theory on sensemaking as it endorses 

Weick’s retrospective property, where employees make sense of the users’ needs 

and past actions. The employees appreciate gaining a better insight of the user and 
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are willing to challenge their previous perception of the user. This is a contrast to the 

inspiring mode, which had an invariable view on users.  

 

When the employees gained a better understanding and insight on the users’ needs, 

it creates an environment that encourages unexpected ideas to form: ”It is precisely 

about using, about creating situations in which we are suddenly able to formulate 

things that might come as a surprise for both the user and for us as architects” 

(Holger,7). The element of surprise is fundamental for generating new ideas, as is 

reflected in the sensemaking theory in which the environment is complex and 

uncertain, and new meanings occur from a social interaction. The collected data 

challenges this theory by indicating that connecting users and employees 

intentionally can create situations of surprises. The employees intended for new 

meanings to be created from this interaction, which expands Weick’s theory of 

unplanned sudden change.   

 

The generation of unexpected ideas as an outcome of users and employees´ 

interaction yields insight about the interaction itself. Their understanding of each 

other’s needs allows for new intersubjective meanings to be created.  

 

10# Employees interprets users’ needs 
How employees interpret users’ needs was identified as the next key action in the 

sensemaking mode. The action in which employees translate users’ needs and 

information into architecture and design can be defined as a process of translating 

values: ”but if you try to incorporate the values in the project, then it is less about 

using the concrete ideas and to a greater extent about materialising them, too” 

(Dorthe, 21). The property of enactment is confirmed as the employees enact the 

users’ needs. The employee further indicates that the users’ needs are more 

valuable than their concrete ideas. This view confirms Weick’s property of identity 

construction in which the users’ needs are more valued, because they can be socially 

constructed by the employees compared to the fixed ideas taken out of context.  

 

It is important that employees are the ones who interpret these values: ”the user can 

find it difficult to see it as a part of the big whole, they are very inclined to perceive 

themselves, their role in an organisation and their needs as the starting point” 
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(Dorthe,16). The employees assume the role of sensemakers because they believe 

that they are the ones who can make sense from the expressed user needs and 

apply them systematically. This actually deviates from the sensemaking theory, 

which does not focus on an accurate sensemaking, but on the reasons that are 

plausible to each actor. Sensemaking theory does not emphasise on how power 

relations affect sensemaking in organisations; the collected data extends this aspect 

of the theory. While the theory asserts that justifications can invoke roles, the 

collected data expands it by suggesting that organisational meaning is created by 

sensemakers who have more experience with the product that is being created.  

 

This action highlights the role of the employee as sensemaker who interprets the 

needs of the users into concrete product ideas.  

 

11# Users and employees negotiate  
This section explores how users and employees negotiate in the product 

development process as the next key action in the sensemaking mode. Negotiation 

happens when various product ideas are formed into concrete product concepts. 

In this observation, users and employees were found open and willing to enter into a 

negotiation process, where both parties can contribute to the creation of the product: 

”It was a mixture of our presentations, their response, we presented new 

presentations, and they gave new response and some ideas, so it is a kind of fusion 

of things, that were included” (Kristina, 163). The negotiation process is defined as a 

two-way effort between users and employees. This action underlines Weick’s social 

and ongoing properties in which actors’ continuously interpret each other’s input. The 

circular interaction pattern is favoured in this mode. 

 

In certain situations a user’s decision may overrule the employee’s: “in the end we 

got it our way, we did not want a wooden floor, because it will cost us in maintenance 

afterwards. So they had to yield. The architects” (Annette, 40). This citation reflects a 

conflict between the users’ functional needs (wooden floors demand too much 

maintenance) and the architects’ aesthetic aspirations (wooden floors have a more 

elegant look). The user’s decision to not have wooden floors was implemented, 

because they will be exposed permanently to the final outcome and thus had the 

rights on this decision. Dissimilar to the inspiring mode, employees in the 
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sensemaking mode do not have the authority to manipulate users’ contributions into 

their ambition to construct the market.  

The citation also elaborates on Weick’s theory on how micro actions affect macro 

entities. The roles between users and employees were re-negotiated in this case. 

Despite the employees’ expertise in designing buildings, users may not always agree 

with their recommendations. When such situation occurs, the roles between users 

and employees may vary. In this case, the role of employees as sensemakers was 

not applied. This underlines Weick’s theory that micro actions determine macro 

entities (here hierarchy between users and employees). 

Even though users and employees may negotiate and assume the role of 

sensemaker, this does not apply to every aspect of the product: ”we will not ask what 

type of shape they think the room should have or any such design matters” 

(Dorthe,18). The citation indicates that employees only perceive and accept users as 

shared sensemakers in areas where the users presumably have more knowledge. 

For example, the employees would not consult the users on the design details, as 

that is not their expertise. This demonstrates that hierarchy is a determining factor in 

the interaction. 

 

The collected data from this observation shows that when users and employees 

negotiate to develop a new product, they do enter a social negotiating process, in 

which both parties can contribute. However, the power of knowledge becomes an 

important factor that determines the final outcome of the negotiation. 

 

12# Users are continuously involved 
In the sensemaking mode, users are continuously involved to improve the product 

even after the launch, as described in Weick’s property of ongoing sensemaking 

affects the involvement of users henceforward. A product is never considered ”final” 

in the sensemaking mode and it should constantly be receptive to improvements.  

For example, Grundejerforeningen (Mutopia) sets up various systems to ensure that 

the product can be continuously developed: ”we had a dog workshop in February to 

hear the needs of the dog owners, what they wanted and so on, then we will try to 

continue in this track involving the residents out there” (Anne, 170) and ”By the end 

of the process, we established a resident-contact group, which was going to work 

with the use of the park (…), they provide input for the things that people apply for to 
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have in the park” (Anne, 174-175). The systems that are in place to promote 

continuous user involvement include numerous ongoing initiatives and an established 

group for collecting user inputs. This practise reflects the sensemaking theory, in 

which innovation is a circular and ongoing social process. There is also a dynamic 

understanding from Mutopia that the park should serve the users’ current needs, as 

well as their future needs. This challenges the perception that the user, product and 

product development process is static, as reflected in previous modes. The 

sensemaking mode suggests a dynamic and ongoing development, where products 

are in a continuous development with inputs from users.  

 
The involvement of users after a product launch emphasises the importance of the 

users’ input in the continuous improvement of the products and also for the product 

to meet their changing needs.  

 

Summarising the sensemaking mode 
The sensemaking mode illustrates how users are involved to qualify the product by 

interacting with employees. The sensemaking mode suggests that the users and 

employees collaborate to generate unexpected ideas (action 9#), from which the 

employees will interpret and make sense of (action 10#) and transferred concepts for 

negotiation between users and employees (action 11#). Lastly, the sensemaking 

mode suggests that user involvement can continue after a product is launched 

(action 12#). All actions affect each other, as shown in the model below: 

Model 7: Actions in sensemaking mode 
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The key actions recognise most properties of the sensemaking theory. However, the 

actions also underline the significant role of the employee in the sensemaking 

process, which challenges the under-prioritised effects of power relations in the 

sensemaking process.  

The collected data further expands Weick’s theory on sensemaking in several 

aspects. First, by suggesting that the element of surprise can still occur in planned 

circumstances and is not limited to unintended actions. Second, the collected data 

adds reveals how micro actions and macro entities (e.g. social roles which stems 

from the hierarchy between users and employees) interact and determine each other’ 

role. According to the observation, social roles (expressions of a macro entity) are 

reproduced in certain instances but disregarded in some. This finding highlights the 

value of micro level actions, as roles between users and employees may vary. The 

sensemaking mode of user involvement opens for a new understanding of how users 

can be engaged in continuously developing the product after launch, which will be 

discussed in chapter 11 (Perspective). 

Reflecting on the thesis’ research question, the sensemaking mode suggests a 

circular interaction process, where sense is created as a result of an ongoing 

sensemaking process between users and employees throughout the lifetime of a 

product. The first action guides the rest of the actions by creating the foundation for 

interpretation. 

 

Concluding the analysis 
The analysis of the three modes of user involvement yielded twelve key actions, 

which characterises the interaction between user and employee when developing a 

new product. Each mode with their key actions are summarised in the table below: 
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Table 3: Three modes of user involvement 

 

The three modes of user involvement and their twelve key actions reveal insights on 

how the interaction process between users and employees can be defined.  

The inspiring mode shows an interaction process where the employees drive the 

development of a new product. Most actions come from the employee (action 2, 3, 

4#), who controls which users to involve (creative and ordinary users) as well as the 

source of inspiration (creative users generate ideas and ordinary users are studied 

and give input). The legitimising mode presents an interaction process, where 

employees empower users to diffuse the reputation of the new product. The users 

perform most of the actions by confirming, taking ownership and diffusing the new 

product (action 6, 7, 8#). The sensemaking mode presents an interaction where 

users and employees collaborate to develop and qualify a new product. Both users 

and employees act e.g. by generating unexpected ideas and negotiate together 

(action 9, 11#).  

Mode Characteristic Actions Description of Action 

1# Creative users 
generate ideas 

The creative users, particularly architects, are 
involved to generate ideas 

2# Employees drive the 
process 

The employees are perceived as primary drivers of 
the product development process 

3# Employees study 
the ordinary users 

Employees study the ordinary users to increase 
their understanding of their customers 

In
sp

iri
ng

 
 

Involve certain 
users to give 
inspiration 
 
Actions mainly 
taken by 
employees 
 

4# Employees get input 
from ordinary users 

Employees involve ordinary users to get input to 
the company’s developed products  

5# Employees 
empower users 

Employee empower users with material resources 
which lead to further diffusion 

6# Users confirm 
prototype 

Users design prototype according to own needs 
and thereby confirms the company’s prototype 

7# Users take 
ownership 

Users take ownership by defending the choices of 
the company and spread acceptance amongst all 
users  Le

gi
tim

is
in

g Involve users to 
diffuse the 
reputation of the 
new product 
 
Actions mainly 
taken by users 

8# Users diffuse to 
social network 

Users diffuse the reputation of the new prototype 
to social network  

9# Users and 
employees generate 
unexpected ideas 

Users and employees collaborate to generate 
ideas that are unexpected 

10# Employees 
interpret users’ needs 

Employees interpret the users’ needs into concrete 
product ideas 

11# Users and 
employees negotiate 

Users and employees negotiate on aspects of the 
product depending on their expertise Se

ns
em

ak
in

g Involve users to 
qualify the new 
product 
 
Actions taken 
by users and 
employees 

12# Users are 
continuously involved 

Users are continuously involved to improve the 
product after product launch 
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The analysis shows differences in the way the mentioned dilemma49 between 

demand analysis and market construction is dealt with (see Introduction). Inspiring 

mode’s aspiration to develop radical ideas by involving creative users oppose to 

market representatives (the ordinary users), indicates a stronger wish to construct 

the market. On the contrary legitimising and sensemaking modes show a larger 

interest in including the users as representatives of the market and see the users as 

central actors to legitimise and qualify the product, leaning towards demand analysis. 

These choices have implications for the interaction between users and employees 

reflected in the actions. The two different approaches to the dilemma indicate that the 

approach depends more on the company than a logical consequence following from 

involving users. 

Our pre-understandings (introduced in the research method) have partly been 

affirmed and dismissed. The analysis has affirmed and further developed the pre-

understanding that innovation can be seen as a result of an interactive process. In 

regards to the pre-understanding that involving users and especially lead users 

would lead to commercial successful products, the analysis showed that creative 

lead users can support employees in innovating, but also ordinary users can be 

involved. That lead users contribute more to the development of successful products 

than ordinary users has not been affirmed. Given that the aim was not to examine the 

relation between the user type and commercial success of the product, it is not 

possible to reject this pre-understanding. 

                                                
49 The dilemma between producing, what the market wants (demand) as opposed to constructing the 
market by producing what the creative company believes the market needs (construction) (Lampel, 
2000:266). 
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Key findings  
Based on the data analysis, key findings are presented that reflect the patterns 

identified, and propositions are developed as proposals for future research. 

 

1st Finding: Importance of observing actions 
An important finding when developing a new product is to focus on actions taken in 

the interaction between users and employees. Observing actions and how users and 

employees interact, new ways of innovating with users can occur. For instance, by 

generating ideas, taking ownership or negotiating can lead to inspire, diffuse or 

qualify a new product, (hence inspiring, legitimising and sensemaking mode). 

Therefore, the following proposition is made: 

 

1st Proposition: By understanding the actions taken in the interaction between users 

and employees, new innovation potential can occur such as inspiring, diffusing or 

qualifying a new product. 

 
2nd Finding: The employee is pivotal  
The data analysis sheds light on the importance of the employee when involving 

users to innovate. The employee plays a vital role in the interaction and innovation 

process, which is reflected in all modes. For instance, it is seen how the employees 

drive the process (inspiring mode, action #1), empower the users (legitimising, action 

#5) and interpret the users’ needs (sensemaking, action #10). Therefore, the 

following proposition is made: 
 
2nd Proposition: The source of innovation lies in the interaction between users and 

employees, highlighting the importance of the employee in user involvement.  
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Discussion 
In the following the relevance of the key findings and their theoretical and managerial 

implications will be discussed.  

 

In the data analysis, it has been shown how a focus on interaction between users 

and employees can foster innovation. By studying innovation from a process 

perspective, new findings have emerged. The key findings would not have been 

discovered, if innovation had been investigated from an economic perspective or 

observed as a structured and planned process. Other theories and methods to 

innovation are not dismissed or forgotten, but the focus is to highlight the neglected 

social aspects of innovation.  

 

The first key finding stated the importance of studying various actions taken by users 

and employees when innovating. By studying the actions, activities were discovered 

not highlighted by the case companies as valuable. These new activities represent 

unexplored potentials of innovation. Undiscovered potential of innovation seen in the 

data are e.g. that users can support the diffusion of the product (action 8#). If 

attention had been paid to the physical outcome (concrete ideas, dreams, product 

concepts etc.) of the innovation process, then the point that users play an important 

role in diffusing the product would not have come out.  

The same goes for the other identified actions. Each action holds a new meaning 

creation, which can have different effects on the developed product. Neglecting that 

important meaning creation happens in the unplanned actions is to miss out on an 

innovation possibility.  These possibilities are happening all the time when actors 

interact, but might not be noticed if not appreciated, remaining a hidden innovation.  

This thesis sheds light upon these hidden innovations by highlighting twelve key 

actions seen in the data. Other actions could have been identified, but these are the 

most dominant in the data and constitute three different patterns reflected in the 

identified modes. Modes are relevant as they reveal how user involvement can be 

done differently. 

Practitioners and researchers are encouraged to understand and further explore the 

meaning creation happening beyond the structured and expected activities. This 
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implies giving up the view that users hold innovative ideas or skills that can be 

accessed, like a wider truth waiting to be discovered (as seen in the inspiring mode). 

The thesis views users as actors creating meaning and innovation now and all the 

time. This requires actors that mindfully reflect and observe, what is happening. 

An example of, how observing actions can lead to new insights and innovation, is 

seen in the data: ”we just have not got enough out of the time. So this project, maybe 

it has given me new hope or we can use it for sparring and good validation (Michael, 

111). The above quote is an example of how one of the interviewed employees, 

Michael (Kompan), realises that there is more potential for innovation than first 

assumed. He explains how he earlier doubted the benefits of user involvement, 

because Kompan did not get any concrete inputs and ideas from the involved users: 

”I have learned that we can actually get something back, because I have been rather 

sceptical” (Michael, 111). However, in the project ‘Urban innovators’, he discovers a 

new benefit of involving users: sparring and a confirmation of Kompan’s prototype 

(action 6#: Users confirm prototype). This realisation might lead to new ways and 

benefits of involving users more than striving to get concrete ideas from the user. 

This example confirms that studying actions opens for new interpretations, which can 

lead to innovation.  

 

The second key finding underlines the importance of the employee in user 

involvement. All modes of user involvement represent actions taken by the 

employee, indicating that the employee is a crucial driver in user involvement; the 

employee drives the process, empowers users and act as sensemaker (reflected in 

action 2, 3, 4, 5, 10#), actions which have a big effect on the involvement of the user 

as well as for the product outcome. The employee in general assumes a great 

responsibility, because he/she is representing the company’s interests and has 

different knowledge and experience than the user.  

However, by arguing that the employee is important in user involvement, the 

importance of the employee as the new source of innovation is not the focus. Instead 

the thesis points to the interaction between actors as an important source of 

innovation. Innovation is not about the user, neither is innovation about the 

employee. It is about the synergy between its actors.  
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Studying the synergy between users and employees does not mean to identify their 

degree of involvement. Research50 describing the different users’ and employees’ 

different roles and degree of involvement as high or low does not contribute to 

studying the synergy. This approach is bound to the value axis of studying users as 

either valuable or not valuable when innovating. A view the thesis advances by 

showing that users and employees take different actions during development of a 

new product as they are involved differently depending on the activity and situation, 

more than based on their fixed roles. Roles are rejected in favour of actions as 

actions give better insight into how innovation is happening.  

To understand how users can be involved in innovating, it is important not only to 

focus on the user, but also on the employee and their interaction, hereby 

acknowledging the importance of the employee in user involvement as shown in the 

analysis.  

 

Having discussed the key findings’ attention to actors’ interaction and their actions as 

potential sources of innovation, their implications will be discussed in the following 

two paragraphs. 

Theoretical implications 
The findings of the thesis have implications for research on innovation, user 

involvement, institutionalism and process research.  

With respect to innovation research, this thesis emphasises the interaction between 

users and employees as a source of innovation. In continuation of e.g. Chesbrough; 

this thesis supports the view that innovation can occur from many different actors, but 

it challenges the current focus of user involvement research, which is mostly focusing 

on providing convincing arguments for the importance of the user as the central actor 

in innovation. In this respect, an interesting pattern was observed: the employee is 

central in creating innovation. In that way, the key findings broaden the research on 

innovation by showing how innovation can come from the interaction between users 

and employees.  

                                                
50 E.g. Desouza et al. 2008. 
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Prior research on user involvement has paid a lot of attention to who and what; who 

to involve (e.g. von Hippel) and what activities should be carried out in what stages 

(e.g. Alam).  

The thesis sheds light on how innovation takes place in actions taken by users and 

employees. It advances current research’s ambition of stating who are the more 

appropriate users to involve, and what are the best ways to involve the users during 

NPD. The thesis is a supplement to user involvement research by showing how both 

user and employee can be involved and how focusing on actions taken by users and 

employees can lead to undiscovered possibilities of innovation.  

In institutional theory, stability is a focus. In this thesis the process perspective has 

expanded the institutional theory by adding an ongoing and retrospective nature of 

process. The thesis further challenges macro entities’ impact on the actors’ actions 

by highlighting the importance of actors’ actions. Additionally the thesis suggests 

institutional theory to view empowerment as central in the process of legitimising. 

With respect to process theory, this thesis stresses the importance of observing 

innovation from a process perspective. Currently, process theory does not aim at 

explaining innovation, however the process theory’s emphasis on the fluid processes 

could benefit innovation theory. In regards to process’ theory’s under-prioritised focus 

on power in the interaction process, the thesis draws attention to role divisions as 

affecting the sensemaking process. 

Prior process theory is centred on the micro processes, however the theory 

combination with institutionalism has placed the interaction process in a larger social 

context. For instance, it can be seen in the data analysis how interaction can work on 

two levels; primarily the local interaction between user and employee, but also when 

the users change arena to diffuse the new product to other actors (legitimising, action 

#8). The thesis accomplishes the process theory by not studying the interaction in a 

vacuum, but opens up for future research studying micro processes’ affect on the 

macro level.  

Managerial implications 
To address the mentioned critique that process theory does not elaborate on 

practical implications, this thesis will discuss managerial implications of its key 
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findings. The key findings of the thesis can assist managers in three ways, which is 

also illustrated in a model. 

  

Firstly, managers can benefit from observing actions as a starting point to discover 

new innovation potentials. Observing actions as opposed to structure innovation with 

various models and strategies, means to trust in that innovation happens all the time, 

everywhere and by everybody. It is a matter of paying attention to what happens. On 

one hand it is about noticing and not forgetting what is formalised and structured as 

stable entities such as strategies, budget, plans, roles, rules, habits, documents, and 

measurable (nouns). On the other hand it is very much about drawing attention to 

actions taken by actors. Noticing what they do (verbs). In order to leverage on new 

innovation potentials, this thesis suggests beginning to observe the actions, not 

necessarily to forget the structures, but observe how actions are affecting the 

structures, and how actions lead to other actions.  

Secondly, when observing actions, it is suggested to draw attention to interactions 

between different actors, inside and outside the company. It is argued, that if actors 

interact, then innovation can happen. In particular, managers can leverage on looking 

at interaction between users and employees as source to innovation. In the debate of 

user involvement, attention has focused on users as sources to innovation, and it is 

recommended to also be aware of the employees’ contribution to innovation. 

However, it is not a question of emphasising the users and/or employees, but rather 

to observe the interaction between actors. 

Thirdly, after observing actions taken in the interaction between users and 

employees, managers can identify patterns in the actions and start to formulate 

modes of innovation. That is, to cluster the actions according to a common purpose 

and in ways that involves users and create innovation. In doing so, new potentials of 

innovation might occur such as inspiration, diffusion or qualification of a new product 

as opposed to limit user involvement and innovation to e.g. a purpose of getting input 

by asking users for ideas. By noticing actors’ actions, undiscovered potentials to 

innovation might arrive, building on the quote from Henry Ford 1905: ”If you had 

asked the users what they wanted, they would have said faster horses, they would 

never have said, they wanted a car”  (See chapter 1: Introduction, Motivation). 
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Model 8: Illustration of key findings for managers 
   

 Inspiring mode 
Involve certain 
users to give 
inspiration 
 

 Legitimising 
mode 
Involve users 
to diffuse the 
reputation of 
the new 
product 
 

 Sensemaking 
mode 
Involve users 
to qualify the 
new product  

 ? 
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Conclusion 
This thesis has investigated an issue, which has received little attention: user 

involvement seen from a process perspective. Applying a process perspective yields 

insights about the importance of observing actions in the interaction between users 

and employees as source to explore new innovation opportunities. Doing so, it is 

possible to find new ways to understand and generate innovation. In this thesis, three 

modes of user involvement are identified from the analysis of actions taken by users 

and employees, when developing a new product.  

The three modes of user involvement are: inspiring mode, legitimising mode and 

sensemaking mode. In the inspiring mode, specific users are involved to give 

inspiration to the employee. Observing actions such as creative users generating 

ideas and employees getting input from ordinary users identifies the mode. In the 

legitimising mode, users are involved to diffuse the reputation of the new product. 

Observed actions are e.g. when users take ownership and when users diffuse to 

social network. Lastly, in the sensemaking mode, users are involved together with 

the employee to qualify the new product. Actions taken are for instance when users 

and employees negotiate.  
In this way, the thesis contributes to the theory of innovation and in particular to 

theory on user involvement by providing a more cogent and profound understanding 

of the interaction between user and employee that was not reported in previous 

theory. The focus on actions helps us to further develop an understanding of what 

actually happens in the social interaction, where innovation is created. 
The exploratory nature of the thesis means that the findings are tentative and need to 

be further studied in other industries as well as other case companies. Further the 

lack of applying participatory methods places a limitation in regards to study the 

actual interaction between users and employees. That is, future research is in 

particular encouraged to explore and expand the modes of user involvement by 

observing actions taken in the interaction between users and employees.  

The implications of this thesis for managers concerns the call for discovering new 

innovation opportunities, which are not focusing on structuring innovation in 

strategies, plans and models etc, but rather draws attention to actions taken in the 
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interaction between users and employees. The findings of the thesis guide managers 

in how to discover new modes of innovation with a process perspective.  
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Limitations and further research 
Several limitations arise from the nature of the thesis and its conceptual framework, 

as well as de-selection in regards to research topic, method, theory and empirical 

data. These limitations are worth mentioning for the purpose of reflection as well as 

how they point to opportunities for further research.  

First of all, due to the limited amount of cases and interviews conducted, because of 

the scope of a master’s thesis, the results should be considered tentative. More 

extensive case studies are encouraged to draw more thorough conclusions and 

patterns as a way to further develop the suggested modes and actions. This can 

expand the process perspective on user involvement, guide companies’ efforts to 

involve users from a process perspective, as well as enable discussions on the 

creative industries. In particular it is encouraged to take the identified propositions 

forward by studying their consequences for how management can work with a 

process perspective when innovating. Second, as the process perspective on user 

involvement is new, it is recommended to further study user involvement from a 

process perspective to highlight new innovation possibilities in user and employee 

interaction.  

Third, the selected methods for data collection face limitations when studying the 

interaction between users and employees. Observations and other participatory 

methods are suggested to detect information beyond the informants’ own 

expressions. Fourth, the chosen physical involvement of users should be expanded 

to examine actions happening in virtual involvements, which could open for a new 

understanding on actions between users and employees. Fifth, the context provides 

a limitation as the studied cases are all Danish companies, although two of them also 

have international scope, an international replication might still lead to interesting 

results. Lastly, the theories applied were selected to enhance the discussions and 

analysis of the interaction as well as expanding the process theory. To study other 

aspects of the interaction theory highlighting the power relations would be interesting 

to create new insights on the interaction.  

These limitations will hopefully prompt to further research within the field of user 

involvement and process theory. 
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Thesis in retrospect  
In this chapter three main areas will be reflected upon: firstly, the relations between 

theory, method and empirical data are discussed. Secondly, the criteria for good 

theory building and trustworthiness in data are evaluated. Thirdly, the process of 

writing the thesis is reflected upon. 

Relation between theory, method and empirical data 
The combination of theory, method and empirical has several advantages. Firstly, 

using qualitative interviews as a method allows interpretation and discovery of the 

phenomenon of user involvement in creative companies. Through qualitative 

interviews with users and employees, the theoretical understanding of innovation as 

an interactive process between actors is compatible.  

Another advantage is that the analysed cases are distinctive, because of their 

diverse experiences with user involvement, but also because of the advantage of 

having a contrasting case (Fritz Hansen), which is currently shifting focus away from 

the user. The combination of cases has enhanced the formulating of three different 

modes, which sets the user involvement in a different perspective.  

Thirdly, new theory is built as an advantage in the thesis. The interplay between the 

empirical data, the analytical process perspective and the theoretical framework of 

different theories together constitute a different approach than current research, 

which has enabled new theory to be built as well as current to be expanded. The 

interplay has helped to formulate three modes of user involvement, and to reach the 

novel findings of this thesis, which wouldn’t otherwise have been possible. 

Furthermore, the combination of theory, method and empirical data has some 

disadvantages. In particular, the actual interaction process between user and 

employee wasn’t observed. The data analysis is based on retrospective views on the 

interaction, which happened months or years back depending on the project in the 

companies (2007 in Arkitema, 2007 in Fritz Hansen, 2008 in Kompan, 2006 in 

Mutopia). Due to the thesis’ criteria of examining completed projects, it was not 

possible to follow the interactions between users and employees, which could have 

given a different and more profound data-set about the actions and open up for 

issues such as negotiation of meaning, which could have added new insights to the 
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interaction. Ideally the interactions should have been followed through observations 

over a longer period of time.  

Moreover, the inspiring mode of user involvement is primarily based on the interview 

with Fritz Hansen, which only amounts to one interview51. As previously mentioned, 

due to strategy changes, it was not possible to talk to more employees or users, and 

it was discussed whether to disregard the case, but it was kept as it provided an 

interesting contrast to the other modes as well was supported by data from Kompan. 

The lack of including both users’ and employees’ perspectives are obviously not 

contributing to the validity of the case and mode, and future studies are encouraged 

to explore the mode’s relevance.  

Good theory building? 
In guiding the qualitative research, inspiration has been drawn from Eisenhardt 

(1989), who assesses good theory building in case study research from three criteria: 

parsimonious, testable and logically coherent (Eisenhardt 1989, Pfeffer 1982, 1997).  

Is the thesis parsimonious? The theory, process perspective, has a character of 

complexity, since it encourages observing actions that are ongoing and changeable. 

However, the relevance of the theory is connected to managers in companies, 

illustrating how new innovation opportunities can be explored by observing actions in 

the interaction between users and employees,      

Is the thesis testable? Due to the purpose of developing a deeper understanding of 

the interaction between user and employee, building a theory that can be readily 

measured, or developing hypotheses that can be proven right or false, has not been 

the main focus. However, in continuation of the key findings, propositions are 

developed serving as postulates and proposals for future research.  

Is the thesis logically coherent? Due to the process perspective on user involvement, 

it is argued, that creating a logically coherent argument throughout the thesis has 

been managed. 

                                                
51 Kompan is also represented in the inspiring mode. 
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Trustworthy data collection and reduction? 
To further assess that theory is built on proper data collection and reduction, 

inspiration has been drawn from Bell and Bryman (2007), who assess four criteria of 

trustworthiness: credibility, transferability, dependability and confirmability,  

The thesis showcases credibility, as the material is fully transcribed and has 

undergone systematic coding.  

The findings are transferrable in a way that patterns of three modes of user 

involvement are derived from the cases, which might be transferred to other 

instances. However, further research is encouraged to conclude robust patterns.  

Dependability refers to the documentation of the research process, which in an 

accessible manner is found reflected upon in the research method including e.g. 

selection of cases. 

If the thesis was done in good faith, confirmability, is impossible to conclude, 

however referring to the consistency within the used method, documentation of 

interviews and references to used theory, good faith should be obvious. 

Process reflections 
The thesis has undergone a longer journey to end in its current form; a journey that 

deserves a few reflections. In the beginning we had issues understanding what 

studying an interaction between users and employees implied. Inspired by current 

research the data was sought to be structured into categories explaining the roles of 

the users and employees, the stages in which they were more or less involved, the 

modes to study users, the input users could provide etc. (see appendix 5). This 

categorisation though seemed to homogenise the data and not highlight the 

distinctive differences observed (the three modes). This led to frustration of not being 

able to say anything interesting with the data. A frustration that luckily was confronted 

and taken action upon by re-entering a dialogue with the data and finding theory that 

supported these distinctive findings.  

Through the interplay with the data and new theory the patterns of interaction 

(modes) and their actions started to emerge, and process theory was chosen to 

supplement. This direction led to a redefined understanding of our role as 

researchers, how to analyse and reach conclusions.  
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Looking back this realisation would have been beneficial from the beginning to guide 

the data collection, preliminary codings and analysis. On the contrary, the 

researchers’ openness has helped to enter a creative and frame-breaking mode 

where new data and theory were combined to develop novel findings on user 

involvement from a process perspective.  
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 Chapter 11: Perspective 
 

 



 
 

110 

Perspective 
How users and employees interact when creating unique personalised user 

experiences? 

Finally, in this thesis, it is wished to leave the reader with a few reflections on user 

involvement and its future potential. The thesis’ key findings and process perspective 

points to a more in-depth understanding of how users are involved and suggests that 

actions and users are dynamic constructions more than controllable categories. But if 

users are dynamic constructions with changing needs, how is it possible to 

summarise a few users’ needs in a product and believe that it fulfils the needs of all 

users?  

Process theory and our findings point to a new understanding of user involvement by 

suggesting the ongoing involvement of users (action 12#). C.K. Prahalad (2008) also 

underlines the need for understanding users as more dynamic sizes with changing 

expectations, skills and behaviours and calls for a radical change of the meaning of 

value in business (Prahalad, 2008:16-17). He suggests that companies should give 

up creating product solutions and rather focus on creating experiences partly created 

by the users: “each one of us to co-create our own experience” (Prahalad, 2008:23). 

In this view, the role of the company is to develop models, which delivers the needs 

of millions of users more than a few. To deliver a unique personalised experience, 

Prahalad asserts that companies cannot rest on their own resources, but need to 

combine resources from other companies. Illustrating this point an example is how 

universities can offer education through an online platform, where the student 

designs his/her own curriculum and is taught by professors worldwide rather than 

following pre-defined classes with professors connected to the university (Prahalad, 

2008:12-13). The utilisation of resources from professors worldwide through an 

online platform ensures a unique, personalised user experience that the user is 

continuously active in creating. 

This view challenges the role of the company, the involvement of the user as well as 

puts the value creation of a business in a new perspective. This thesis has studied 

users involved to create new products, but to take the key findings and Prahalad’s 

view further; it would be interesting to study how users and employees co-create 
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unique personalised user experiences. In such a study the central question could be: 

How users and employees interact when creating unique personalised user 

experiences? 
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Appendix 1: Overview of interviews  
 
 Name Role Case Date 
1 Holger Dahl  

 
Communications Director Arkitema 17th February 

09 
2 Dorthe Keis  

 
Architect and Creative Director Arkitema 10th March 09 

3 Annette Kvanvik  
 

User and leader of Presteheia 
Plejecenter & Ældreboliger 

Arkitema 17th March 09 

4 Helene Strand User and employee at Presteheia 
Plejecenter & Ældreboliger 

Arkitema 15th April 

5 Christian Grosen 
Rasmussen 

Product Design Manager Fritz Hansen 11th February 
09 

6 Niels Julskjær  
 

Product Innovation Director Kompan 16th February 
09 

7 Michael Jarris  
 

Designer Kompan 16th February 
09 

8 Pernille Andersen  
 

Project manager of Urban 
Innovators and Research Assistant 
at CPH Living Lab  

Kompan 17th February 
09 

9 Jesper  
 

Participant at Urban Innovators 
and pupil at Dyvekeskolen 

Kompan 18th February 
09 

10 Sarah  Participant at Urban Innovators 
and pupil at Dyvekeskolen 

Kompan 18th February 
09 

11 Stefan Participant at Urban Innovators 
and pupil at Dyvekeskolen 

Kompan 18th February 
09 

12 Kristina Jordt Adsersen  
 

Architect and founder Mutopia 10th March 09 

13 Anne Rask Vendelbjerg 
 

Project manager of Ø-City and 
employee at  
Grundejerforeningen Ørestad 

Mutopia 17th March 09 

14 Charlotte Sommer  User and inhabitant in Byparken Mutopia 6th April 09 
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Appendix 2: Examples of interview guides 

Example of interview guide for architect 

Informant: Dorthe Keis, Arkitema 

Start and 
general 

• Er kameraet tændt? Er det ok at optage? Tale tydeligt. 
• Formålet med projektet og hans/hendes roller deri.  
• Opfordre til at nævne konkrete eksempler for at illustrere pointen 

Husk: 
• Probing: Stil spørgsmål med ”hvordan”, ”hvorfor” osv.  
• Lyt og husk at give plads til pauser  
• Tal tydeligt 
• Holde øje med tiden! 

Åbning: 
• Kan du kort beskrive dig selv, din baggrund og din rolle i Arkitema? 

motivation, baggrund, kvalifikationer, fremtid.  
The way of 
innovation 
(what and 
who) 

Organisering af innovation: 
• Hvilke afdelinger og personer er involveret i produktudvikling? 

Interaction 
between user 
and 
employee 
(how) 

Kreativ virksomhed: 
• Hvad forstår Arkitema ved brugerdreven innovation? Hvad er Arkitema 

Sensemaking? Hvad er status for Sensemaking processen? Hvem udfører 
det og bliver de trænet i det? 

• Involverer I brugerne i udviklingen af nye produkter? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvornår begyndte I med det? Hvilke erfaringer har I haft? 

o Hvilke input kan brugerne bidrage med? 
o Hvad kan brugere ikke bidrage med i en produktudvilkingsfase? 

Projekt specifikt (Presteheia): 
• Fortæl kort om Presteheia; hvad var formålet med projektet?  
• Hvem stod ibag projektet? 
• Hvem var involveret? Hvorfor? Hvilke brugere involverede I? Hvorfor? 

Hvilken rolle spillede de? (lead users, target/analogous, segment, barriers 
of involving certain users) 

• Kan du kort beskrive processen for projektet, og hvordan I involverede 
brugerne i processen? Metoder? Hvor defineret var processen? 

• I hvilke faser af innovationsprocessen involverede I brugerne i?  
o Hvilke mål blev fra start kommunikeret til brugerne? Ændrede disse 

sig undervejs? 
o Hvilke opgaver stillede I brugerne? Hvilke rammer fik brugerne? 

Hvad var overladt til brugerne selv at definere? 
o Hvilke opgaver involverede I ikke brugerne I? Hvorfor? 
o Fik de redskaber til at løse opgaverne?  
o Hvordan arbejdede brugerne med opgaven? Hvad var svært og 

hvad var let for dem at gå til? 
• Hvad motiverer brugerne til at deltage i Arkitemas innovation?  
• Hvilke medarbejdere involverede I i denne proces? Hvordan var de 

involveret?  
o Hvordan samarbejdede medarbejdere og brugere i denne proces? 

Hvad var I enige og uenige i? Hvordan udviklede processen sig til 
det endelig resultat?  

• Hvad blev resultatet af brugernes arbejde? Lignede det eksisterende 
Arkitema byggerier? 

• Hvordan brugte I indsparkene fra brugerne i den videre proces af 
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produktudvikling?  
• Levede involveringen af brugerne op til dine forventninger? Hvad kunne 

der forbedres for at opnå et bedre resultat? (behov, løsning, kollektiv 
proces)  

• Hvad er fordelene ved at inddrage brugerne i innovationsprocessen? 
• Hvad er ulemperne ved at inddrage brugerne i innovationsprocessen? 

Artistisk frihed: 
• Hvor meget frihed giver I til arkitekterne i udviklingen af nye produkter?  
• Ændrer arkitekterne deres ideer for at indfri brugernes behov?  
• Tror du, at brugerne overtager designernes rolle? Hvad er vigtigst; 

brugernes behov/ideer eller dine medarbejderes kreativitet?  
Udviklingen af nye produkter: 

• Hvad afgør et produkts skæbne: markedets behov, æstetiske 
betragtninger, nytænkning, den enkelte designers ideer mm?  

• Hvordan identificerer Arkitema kommercielt lovende ideer blandt mange 
produkt ideer? 

Closure • Hvad er success kriterierne for god brugerinvolvering? 
• Har Arkitema planer om brugerinvolvering i produktudviklingen fremover? 

Hvilke/hvorfor ikke? 
 

• Er der andet du vil tilføje før vi afslutter? 
• Fremtidig proces: dokumenter, juni/juli  
• Tak for din tid og deltagelse 
• Troværdighed 

 
Example of interview guide for user 

Informant:  Charlotte Sommer, Mutopia  

Start and 
general 

• Kan du høre mig? Er det ok at optage? Tale tydeligt. 
• Formålet med projektet og hans/hendes roller deri.  

Husk: 
• Probing: Stil spørgsmål med ”hvordan”, ”hvorfor” osv.  
• Lyt og husk at give plads til pauser  
• Tal tydeligt 
• Holde øje med tiden! 

Åbning: 
Kan du kort beskrive dig selv, din baggrund og din relation til Mutopia? motivation, 
baggrund, kvalifikationer, fremtid 

The way of 
innovation 
(what and 
who) 

Baggrund: 
1. Hvorfor deltog du i tilblivelsen af det nye Ø-City? Har du tidligere deltaget i 

et lignende projekt? 
2. Hvad var formålet med projektet?  Hvad fik du at vide om din rolle i 

projektet? 
3. Hvad vidste du om projektet inden I gik i gang?  

Interaction 
between user 
and 
employee 
(how) 

Kreativ virksomhed og bruger: 
4. Kan du beskrive hvordan projektet forløb? Hvad skete der?  
5. Hvornår blev du inddraget i projektet? 
6. Hvordan var du involveret i projektet? Hvad var din rolle? Fortalte du om 

dine behov, problemløser, komme op med nye ideer mm? 
7. Hvilke opgaver skulle I løser? Hvilke redskaber fik I til at løse opgaven? 

Var det brugbart? 
8. Hvilke ideer kom du med? Hvordan arbejdede I videre med ideerne i 

gruppen? 
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9. Hvilke ideer kom de andre med i gruppen? 
10. Hvor hentede I inspiration til disse ideer? 
11. Følte du, at du havde mulighed for at bidrage? Lyttede de andre deltagere 

til dine ideer og tog dem seriøst? 
12. Hvilke ideer videregav I til Mutopia? Hvorfor? 
13. Hvordan var samarbejdet med medarbejderne fra Mutopia? Hvad var I 

enige og uenige i? Hvordan udviklede processen sig til det endelig 
resultat? (kollektiv intelligens eller mere som passivt input) 

Udvikling af nye produkter:  
14. Hvilket resultat kom der ud af forløbet? Hvad synes du om resultatet? 

Hvorfor?  
15. Er Mutopia tilfreds med resultatet? Hvorfor/hvorfor ikke? 
16. Hvad kunne der været gjort anderledes for, at I fik et bedre resultat? 
17. Har du efterfølgende haft nogle ideer til Mutopia? Har du fortalt det til 

Mutopia?  
Drivkræfter og barriere: 

18. Hvad motiverer dig til at deltage i sådant et projekt? Hvad får du ud af 
deltagelsen i sådant et projekt?  

19. Har du lært noget nyt? Blev du udfordret? 
20. Kunne der var blevet gjort noget anderledes for, at du fik mere ud af 

projektet?  
21. Hvad er fordelene ved at inddrage dig/brugere i Mutopias udvikling af nye 

produkter? 
22. Hvad er ulemperne ved at inddrage dig/brugere i Mutopias udvikling af nye 

produkter? 
Closure • Er der andet du vil tilføje, før vi afslutter? 

• Fremtidig proces 
• Tak for din tid og deltagelse 
• Troværdighed 
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Appendix 3: First research framework 

Modes   

Analytical framework Inspiring Legitimacy Sensemaking  

Strategy 

introduction  

Objectives of mode    

Idea 

generation 

Design 

Process and 
interaction  

Diffusion 

 

Actions of 

users and 

employee 

   

 

Appendix 4: Current research framework 

 
   

 Patterns of 
actions (mode 
of user 
involvement) 
 

 Patterns of 
actions 
 

 Patterns of 
actions 
 

 Patterns of 
actions 
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Appendix 5: First coding based on partially ordered display  

Analytical 
categories 

Arkitema Fritz Hansen Kompan Mutopia 

Drivers and barriers 
Drivers • Organizers: 

Kristiansand kommune, 
Kristiansand 
Ejendomme, 
entreprenører (51) 

•”Creative class”: 
architects, editors, 
designers, architecture 
schools, external advisory 
board (2,3,4) 

•Niels/entrepreneurial 
(15)  
• Competition (23)                                                                       
• Children (37)                                                                           

• Users: Følgegruppe, 
beboer, skoleelever.. 
(10,60,61,98) 

Barriers      
Organising innovation 
Strategy     
User and employee 
Company 
objectives 

    

User motivation     
Company roles     
User roles     
Artistic freedom     
Developing a new product 
Stages     
Modes     
Design limit     
Solution Space     
Learning     
Transfer process     
Other 
Legitimacy     
Success factors     
Output      
?     
Display is inspired by Miles and Huberman (1994:178-179) 

Appendix 6: Second coding based on conceptually ordered display 

Meaning unit Condensed 
meaning unit, 
close to text 

Condensed 
meaning unit, 
interpretation  
(actions) 

Sub theme Theme 

Vi har også inviteret en masse sjove 
mennesker, som har noget at byde på rundt 
omkring, det kan være designere og 
arkitekter, redaktører osv. osv.,  kreative 
folk som  er interessante og ved hvad der 
sker rundt omkring og for at spare med 
dem, det vil gerne have skal være en 
løbende proces som hele tiden kørte for at 
bringe input  til os (FH, 50) 

Invited the creative 
class to give input  

seek inspiration 
from creative class 

seek inspiration 
from creative 
class 

Så har vi arbejdet sammen med danske 
design og arkitektskoler hvert år, det vil vi 
gerne udvide det samarbejde med flere 
internationale skoler  fordi det er også klart 
at det er de studerende og nye studerende 
som kommer med en masse spændende 
input. (FH, 58) 

Design school 
gives input to FH 

seek inspiration 
from creative class 

seek inspiration 
from creative 
class 

Creative 
users 
generate 
ideas 

Display structure inspired by Graneheim and Lundman ( 2003:108) 
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Appendix 7: Turnover of furniture line of business in Denmark 

  

Danmarks Statistik 2009, Statistikbanken 

 

Appendix 8: Turnover of toys line of business in Denmark  

   

Danmarks Statistik 2009, Statistikbanken 
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Appendix 9: Financial ratio analysis 

Profit margin =  Profit/loss from primary activities (EBIT) x 100/Revenue 

Equity ratio =  Equity x 100/Balance sheet total 

Return on equity =  Profit/loss for the year x 100/Average equity 

 
Arkitema   2005 2006  
  

Return on equity (%)   44,7% 32,9%  

Equity ratio (%)   41,5% 39,9%  

Calculations are based on the Annual Report 2006 

 

Fritz Hansen  2006/2007 2007/2008 

Net Profit margin (%)  8,7% 10,5% 

Profit margin (%)   15.1%  15.5% 

Return on equity (%)   20.7%  30.1% 

Equity ratio (%)   54.0%  59.5% 

Calculations are based on the Annual Report 2007/2008 

 

Kompan   2006 2007 

Net Profit margin (%)   5,6% 5,6% 

Profit margin (%) EBIT  11,4%  12,0% 

Return on equity (%)   18,2% 

Equity ratio (%)   0,3%  0,3% 

Calculations are based on the Annual Report 2007 

 

Mutopia  

No public access to financial data precludes a financial ratio analysis. 
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Appendix 10: Presteheia’s Sensemaking process (Arkitema) 

 

 

(Process Map Presteheia, 2007:4) 

 

Appendix 11: Model of Presteheia (Arkitema) 

 

Source: http://www.arkitema.dk/Boliger+Living/Aeldreboliger/Prestehaia.aspx#projectpreview 
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Appendix 12: Model of teens’ prototype of playground (Kompan) 

 

Source: http://www.copenhagenlivinglab.com/projekter/cases/urban-innovators 

 

Appendix 13: Model of Byparken Ø-City (Mutopia) 

  

(Byparken Ø-City, 2007:5) 
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Transcribing of interviews 
Content: 

1. Arkitema 

1. Holger Dahl, Communications Director, Arkitema   p. 1-15 

2. Dorthe Keis, Architect, Creative Director, Arkitema   p. 15-33 

3. Annette Kvanvik, User/leader of Praestehia    p. 33-43 

4. Helene Strand, User/employee at Praestehia    p. 43-47 

 

2. Fritz Hansen 

1. Christian Grosen Rasmussen, Product Design Manager, Fritz Hansen  p. 48-75 

 

3. Kompan 

1. Niels Julskjær, Product Innovation Director, Kompan   p. 76-92 

2. Michael Jarris, Designer, Kompan    p. 92-113 

3. Pernille Andersen, Project manager of Urban Innovators  

and Research Assistant at CPH Living Lab    p. 113-131 

4. Jesper, user/participant at Urban Innovators  

and pupil at Dyvekeskolen     p. 131-137 

5. Sarah, user/participant at Urban Innovators  

and pupil at Dyvekeskolen     p. 137-148 

6. Stefan, user/participant at Urban Innovators  

and pupil at Dyvekeskolen     p. 148-155 

 

4. Mutopia 

1. Kristina Jordt Adsersen, Architect and founder, Mutopia   p. 156-166 

2. Anne Rask Vendelbjerg, Project manager of Ø-City and employee at  

Grundejerforeningen Ørestad     p. 167-178 

3. Charlotte Sommer, User and inhabitant in at Byparken    p. 178-186 
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Arkitema 

Interview: Holger Dahl/ Communications Director/Arkitema 

17. februar 2009 (49:17) 

Louise: Kan du fortælle kort om din baggrund først? 

Holger: Min baggrund er at jeg er uddannet arkitekt med grafisk design som speciale og så 

har jeg arbejdet med kommunikation, branding og marketing i 15 år. Men har så fundet 

tilbage til arkitekt branchen ved at blive kommunikationschef her i Arkitema. Det er i korte 

træk min baggrund. 

Louise: Din rolle i Arkitema. 

Holger: Det er kommunikationschef, dvs. jeg er ansvarlig for den interne og eksterne 

kommunikation. 

Louise: Har du noget med produktudvikling at gøre? 

Holger: kun at kommunikere omkring det.  

Louise: Kan du kort beskrive hvordan I arbejder med produktudvikling her? 

Holger: Produktudvikling er et vidt begreb, fordi et hvert arkitektonisk værk er jo et nyt 

produkt, så på den måde kan man sige at alt det vi laver er produktudvikling, så derfor minder 

mange af de processer som for nogle virksomheder rent spændende og langt hårede, det er jo 

hverdagsarbejde for os kan man sige dvs. at alle sådanne almindelige kreative strategier, er jo 

et eller andet vi bare sådan lever og ånder og gør for at finde på nye løsninger på problemet, 

så hvad man har set før, det er andre måder at angribe den på der hvor man kan sige at vi har 

et bevidst forhold til, et strategisk forhold til det vi gør, det er at vi ser meget arkitektens rolle 

er under forandring, af alle mulige forskellige grunde, dels fordi samfundets... den måde den 

vestlige verden ændrer sig med outsourcing, der er specielt fokus på afstigning (?) på andre 

måder, det gør pludselig at man kan forestille sig dele af arkitekt erhvervet bliver flyttet kan 

man sige, så oppe kan man forestille sig de mest spændende ting, det vi vil kalde mereværd, 

hvis man ser efter værdikæden, ligesom flytter sig derhen at de gamle industrinationer (2:55) 

glider ind og holder privatindustri, lever i takt med virksomheden i stedet for, dvs. som 

arkitekter skal vi ikke sige at vores værdiskabelse sådan som danske arkitekter vi lever måske 

mere i takt med virksomhederne end det ligger i at tegne ting. Det er nogle muligheder. Man 

kan sige at globaliseringen er noget som presser os så er vi presset af noget stramhåst?? inden 

for vores eget erhverv, altså ingeniør firmaerne er i langt højere grad begyndt at ansatte 

arkitekter og tilbyde totalløsninger, dvs. der er tekniske platformer i Danmark er udfordret. 



3 
 

Og det hilser vi egentlig velkomme, for vi har altid arbejdet sådan meget tværfagligt og har 

egentlig altid set vores rolle som arkitekter, som facilitatorer af processer måske snarere end 

den her klassiske kunsterarkitekt. Det billede de fleste har af en arkitekt er at det er en 

kunstner med hjælpere, du har en stor mand som laver de geniale ting også har du 100 små 

slaver som trækker slæbet. Så derfor ser vi vores arbejde som langt mere procesorienteret, 

orienteret om at finde nogle strukturer, finde en plads i samfundet, gøre noget for samfundet. 

Så det hilser vi egentlig velkommen. Ok hvad er det så der skal til for hvis du gerne vil være 

forrest, hvis du gerne vil tage førertrøjen i forhold til de forandringer der er ved at ske nu, for 

der er der mange arkitektvirksomheder som ikke helt har indset at det her er ved at ske. Jo så 

det man kan gøre det er noget andet, det man kan interessere sig for er andre måder at løse 

opgaver på, man kan interessere sig for andre samarbejdsformer, vi går ind i projekter 

generelt i hele byggesektoren og ser egentlig gerne at industrialiseringen som en enorm 

udfordring, og det er spændende at du med moderne produktionsteknologi har nogle 

muligheder der gør at man kan lave prefab med en hel anden præcision end den man kunne 

før. Industrialiseringen er en vi godt kan se kunne gå ind og spille en rolle. Også det hele med 

hvordan du går ind og programmerer og planlægger byggeri, hvordan du skaber den her værdi 

for de her brugere som i sidste ende er de mest centrale dem man skal gøre glade. 

Louise: Hvad er den måde, du siger, den klassiske måde at tænke arkitektur på? 

Holger: Det er det marked at dels er det overrendt, hvis man skal tage en klassisk ide om 

sådan en red sea, blue ocean strategi ikke så er det, så er det ikke noget blue ocean det der, 

fordi det er jo der alle vil ind og der er mindre og mindre plads til at komme frem til de store 

kunder, man kan jo se at som Jean Nouvel har haft det, han sidder jo nede i Frankrig, der vil 

det aldrig være en diskussion, så ved da enhver idiot da, at det beløb der bliver meldt ud, det 

er ikke det rigtige beløb, og det har han selvfølgelig også gået udefra at sådan er det i 

Danmark, man siger noget men man ved at selvfølgelig ved man da godt at det koster langt 

mere at lave, hvis man vil have det bedste så koster det. Og den måde at tænke på den, der er 

langt mere fokus på økonomistyring i store offentlige projekter (6:39), dvs. det er sværere at 

lave design på den måde, og det stiller nogle andre krav til arkitekterne osv. Så hvis du har at 

gøre med en meget klassisk stjernearkitekt, det er dels overrendt, det er enormt presset, det 

bliver mindre tror jeg simpelthen, så der er mange gode grunde til at finde en anden vej. 

Louise: Hvornår begyndte I at arbejde med denne tankegang? 

Holger: Det er nok noget vi har gjort altid, men det er nok blevet krystalliseret omkring år 

2004-2005 stykker. 

Louise: Hvad var skelsættet da? 
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Holger: Der var generationsskifte i tegnestuen, den yngre partnergruppe skulle overtage 

ansvaret for biksen, der var det oplagt at vende det hele og tage en diskussion om skal vi køre 

videre præcis som vi har gjort det nu når der kommer nogle nye mennesker som skal føre 

firmaet videre eller kunne vi så lave noget anderledes. 

Louise: Hvad betyder brugerdreven innovation i denne sammenhæng? 

Holger: Det betyder i praksis når du arbejder med at programmere en bygning, dvs. når man 

planlægger hvilken kravspecifikation der skal være til arkitekten, det er jo i virkeligheden 

halvdelen af det, at lave et program, hvor mange rum skal der ligesom være, hvilken type 

rum. Og der er det jo meget typisk at klassisk arkitektur er ude i de der det-for-hånden-

værende redskabers problematik, altså hvis du har en hammer så lader du alle dine problemer 

søge det, den villighed er jo sandt nok at søge hvis man er vant ti at sidde i et kontor i en 

bestemt størrelse og vant til at gå ned af en bestemt gang, ind og spise frokost, så vil du blive 

bedt om at komme med en ide om hvad du har brug for, jamen jeg har brug for 25 nye 

kontorer, en lang gang og en kantine, så har jeg ligesom det jeg er vant til at have. Den slags 

programmer får man ofte fra klassiske opgavestillere, fordi man er vant til at se på hvad man 

har også skal vi bruge noget mere af det. Jeg har det sådan, som Henry Ford sagde det, hvis 

man havde spurgt brugerne om hvad de ville have, så ville de have sagt hurtigere heste, de 

havde aldrig kunnet finde på at sige at de ville have en bil, så det der er nøglen til 

brugerinnovation, er ikke at spørge folk hvad de vil have, det er ikke det vi mener med det, 

det vi mener med det er at gå ind i det, at få adgang til organisationen du skal have lavet for at 

sige, også begynde at iagttage de processer der foregår rundt om det du nu skal lave. Også i en 

dialogpræget arbejdsmetode, gennem workshops eller lignende, så komme frem til en måde 

man kan finde en ny måde at programmere på. At komme frem til en anden måde; og give 

folk noget de ikke havde troet de skulle have (10:05). Giv ikke folk hvad de beder om, giv 

dem hvad de har brug for. Pludselig blev vi klar over at vi arbejdede sådan på andre måder, så 

hvorfor siger de at de skal have en siddeplads hver, når der kun er halvdelen der sidder ned, så 

der er der en masse ting der dukker op, som man kan sige, de her mennesker siger at de gerne 

vil sidde ved siden af hinanden, men i virkeligheden har de ikke noget med hinanden at gøre, 

så går de over på den anden side af gangen, som gør at de to flytter sammen osv. Sådan nogle 

ting kan man få ud af at bare iagttage sådan med et antropologisk blik på en måde, og det er 

bare den måde vi har valgt at se det på. 

Louise: Hvilke arbejdsmetoder bruger I? 

Holger: Ja det er den form for observationsbaseret metoder og interviews og workshops. 

Louise: Og hvad med hele Arkitema Sensemaking Innovation. 
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Holger: Ja det er en måde, den type processer bare formaliseret, hvor man prøver at bryde det 

op i nogle forskellige processer, som der også står skrevet på vores hjemmeside. Det er i 

princippet en måde at beskrive de her principper på, det er i bund og grund det det handler 

om, først og fremmest at sige; hvad er det her for noget, hvad går det ud på, det er måske et 

dumt spørgsmål, og når man så har fundet ud af det, så kan man sige ok det er det det går ud 

på, så er det næste at sige, hvor er det at I gerne vil hen, hvad drømmer I om, ok det er det I 

drømmer om, hvordan kan vi så på en eller anden måde skrive noget eller formulere noget 

som basis for at løse det her problem for jer. Det vi prøver med der her projekt er at tage et 

spadestik dybere, ved overhovedet at stille det spørgsmål; hvad det i hele taget går ud på og 

hvad de i det hele taget drømmer om, det glemmer man nemlig tit og derfor forfalder det også 

i business as usual, som jo ikke er løsningen på nogen problemer. 

Louise: Kan du give et konkret eksempel på det? (12:09) 

Holger: Ja det vi plejer at fremhæve som et godt eksempel har noget at gøre med et projekt, 

som vi lige har lavet for Vestas, Vestas Innovation, som deres R&D facilitet, som er over i 

Århus. Hvor de i Vestas skulle samle en masse R&D funktioner, og nogle ingeniører, dvs. 

nogle forskellige lokaliteter i Danmark skulle flytte sammen et sted, og det brugte vi meget tid 

på ved at have den her Sensemaking processen på med at interviewe de her mennesker, men 

også bare iagttage hvordan de arbejdede. Og det der var nøgleerkendelsen, var at vi kom frem 

til at det var ret tydeligt at de her ingeniører var glade ved deres arbejde og der hvor de 

ligesom fik i glød i øjet var, der hvor de virkelig var begejstrede, når de fortalte om hvordan 

de rent praktisk sad og nørklede med ting, for de er praktiske mennesker, som egentlig er vant 

til at have ting i hænderne og som arbejder bedst ved erkende, gennem det at eksperimentere 

sig frem til nogle løsninger. Og der hvor de ligesom blev begejstrede var da de pludselig 

fortalte om det her, og det gjorde så pludselig at det der ændrede programmet i forhold til det 

der var lagt op til var at man skulle have en kontorbygning og en værkstedsbygning, så skulle 

de have hvert deres kontor og engang imellem skulle de gå over i værkstedet og lave deres 

forsøg også tilbage på kontoret. Vi pegede så på at det var meget mere logisk at bygge de her 

to stationer sammen og det blev til et projekt som vi kalder værkstedsgarager, der ligesom 

blev skubbet ind i kontor strukturen, så at man hele tiden, eller i hvert fald i teorien, kunne 

rejse sig op og gå fra sit kontor lige over i den der hovedbutik, også i gang med at hamre på 

noget andet, hvis det ligesom var det der skulle til. Det var nok en erkendelse der nok aldrig 

var kommet ud af at spørge organisationen selv, men er kommet ud af at iagttage også spørge 

ind til det andet, også blev vi ligesom klar over det. Det er ligesom et helt konkret eksempel.  

Louise: Hvorfor tror du ikke selv at organisationen selv kunne komme frem med det? 
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Holger: Fordi jeg tror ligesom med det klassiske eksempel at hvis man spørger, så får man 

det man er vant til. Jeg har selv tidligere arbejdet i et R&D center som skulle flyttes, det var 

morsomt, for der havde man bedt.....de boede i nogle helt forfærdelige lokaler, 25 helt 

åndssvage barakker de sad i (14:26) med en masse små grimme gange imellem. Så sagde jeg 

nu skal vi lave et nyt og fint R&D center til jer også havde man faktisk bedt dem om at lave 

en god planlægning og det der kom ud af det, var så fuldstændig det de kom fra med en masse 

åndssvage sammenfiltrede kontorer, mærkelige gange, fordi det var ligesom det man er vant 

til. Jamen så skal jeg sidder i hjørnekontoret der også skal jeg have 30 meter gang hen til der 

hvor du sidder for sådan plejer det altid at være. Fint, så laver arkitekterne det. Så spurgte jeg 

dem, hvorfor er det måske at det er logisk at gøre det, ja det ved vi ikke. Det spørgsmål om 

hvorfor det stiller man sig ikke så tit. Så det er en af de ting der ligger i det.  

Louise: Hvorfor tror du, er det ikke også det at arkitekter er uddannet til? 

Holger: Jo, men det kan også komme meget meget langt med almindelig intuition, der kan 

man i mange tilfælde komme meget langt, men vi vil også gerne se om vi kan bevæge os lidt 

væk fra ideen om arkitekten som en eller anden gudelignende person, der bare i kraft af sin 

intuition og kreativitet har nogle over-sanselige evner og kan lave disse over-menneskelige 

ydelser. Det er også for at komme lidt væk fra det og prøve at komme noget værktøj på det vi 

gør. Det arbejder vi meget indenfor i sundhedssektoren med et begreb vi har som hedder 

evidensbaseret design og det er et begreb vi gerne vil tage ind i hele arkitektens virke og sige 

at vi basere ligesom vores tilgang til arkitektur på det vi kalder evidensbaseret design, dvs. 

hvis det virker så er det fint, så gør vi det. Og dvs. hvis det er evidens for at hvis vi maler 

væggene grønne inde i operationsstuen, eller på sygestuen vil det betyde at så vil de blive 

udskrevet en dag før ensom hvis den var blå. Så siger man, fint så maler man dem grønne, så 

gør man det inde på et hospital design (16:26), der har de sådan noget meget, det er baseret 

deres baggrund i medicinsk forskning, så er det noget nemmere at få den måde at tænke på 

integreret der og det vil vi gerne vil er at have det integreret i arkitektur, se på, hvad der rent 

faktisk virker og gør en forskel. 

Louise: Hvad er evidens? Hvordan kan brugeren hjælpe jer til at gøre arkitekturen mere 

evidensbaseret? 

Holger: Ja men brugeren kan hjælpe enormt meget til at, men det handler jo om 

myndiggørelse af brugeren og at man skal tage det ansvar alvorligt, netop i en dialog, det er 

nemlig enormt vigtigt at man ikke bare spørger dem ad; hvad synes I selv for det kommer der 

sjældent noget godt ud af. Renovering i Voldsmose byggeriet for eksempel, det er noget du 

bare skal skrive for en stor kunde, fordi de gerne vil have alt mulige ting omkring deres 
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projekter, når det bare er et studieprojekt, så har jeg ikke orket at ringet og spørge dem. Men 

med det her Voldsmose projekt så skulle man gøre den her bebyggelse mere menneskelig, og 

vi havde så den ene sektion, der var bygget nogle hæslige blokke, hvor der var en stueetage, 

som var beregnet til et lagerrum og garager og sådan noget, kælderagtigt, også bor folk på den 

her på 1. Sal og op udefra den ide om at det skal op i lyset, nu er det kedeligt at være på 

stueetagen, stueetagen var altid mørke og dvs. det er det sted de kunne blive overfaldet og det 

er jo skræk provokerende for en gammel dame, ingen turde gå ud om aftenen for de var skide 

ræd for at gå ud gennem denne mørke gang og komme ud i det åbne og møde alle mulige 

bøhmænd, og det var der jo virkelig der kunne gemme sig der. Så det vi sagde, var at der 

skulle laves butikker og fjerne det der så man kunne se igennem, dvs. simpelthen åbne op så 

vi kan få skabt nogle attraktive åbne ude områder osv. Men det morsomme var så at nu havde 

kommunen så sagt at nu ville de gerne stille op, og skulle de have et kommunalt kontor i en af 

de blokke og det var simpelthen lavet på den måde at der var lavet en blokplan og en 

parkeringssektion, som var indhegnet og aflåst, så var der lavet en elevator her også var der 

bygget en etage mere til det kommunale kontor. Op med dem på 5. Sal, nyt kontor. parkere 

sin bil der (tegner) bag lås og slå og op med elevatoren der. Hvad er det der signalerer at 

kommunen tilhører til og det er de samme mennesker som siger at byggeriet skal være mere 

menneskeligt. Det er bare for at illustrere at det ikke nytter noget bare at sige hvad vil du 

gerne have, fordi der mangler noget fantasi. Man kan sige hvad fanden havde I tænkt, hvad 

havde I forestillet jer, hvilket signal er det at du sender til alle der bor i Voldsmose omkring 

jeres forhold til byggeriet, når det er den måde man griber det an på (20:11).   

Louise: Hvordan skal man så tolke det I skriver på jeres hjemmeside om at brugerne er aktive 

aktører og medskabere i den kreative proces? 

Holger: Det er netop det, du kan ikke sidde og sige hvilken farve vil du gerne have, det er 

ikke det det handler om, det handler netop om at bruge, om at skabe nogen situationer, hvor vi 

pludselig får formuleret nogle ting, som måske kommer som en overraskelse både for 

brugeren og for os som arkitekter. Noget af det er bestemt indenfor det der sker indenfor 

moderne marketing og moderne antropologisk baseret forbrugerservice, det er jo helt de 

samme teknikker man anvender, men det er jo ikke raketvidenskab, det er jo egentlig bare at 

være en lille smule nysgerrig, man skal regne med at de her har aldrig set det før, også gå ind i 

det og spørge eller skabe en situation hvor man får lov til at formulere sig omkring hvad det er 

at de gør og være vågen overfor, hvornår de måske siger el eller andet interessant, lidt ligesom 

andre mønstre end dem man forventer at finde, det er det der er nøglen i det.   

Louise: Hvilke ansatte tager sig af det? 
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Holger: I virkeligheden er det noget som er udviklet af en arkitekt, som har været meget 

interesseret i det her, som har skrevet sit phd projekt om den her form for brugerdreven 

innovation, men ideen er selvfølgelig at det er arkitekten der skal tage ejerskab, fordi vi skal 

også kunne oversætte det her live, mens vi er i processen skal vi kunne oversætte det til 

arkitektur, det kan ikke nytte noget at hyre nogle antropologer der skal komme og fortælle os 

jamen vi synes vi fik ud af det, fordi så er vi tilbage i den samme gamle situation, hvor vi får 

skabt en anden form for filter. Og det er derfor at vi selv skal få det integreret og forankret i 

vores eget arbejde og bruges alene af arkitekter i projekterne. Så har vi også brugt, og nu er 

jeg for sent kommet i tanke om en pige, Dorthe Keis, som du måske kan komme tilbage og 

tale med, som sidder hernede og som har lavet et sensemaking large projekt i forbindelse med 

oppe i Norge, som hun fik meget ud af hvor sagde at det var rigtig godt og gav en masse til 

hende i det projekt som vi er ved at lave oppe i Norge. Der vil hun kunne sige en masse om, 

hvordan hun har brugt det aktivt, dvs. hele sensemaking processen.  

Louise: Dvs. det er arkitekterne der selv der udfører disse interviews, er de så uddannet til det 

af jer? 

Holger: Ja, det er det der er ideen, det er afdelingen for innovation, som skal sørge for at 

klæde folk på til at kunne tage førertrøjen, til at kunne tage lederskab, til at tage 

facilitatorrollen. Det er sådan med at sige at det er der nogen der er bedre til end andre og 

sådan er det bare, men sådan er det jo også indenfor marketing, der er nogen der er gode til at 

køre fokusgrupper, nogen der er dårlige til det, og derfor er der nogen der får bedre resultater 

ud af det end andre, nogen er bare ret gode til det og nogen er bare ikke særlig gode til det. 

Louise: Nu siger du at det er ideen, hvad er realiteterne så? 

Holger: Realiteten er den at mange gange ender med, hvis du vil klæde det på...så forklarer 

du byggeherren om det her og så siger byggeherren, det lyder sørme spændende, er det noget 

som koster ekstra, så siger vi ja det koster lidt mere tid, også bliver det selvfølgelig dyrere, ja 

men kan I ikke lave det der hus uden sensemaking, så siger vi jo selvfølgelig kan vi da det, vi 

er jo for fanden arkitekter, nå men så tror jeg bare at jeg tager det uden. Det er realiteten. Det 

der er virkeligheden, i forhold til ambitionerne om at gøre det en stor forkrummet ting som 

folk gerne vil stå i kø for at få lov til at købe af os, så er det nok det nok det det handler om på 

nuværende tidspunkt noget om at se det på et mikroplan, hvor det er noget du bygger ind i den 

måde vi arbejder med projekter i det hele taget. 

Louise: Så det er planen fremover? 

Holger: Ja, at gøre det på et lidt mindre ambitiøst niveau, men bruge det som en ting som er 

bygget ind i den måde vi arbejder på.  
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Louise: Hvor mange ressourcer bruger man på det? 

Holger: I forhold til et helt byggeprojekt er det jo sandsynligvis ikke ret meget, men altså du 

kan godt at se at hvis du skal have bare en arkitekt gang i nogle uger, så er det måske for 

byggeherren 100.000 kr. ekstra og det kan man sige, hallo du tegner et hus der koster flere 

millioner, hvad betyder 100.000, det betyder ikke en skid, men når du sidder og kigger på 

sådanne tal, så er det altid det der ryger af. Så tænker de ej det der det kan vi godt klare os 

uden.  

Louise: Hvor mange projekter har I så reelt kørt med det her sensemaking over? 

Holger: Der er jeg ikke den rette til at spørge for jeg vil ikke kunne svare helt præcist. Dorthe 

vil nok vide noget mere. 

Louise: Hvem er det så egentlig som introducerer begrebet, brugerdreven innovation i 

Arkitema? 

Holger: Det kom egentlig udefra et samarbejde med en canadisk designer; Bruce Marg, han 

var meget hot her for nogle år siden, jeg ved ikke om han er helt så hot mere, men han var 

sådan en del af den der bølge, som videnskabeligt, antropolog baseret, designfilosofi kan man 

sige, som har været sammen med Keilley og the doping group, som du måske har læst om, var 

også sådan nogen som var meget langt fremme i skoene med at prøve at finde en anden måde 

at definere et udgangspunkt for at arbejde kreativt, og det var også sådan noget som Bruce 

Marg gik meget op i, og vi lavede nogen ting sammen med ham i forbindelse med en 

udstilling ude på DAC i 2004, tror jeg det var, om 7 new Denmarks, som hed Too Perfect, og 

det var nok meget inspireret af hele denne proces i forbindelse med dette samarbejde med 

Bruce Marg at jeg tror det har været meget igangsætteren for alt hvor man siger at nu er vi 

nødt til at formalisere dette, have et værktøj, et redskab som virkelig fungerer. 

Louise: Hvad er succeskriterierne, ifølge dig, for en god brugerinvolvering? (27:34) 

Holger: Det er at man kommer frem til et resultat som alle kan se bagefter at det er bedre end 

hvis man ikke havde gjort det, men det er selvfølgelig det der er succeskriteriet at man står der 

med den store aha oplevelse, hvor man siger hold kæft mand det havde jeg aldrig, dvs. gå et 

sted hvor man troede at man ikke ville have gået hen, da man startede, så ved man at det har 

været en succes. Så er det også lettere at få ejerskab for dem som skal bruge det, fordi de vil 

føle at de selv har været med til at definere de her rammer, der har været for det. 

Louise: Måler I på om det mål er opnået? 

Holger: Ja, i det omfang man kan, så forsøger vi at få nogle tal på dem, og det er ikke altid at 

man kan det men det er de steder som Voldsmose, hvor de laver sådan nogle tests hele tiden 

om hvordan folk de har det med det eller i forbindelse med skoleprojekter fx. Hellerup skole 
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som vi også er arkitekt på, det var noget vi havde lavet før selve sensemaking, men det er 

opstået i en proces der minder meget om sensemaking og der det samme med at skolen er 

underlagt en årsdag, hvor vi fik nogle meget fine tal for hvordan den har fungeret. 

Louise: Tilbage til det konkrete projekt med Vestas, som du nævnte som det bedste, hvilke 

brugere involverede I? 

Holger: Det var faktisk nogle store workshops, fordi Vestas egentlig var villige til at betale 

for hele det her nye samarbejde, fordi det var nogle meget sensitive ting, organisationen skulle 

ændres og det var nøglearbejdere, det var nogle af de førende udviklere som man pludselig 

skulle flytte rent fysisk fra Ringkøbing eller hvor de sad, og de skulle flytte til Århus (29:41) i 

et helt nyt hus og det var klart at det var virkelig en kombination at det blev gjort med så stor 

varighed som muligt fra alle de her vigtige medarbejdere, så det ville de faktisk godt betale os 

for, så der blev en stor del af slutbrugeren involveret. Mest i forhold til i deltagelse i 

workshops eller i interviews, det er ikke sådan noget med at man sidder og leger med 

legoklodser, det er det ikke. 

Louise: Hvad skete der i de der workshops? 

Holger: Det er mere sådan nogle klassiske marketingsworkshops, hvor man ligesom taler om, 

hvad er det I gør, hvad er det I drømmer om? Sådan noget som det, det er hvad det handler 

om, at sætte nogle ord på, hvordan gør I det her, hvordan kunne I drømme om at I kunne gøre 

det? Er der noget der kunne være helt anderledes for at prøve at få dem til at tænke på en helt 

anden måde. 

Louise: Udefra hvad skulle de tænke udefra? 

Holger: Udefra deres erfaringer tror jeg, men du skal have fat i Mette for at tale med hende 

om det projekt, for det var hende som kørte det. 

Louise: Ved du hvilken fase at de blev involveret i det; brugerne? 

Holger: Jeg ved ikke nu har jeg tegnet en streg på det, jeg vil mene at det var i 

programmeringsfasen, det er nok der hvor det egentlig er mest interessant, for dem med at 

spørge brugerne om, hvilken farve tapet de kan lide, det bliver ofte noget lort, for det har de 

overhovedet ikke forstand på, så det kan man ligeså godt holde sig fra, det er sgu mit job. 

Louise: Hvad er det de ikke kan finde ud af? 

Holger: Det handler om at du spørger folk om hvilken farve de kan lide (31:34), også siger de 

blå, også siger de jeg skal lige spørge min kone, jamen det giver ikke nogen mening, det giver 

intet resultat, det giver som regel et meget dårligt resultat, fordi der er en grund til at det tager 

lang tid at blive arkitekt, det er fordi det kræver noget specielt og hvis man bare skulle spørge 

folk hvordan det skulle se ud, så ville det egentlig ikke løse nogen problemer (32:00). 
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Louise: Hvordan bruger I så det I får fra brugerne videre i den næste fase? 

Holger: Ja det bruger man jo ligesom til at danne sig et billede af når man arbejder med at 

tegne en bygning, så har man en ide inde i sit hoved af hvem er brugeren. Også bruger man 

sin intuition, klassikeren bruger ikke sin intuition, og det er derfor at man som arkitekt elsker 

at tegne en-familie huse for den situation er let at sætte sig ind i, for man kan altid tænke over 

at hvordan er det for mig selv. Så tænker man at hvis nu der kommer en gående deroppe, så er 

det rart at der skærmer noget her, hmm det er dejligt jeg kan komme ind også se min udsigt 

osv. man har en masse ideer, fordi man bruger sine sanser og sin egen horisont, og det er jo 

enormt nemt fordi hvad der kan lade sig gøre og hvad man skal have, man skal have et 

soveværelse, et køkken osv., alle de ting kan man tænke sig til, så bruger man selvfølgelig den 

samme intuition til når man skal tegne en arbejdsplads, men nogen gange er man nødt til at 

vide lidt, hvordan er det med design, når man vil udvikle vindmøller hvad gør man så, man 

bliver ligesom nødt til at have et billede af det, have et billede af den bruger i sit hoved til at 

tænke når man arbejder, så man kan sige hvem er den bruger og det er meget der at det 

hjælper os kan man sige at det skaber et meget mere nuanceret billede af hvem den der bruger 

er, fordi den bruger måske ændrer karakter, for umiddelbart tænker man at sådan en ingeniør 

bare er sådan en skide kedelige mennesker (33:34), de er bare interesseret i deres universitet 

og nørde ting, men det er de overhovedet ikke, de er faktisk nogle meget meget passionerede 

mennesker, som er båret af en stor stor stor begejstring og som har en meget uformel 

arbejdsstruktur, og det ændrer jo helt den måde man tænker omkring det på, gud det er sådan 

nogle mennesker vi skal lave det til. Dvs. der er med til at skabe et langt mere skarpt og 

præcist billede af dem, hvem den bruger du nu skal. Så derfor kommer der jo noget helt 

konkret ud af det, fordi man får et skarpere program fordi man starter et helt andet sted end 

der hvor man troede man ville være da man startede. 

Louise: Hvordan er det nedfældet? 

Holger: Det er nedfældet i et program som det hedder der står at der skal være i et byggeri, så 

mange kvadratmeter af det, så mange kvadratmeter af det, der skal være det og det og det, det 

skal være bæredygtigt, varmesystem, hvis der er ønsker om at der skal være lysindfald fra øst, 

hvad ved jeg. Alt sådan noget står ganske tydeligt i dette program, det er et brief så 

byggeherren kan se, nogen gange vil byggeherren have store komplekse ting, så skal han have 

en byggeherre rådgiver, laver man programmet til sygehuse eller skoler. Og der står ganske 

tydeligt også skriver man hvor mange kvadratmeter der skal være, så mange gymnastiksale, 

så mange kvadratmeter skolegård, og de og de og de krav, sikkerhedskrav, materialekrav alt 

sådan noget det står ganske tydeligt. 
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Louise: Og hvordan med inputtet fra brugerne, hvordan står det fældet ned? 

Holger: Ja, det bliver så puttet ind i sådan et program, hvis man har lavet sådan en proces her, 

så vil det blive puttet ind i programmet kan man sige. Hvis der så skal være to bygninger, en 

med laboratorier en med kontorer, så står der at de skal bygges sammen, ok det var sådan vi 

fandt ud af det på den måde. Så bliver det ligesom fældet ind i programmet, ok det er det vi 

skal lave. 

Louise: Er det så den enkelte arkitekt, nu går jeg udefra at der er flere arkitekter med i sådan 

et projekt, som oversætter, som har været med processen fra starten af, som også oversætter 

det til sit eget brug? 

Holger: Ja det er dem som har været med i hele det forløb der. 

Louise: Hvor meget frihed har arkitekten bagefter til at komme på nye ideer? 

Holger: Ja, de har meget frihed stadigvæk, det der er det sjove ved at være arkitekt er at du er 

meget bundet, det er at arkitektur altid vil være en kunstart, hvor du på den ene side har meget 

snævre rammer for hvad du må og på den anden side kan gøre hvad fanden du har lyst til, 

bare det virker. Du er altid bundet af at du har en størrelse, der skal det sgu kunne være på, og 

nogle krav også siger du ok det skal det være indenfor, og der skal det altså være. Så er det 

krav til størrelse, der er massevis af krav, men det er det der er det sjove ved at være arkitekt, 

at kunne finde ud af at løse opgaven indenfor disse rammer, der er givet ikke, og der er det 

kun rart at det er så præcist 

Louise: Har I en designfilosofi? Som I også benytter af til at udvælge de gode produkter?  

Holger: Ja vi har den helt overordnede design filosofi om at, det der interesserer os kan man 

sige er mennesket i arkitekturen, mere end det måske er arkitekturen, hvis man stiller det lidt 

på spidsen. Det betyder ikke at vi ikke går op i hvordan det ser ud, for det gør vi selvfølgelig, 

det gør man jo, hvis man er arkitekt, men nogle arkitekter betragter ikke brugeren som det 

nødvendige onde, der skal bare være nogen som skal betale festen, hvor det vigtige er at få 

love til at lave de her fantastiske strukturer, få dem til at se flot ud på billederne, for os er det 

måske væsentligt. Det er nok det der er vores design filosofi, det er at det er mest vigtigt at det 

er mennesker der trives. Vi har en sådan firedobbelt bundlinje vi arbejder med, hvor det vi 

laver skal skabe værdi for brugere, ejeren, byggeherren og for samfundet som helhed, det vil 

vi gerne se lidt mere af. Så det ikke kun er ejeren eller byggeherrens krav vi kigger på men 

også selvfølgelig er brugerens og samfundets krav, det tænker vi meget på. Det betyder 

selvfølgelig ikke at vi er ligeglade med hvordan arkitekturen tænker på det, men det er bare 

lige designfilosofien vi var inde over. 

Louise: Hvad karakteriserer meget de arkitekter I har? 
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Holger: Det er nok dem, som synes at den her slags er interessant. 

Louise: Og hvordan er de anderledes fra de andre der er i markedet? 

Holger: Det er også at de er mere socialt interesseret, de har den villighed, det vil ikke at vi 

ikke tegner operahuse, det passer ikke, det gør vi også. Men hvis du har en arkitekt, der 

kommer og gerne vil tegne den nye koncertsal, det kongelige bibliotek eller hvad ved jeg, så 

er det ikke det vi laver, for vi vil gerne lave nogle skide gode boliger, skoler, plejehjem, jeg 

vil gerne lave noget der gør en forskel for almindelige mennesker, jeg vil gerne være med til 

at udvikle den måde at arkitektur spiller en rolle i samfundet, så er det her man skal søge ind 

Louise: Betyder det at brugerinvolvering passer godt som en strategi på jeres virksomhed, 

men dårligt på en anden arkitekt virksomhed? 

Holger: Det vil jeg tro, det vil jeg helt klart mene, for det passer som fod i hose, for vi føler jo 

at vi har arbejdet med det altid. Kan man noget andet, det er opstået ud af de glade 60ere og 

hele den her frihedstænkning og nogle af de første ting vi har lavet i Århus, så sad man bare i 

rundkreds og talte om hvad man gerne ville have.....,så var der et fælleshus rundt om, og de 

projekter havde vi meget succes med også har det været noget nyt for os at opdage at det er 

blevet hot det her, for vi føler at det er noget vi har gjort altid.  

Louise: Synes du at brugeren overtager designerens rolle? I og med at de kommer tidligt ind i 

fasen? 

Holger: Nej, så føler jeg at så gør man det forkert, hvis det er sådan det ender, for det er ikke 

nogen god løsning, det bliver aldrig nogensinde godt.  

Louise: Så her til sidst, hvad er de overordnede fordele og ulemper ved brugerinvolvering? 

Holger: Fordelene er klart at man kan, hvis man gør det rigtigt, være held at få bedre projekt, 

man kan få et bedre program ud af det og måske få nogle løsninger og ideer ind i programmet, 

som man ikke selv kunne være kommet på. Det er helt klart en fordel. 

Louise: Nu siger du hvis man gør det rigtigt, hvordan gør man det rigtigt? 

Holger: Ved at stille de rigtige spørgsmål og ved at blive ved med at stille spørgsmål indtil 

man finder det rigtige spørgsmål. Det er enormt svært det kræver en følsomhed, gode ører 

måske også, man skal lytte til det der kommer tilbage, det er ligesom fordelene ved det. 

Ulempen er at det tager enormt meget tid og at det let godt kan blive opfattet som et for dyrt 

mellemled og i worst case får man intet ud af det. Det er at brugeren bliver en slags 

gidseltager, hvor man siger, ja ja vi har spurgt brugerne, de kunne godt lide det eller de kunne 

ikke lide det, så bliver det meningsløst og uinteressant. Det er den dårlige side af det og det er 

jo klart at det ønsker man at undgå når man går ind i det, så skal man gøre det fordi man ved, 

det er heller ikke alle projekter der er velegnet til denne form for proces kan man sige. 
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Louise: Hvilke er mest velegnede til det? 

Holger: Ja det er jo typisk sådan nogle projekter hvor der er mange mennesker involveret, 

såsom familier, arbejdspladser og den slags, det er meget meget velegnet, hvorimod..... de er 

måske ikke særlig velegnede til det, for det vigtigt med et så klart udsagn som muligt. 

Louise: Hvor meget betyder kundens involvering i denne fase eller proces for det endelige 

resultat? 

Holger: Ja det er jo altafgørende, det bliver nødt til at være med i ellers kan det ikke lade sig 

gøre. 

Louise: Så de er med til at definere brugeren for jer? 

Holger: Ja, den person der kommer med opgaven i sidste ende er det jo en dybt kommerciel 

kunstart denne her, og derfor siger man selvfølgelig, at det er mig der betaler for musikken, så 

vil jeg også bestemme. Det eneste vi kan gøre er at vi kan prøve at interessere dem. Jeg plejer 

altid at citere Ingvar Bergman som har sagt, det er en af mine yndlingscitater, hvor han taler 

om filmkunst, hvor han siger ”Vi må erkende og vi kan aldrig lyve os fra at det her er en dybt 

kommerciel kunstart hvis folk ikke kommer ind i biograferne for at se film, så kan vi ikke 

lave film, sådan det er 100 % kommercielt, det som der er vores opgave som kunstnere er at 

smugle kunsten bag”, og det er det jeg siger meget at vi er nødt til at erkende at det er 100 % 

kommercielt, man kan ikke komme og sige at man ikke har lyst til at bygge det fordi det har 

jeg ikke lyst til, så skal du blive fri kunstner som Kirkeby også kan du lave mærkelige ting 

som ikke har nogen funktion, men det kan du ikke gøre, hvis du vil være verdensarkitekt, så 

er du nødt til at sige, det er kommercielt 100 %, men man kan smugle kunst ind i det, det er 

det der er det sjove ikke. 

Louise: Så hvad kommer først det kommercielle aspekt eller kunsten? 

Holger: Det kommercielle først og sidst, men så lige med den her ekstra sætning at det sjove 

er at kunne smugle kunsten ind i det alligevel, men man spilder sin tid, den illusion må man 

hurtige smide over bords hvis man tror det, hvis man tror at det kun handler om kunst, det gør 

det overhovedet ikke, det handler om at lave praktiske ting til virkelig brug. 

Louise: Det sidste spørgsmål: hvad kunne I gøre bedre for at få mere ud af 

brugerinvolvering? 

Holger: Vi kunne gøre det mere synligt i vores projekter, vi kunne gøre det mere 

markedsførbart, gøre det mere eftertragtet, så det kunne blive nemmere at integrere, blive 

billigere dvs. blive bedre til de her processer, præcist beskrevet, hurtigt forklaret og enormt 

hurtigt afvikler os. 

Louise: Er det muligt? 
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Holger: Ja det tror jeg faktisk det er, fx. med det her Dorthe Keis projekt det var faktisk en 

hurtig måde at gøre det på.  

Interview: Dorthe Keis/Architect, Creative director/Arkitema 

10. marts 2009 (1:18:23) 

Louise: Kan du beskrive dig selv kort, din rolle og baggrund I Arkitema? 

Dorthe: Jeg har været rigtig længe I Arkitema, jeg har været her I 12 år, jeg var også på nogle 

andre tegnestuer før. Så jeg har fulgt udviklingen i Arkitema fra at være en lidt støvet, 

fornuftigt arkitektfirma der for 12 år siden og hvordan det i høj grad har ændret sig i forhold ti 

arbejdsmarkedsstruktur og hvad vi vil med det, og også hele udviklingen af sensemaking. Jeg 

har arbejdet som konkurrencearkitekt og projektleder og her de sidste tre år har jeg så været 

kreativ leder her. Dvs. jeg har haft ansvar for udviklingen af projekter både de arkitektoniske 

og økonomiske i forhold til brugere, bygherrer, myndigheder og alle de der interessenter der 

er med når man udvikler projekter, så jeg har primært haft fokus på udviklingsfasen. Så den 

kreative lederrolle er den ledende rolle, der er jo partnere, der er vel 13 partnere også er der et 

lag med kreative ledere, som egentlig laver det samme men i forhold d til at lede opgaver og 

løse opgaver og det gør man så typisk med et projektteam, hvor man laver det samlet. 

Louise: Hvilke personer er involveret I produktudvikling? 

Dorthe: Ja vi har det på forskellige niveauer. Hvis man tager den lille skala, så har vi en 

designafdeling, som tager sig af inventarer og lamper og apparaturer og sådan nogle ting og 

det gør de ligesom fra start til slut, fra udvikling til at produktet står færdigt. Og så er der de 

andre bygningsafdelinger, som består af nogle forskellige faser, hvor der er en gruppe 

mennesker, nogle teams som står for det vi kalder præjekt, som er alt det der sker før vi går ud 

og projekterer tingene og det er alt fra konkurrencer til løse skitser, rekvisition, dvs. hvad skal 

der til for at få opgaver ind i huset og det er primært i præjekt fasen at jeg har arbejdet de 

sidste mange år, det er udviklingen af vores produkt af vores arkitektur. Så har vi selvfølgelig 

også landskab, som også har tilsvarende cyklusser de starter, har også som de følger. 

Louise: Hvad forstår I Arkitema ved brugerdreven innovation? 

Dorthe: Jamen det er jo i høj grad at have fokus på at udforske de behov, de ønsker, den 

kultur der ligger til grund for projektet og dem der bedst kan give os svarene det er brugerne, 

dem der skal bruge byggeriet, dem der har erfaringen med at bruge. Så det er for at kvalificere 

vores produkt, vores arkitektur for at sørge for at det bliver så målrettet og relevant som 

muligt for de mennesker der skal bruge det. Behov er jo også noget generelt, behov er alle 



16 
 

steder i samfundet, at brugerne har krævet mere indflydelse, det ligger i kraft af hele den 

vækst der har været at man ikke længere bare bestiller en vare, men vil gerne have en 

indflydelse på hvilken farve skoene skal være. Et eksempel vi brugte helt i starten er Nike, 

hvor du kan være med til selv at designe din egen Nike sko. Så det var på en hel lavpraksis 

ting at man kunne have brugerne ind og innovere. Hvor det der adskiller er jo at vi ikke er 

interesseret i at brugeren skal designe bygningen, hvorimod Nike lagde op til at du selv kunne 

designe din sko, hvor de kunne sige om den skulle være gul, rød eller grøn og at der skulle 

være en stribe her. Det er ikke den slags brugerinddragelse vi er interesseret i (6:30), vi er 

mere interesseret i at få indholdsmæssige ting, som vi kan fortolke i arkitekturen. Så det er i 

høj grad for at kunne kvalificere, sørge for at få et kvalificeret produkt. (06:47) 

Louise: Hvorfor mener I ikke at brugeren kan være med, som I Nike, til at designe 

bygningen? 

Dorthe: Vi mener ikke at de har de forudsætninger der skal til. Og også fordi så kommer du 

ud i smagen, så kommer du ud i om du kan lide rød, grøn eller gul og det kan brugerne slet 

ikke blive enige i, for så kommer du til at tage udgangspunkt i din egen erfaring og virke. Vi 

vil gerne hjælpe dem med tage beslutningen, vi vil gerne hjælpe dem med at fortolke deres 

erfaring for ellers kommer man ikke videre, da der er også en af de grunde der ligger til for 

det, det er at skabe mulighed for innovation. Hvis man gør det man kender... typisk når en 

bruger kommer ind, så har de nogle referencer med. Fx. i Prastehia, så tager de meget 

udgangspunkt i det plejehjem de arbejder på nu og de har lidt svært ved at se og forestille sig 

et andet scenarie, de kan godt se hvad det er for nogle ting som ikke fungerer for eksempel og 

de kan også godt formulere hvad de kunne tænke sig i stedet for, men designet skal ligges i 

vores hænder for det er os som har forudsætningerne for at stykke tingene sammen. Hvor jeg 

tror at vi ikke vil komme meget videre med at bestemme lige præcis hvor skal det der stå osv. 

det er meget bedre at de definerer hvad boet skal kunne også kan vi gå ind og sørge for at det 

ligger hensigtsmæssigt i forhold til det større perspektiv. Det er min erfaring at det kan 

brugeren have svært ved at se det den samlede helhed, de er meget tilbøjelige til at tage 

udgangspunkt i deres rolle i en organisation og deres behov og vi er dem der kan trække os 

lidt ud og se samlet på alle de behov og hvordan det hænger sammen med hele 

organisationen. (08:45)  

Louise: Hvad er så Arkitema sensemaking, kan du forklare lidt om det? 

Dorthe: Ja, det kan jeg godt, det består af de 5 faser, som vi mener skal til for at man kommer 

godt omkring brugerens behov og ende ud med at lave et produkt, som lever op til 

forventningerne og som endda trækker tingene et skridt videre. Vores mål er at ende ud med 
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et produkt, en arkitektur, der er kommet videre end hvis vi bare alle sammen var begyndt at 

tegne fra starten, fordi vi også som arkitekter er påvirket af vores egen erfaring og hvis vi 

lavede et plejehjem sidste gang vi tegnede. Og den erfaring er enormt god at få med, men det 

med at man udfordrer den, i den fase, som jeg faktisk synes er mest interessant. Der er de 5 

faser, hvor der først er defining, det kunne du måske se udefra det materiale jeg sendte med, 

hvor du kan se hvordan man laver i de forskellige faser. Men helt kort så er defining fasen 

hvor man får de meget basale ting på plads, så man har ro til at arbejde, dvs. hvad er det for en 

organisation, hvordan sætter vi det sammen, hvem skal være med i brugergruppen, hvem er 

repræsentant i bygherregruppen og sådan nogle ting, få det på plads, for så ved vi hvor lang 

tid vi har til at undersøge disse ting før vi skal videre, for hele processen har også en tidsplan, 

som oftest er normal egentlig, man forventer jo ikke at det her skal tage så meget længere tid 

end hvis man gjorde det normalt, det er i hvert fald vores ønske. Men med Prastehia var det en 

egentlig fase vi lagde ind, som var sensemaking fasen, som bygherren købte og gerne ville 

bruge penge og ressourcer på, det var det egentlige byggeprogram, andre instanser, andre 

kommuner vil hyre en bygherre til at lave sit byggeprogram, hvor med denne situation med 

Prastehia, der hyrede kommunen så os til at lave et byggeprogram, som vi så kalder 

sensemaking, som indeholder alle de her ønsker og behov og forudsætninger for byggeriet 

(11:00). Så man kan sige at defining er simpelthen at få sat rammerne for opgaven. Og når 

man går ind i fase to: discovering, så er det der vi skal finde ind til brugernes behov og de 

bliver jo glade for og er villige til at indgå i de her workshops vi har planlagt hen ad vejen. Så 

handler det jo helt basalt om hvilke spørgsmål man stiller dem, hvad er det vi gerne vil vide 

og hvad er det vi gerne vil have ud af hele discovering fasen, så vil vi gerne blive klogere på 

hvad det er for nogle brugere, hvad er det de skal bruge huset til, hvordan de fungerer, hvad er 

de forskellige funktioner i huset, det kan man se udfor brugerne af huset som både er 

medarbejdere, beboere, men også pårørende og besøgende og krisefolk, så få bragt alle de her 

folk i spil som har forskellige interesser i huset. Det er helt klart den fase som kan give os 

enormt meget materiale til at arbejde videre på til nye indsigter og forståelser. Siger hvilke 

udfordringer rummer og opgaver, hvilke erfaringer har vi og hvad er den nyeste viden. Det er 

også her at vi, i forbindelse med Prastehia, vi havde en ældreforsker inde som i en af 

workshopsene gav input til, hvor er man henne på ældreforskningen lige nu hvad ved man om 

fremtidens ældre, og hvad er et plejehjem. Så kommer der noget faktuelt viden ind. I 

discovering fasen, ligger der også hele registreringen, som er lavet med hjælp af antropologer, 

som bosatte sig næsten ude på plejehjemmet, det gamle plejehjem, for at undersøge hvordan 

man lever sådan et sted, og det gjorde man via interviews og video og observerede det 
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materiale og trak. Det er jo meget interessant at man kan jo ikke lave det totalt objektivt, for 

der bliver nogle mennesker der skal oversætte al den information, antropologen oversætter jo 

også alt det hun ser når hun kommer ud og drager sin konklusion og det gør arkitekterne jo 

også udefra det materiale de indsamler, vi går jo også ud og drager vores konklusioner, 

sammen med de mennesker der kører den her sensemaking proces, så der er nogen mennesker 

der skal fortælle det her, hvad er det for nogle signaler der ligger og hvordan kan vi 

konkretisere det, så det er muligt at omsætte når man skal sidde og tegne. Det har været den 

største udfordring, når vi har udviklet denne her sensemaking model, hvordan kan man 

oversætte alle de her bløde ting der ligger, de her drømme og visioner, hvordan sikrer vi os at 

så meget som muligt kommer med i arkitekturen, når arkitekterne sidder og tegner, man sikrer 

det vel ved at de tegnende arkitekter, de deltager i de her workshops for meget af det er også 

at tale med brugerne i sig selv, for der er mange ord der ikke bliver nedfældet og skrevet ned i 

sådanne workshops, men hvor man får en dialog med plejehjemslederen eller en 

beboerrepræsentant eller noget, men man får en som man en viden som man så tager med sig 

videre. Så alle de der ting de foregår så i discoveringfasen, toeren, og når man så har 

indsamlet nok viden til at man kan forstå hvilke behov der er, så går man i dreaming fasen 

(14:51), som er treeren, som handler om at man siger, når men hvad er så fremtiden, hvad er 

visionen, hvad ønsker man på det kommende byggeri. Der tager vi tit udgangspunkt i sådan 

nogle fremtidsscenarier, meget enkelte vi forestiller os at vi er i 2012, det nye plejehjem er 

færdigt og I har fået en pris for det i dag, hvad er det der gør det til det fantastiske nye sted, så 

brugerne bliver bragt fra at have været i den meget faktuelle fase og ryge ind i sådan en 

drømmefase. Det er jo fordi at huset er sådan, der er smukke lysforhold osv., der dufter af 

kage.. der kommer sådan en masse drømme, som egentlig ikke er særlig reflekteret fra 

brugerne, men man ligesom bliver grebet af det at de kan lege med sådan et fremtidsscenarie, 

for os er det enormt godt, for det er det der kan ligge, som vi leder efter, der kan ligge en 

mulighed for innovation, for brugerne fra at de har en forskellig fra hvordan filmen er, så 

tager de afsæt fra det, så kommer der faktisk nogle ret gode ideer til hvordan tingene kan være 

i fremtiden, men igen så handler det jo meget om adfærd og om behov og funktion og det 

handler ikke så meget om hvordan det ser ud (16:20). Men de spørgsmål vi stiller, går også 

mere ud på, hvordan gør de det i sådanne situationer, hvad er det skal, hvad skaber ro, det 

foregår mere på sådanne bløde planer, vi spørger ikke til hvilken form de synes rummet skal 

have eller sådan designmæssigt.  

Louise: Hvorfor ikke? 
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Dorthe: Det mener vi ikke de er kvalificeret til. Det er det der bliver vores opgave, det er at 

løse de her ting, så det bliver et smukt hus, så det ikke er et rent funktionsdiagram der bare får 

sat nogle vægge på, men det skal også være en arkitektur, for det er også et ønske og krav at 

brugerne har, de forventer også at komme til et smukt hus og det mener vi slet ikke at de er i 

stand til at lave og slet ikke med sådan en sammensat brugerskare der er, vi er også ansat på 

jobbet for at lave et flot hus og som holder og som holder byggeteknisk og æstetisk. Så det 

har adskilt meget skarpt at det er det indholdsmæssige og det organisatoriske som skal få 

huset til at fungere, det er det vi har brug for brugerne til. Men det har også stor påvirkning på 

arkitekturen, det har stor påvirkning på hvordan man ender med at organisere sig om 

personaledelen ligger samlet eller om den ligger spredt eller som du også kan se sidst i 

Praestehia mappen, hvordan der er kommet forskellige af de der arkitektoniske diagrammer, 

er meget bundet op på en gangstruktur, dvs. at man har en gang som tager udgangspunkt i en 

måde at organisere sig på, som måske ikke falder i god tråd med de anbefalinger og 

konklusioner vi har draget fra de der workshops. Og det der faktisk skete med Praestehia, var 

faktisk at der vi var færdige med dreamning sceancet og havde nedfældet det vi mente at 

kunne tolke var brugernes visioner og ønsker, så da vi gik i gang med designing, så kom vi 

frem til to koncepter som ikke var ret lang væk begge to, hvor man indretningsmæssigt kunne 

se hvor skulle deres sko være, hvor skulle deres personaleaktiviteter være lod vi dem ligge på 

bordet og lod dem tage en dialog omkring, tage en runde selv uden at arkitekterne var med, 

altså hvor vi sad på sidelinjen, hvor øvelsen gik ud på at de egentlig selv skulle komme med 

deres umiddelbare tanker når de så de to modeller. Og det var ret interessant det var at 

generelt alle, de talte dem alle sammen hurtigt varm på den en model, alle sammen, og det var 

også den model vi selv synes havde fanget flest af alle de ting og behov der var set i 

workshopsene, og det kunne brugerne også se. Så de pegede egentlig på den, som kunne det 

meste og den var den generelle indstilling. På den måde bliver der naturligvis også en 

konsensus i sådan en brugergruppe, og det er næsten også det vigtigste af det, at vi har en 

dialog, at de bliver engageret i processen at de tager ejerskab i projektet. 

Louise: Hvad ville I have gjort hvis de havde valgt den modsatte model? 

Dorthe: Jamen det var ikke fordi den ene var dårligere end den anden, men den anden ville 

det havde været sværere at få tilfredsstillet mange af de behov de havde. De kunne bare se at 

det ikke kunne lade sig gøre, det kunne godt være at den lå flot på grunden men der var de her 

problemer, rent funktionelt og organisationsmæssigt og der kunne komme flot arkitektur ud af 

begge modellerne. Men de havde valgt den anden fordi den appellerede mest til den måde de 

skulle bruge huset, så må vi jo gå videre med den. Men det der var interessant var egentlig at 
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alle øjne kunne se. Det den nok giver mest udtryk for er (20:26) at der bliver skabt den der 

fælles forståelse i en brugergruppe og i en projektgruppe, som gør at tingene på en måde giver 

sig selv hen ad vejen. Det er ikke noget med at arkitekten skal komme og overbevise brugeren 

om at de skal bruge huset, fordi blåt og det er godt, for det er egentlig en konsulent vis du bare 

sætter arkitekten i gang og derefter bygherren og brugeren ..........for det var jo helt nødvendigt 

her for at projektet var så rigtigt, for så det synes jeg næsten er det bedste ved dette og 

spændende idet man virkelig får et produkt, som er kvalificeret i forhold til det brugerne har 

behov for. 

Louise: Var der de sidste faser du gik igennem nu? 

Dorthe: Nej, det var designfasen og den blevet startet med at vælge et koncept og i slutningen 

af dreaming hvor vi fik deres drømme og de opdagelser de havde gjort dem. Men i discovery 

og dreaming, så fik vi tre forskellige modeller på grunden. Hvor i den workshop, valgte de 

mellem 3 modeller, og 2 modeller kom med ind i designing, hvor de var med til at pege på 

den vi skulle gå videre med. Og i hele designing fasen, der trækker brugerne sig noget ud, 

fordi der skal brugerne begynde at designe og fastlægge hele projektet. Den 5. Der hedder 

delivery, den har vi faktisk ikke rigtig afprøvet endnu, men ønsket er at man ikke bare stopper 

når man giver nøglen til byggeherren og brugerne på det færdige hus, men at man hjælper 

med at flytte ind, man hjælper med at komme til at bruge huset, for det er også noget med at 

der er noget som skal ændres, vaner skal ændres, når man kommer fra et gammelt hus, og det 

nye er jo helt anderledes organiseret, også især med skolebyggerierne, når beboerne flytter 

ind, så kan de ikke finde ud af at bruge bygningen, der ligger også en fase der også, hvor vi 

mener at det er vigtigt at man har fingrene med i forhold til at sikre at man også husker de her 

ting, som bygningen kan, som også tit kræver at man skal ændre vaner, for at få nye 

kreativiteter i spil (23:00), men at nu er vi ikke nået så langt med Praestehia så... 

Louise: Hvor langt er I med processen nu? 

Dorthe: Vi er I fuld gang med at bygge. 

Louise: Lige kort om projektet, hvem var det egentlig der initierede det? 

Dorthe: Det var kommunerne, der skulle have bygget et ret stort plejecenter på 12.000 km2, 

med dagcenter og personalefaciliteter osv. og det sender de i offentlig udbud, som vi så byder 

på. Det er som en slags konkurrence, hvor man søgte, man gav et tilbud, lavede et projektteam 

som består af entreprenører og ingeniører og arkitektrådgivere også gav man et bud på 

hvordan man ville løse opgaven. Og der i vores besvarelse, besvarede vi så at vi ville bruge 

sensemaking for at få et reflekteret grundlag til at komme i gang med at tegne projektet på, så 
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der valgte de i den tilbudsrunde at arbejde videre, kommunen var med som repræsentant til 

alle brugermøder, workshops osv. 

Louise: Hvem var involveret som brugere? 

Dorthe: (24:30) Plejehjemslederen og hendes repræsentanter som var: nogle afdelingsledere, 

en driftsperson, som skal stå for affald og teknik og sådan noget og nogle plejere var med, der 

var en ordentlig skare, så var der nogen af kommunens folk, fra helse og social, så var der 

nogle repræsentanter fra ældrerådet. Så lavede vi forskellige workshops, vi havde også 

workshops der handler om naboerne, for det er vores erfaring at meget af sådan en 

brugerinddragelsesproces handler jo også om at skabe fælles ejerskab og skabe dialog mellem 

parterne, som vil få hele processen til at glide meget bedre. Og der var det vigtigt at få 

naboerne involveret, fordi vores brugere havde faktisk et stort behov for at der er god 

stemning i området og at naboerne var med, så de ikke føler at nu kommer kommunerne bare 

og plasker sådan et stort plejecenter op, for det skulle bygges midt i et boligområde, på en 

rekreativ grund i et område som de borgere havde brugt som deres sted, fristed, og nu kom 

der det her store byggeri. Så brugerne havde faktisk meget interesse i at få naboerne med. Vi 

gav dem så plads til at de kunne komme ind, hvor de kunne give udtryk for hvordan de godt 

kunne tænke sig at det her plejecenter kunne bidrage til lokalmiljøet, og at de måske havde 

mulighed for at bruge nogen af de faciliteter, der blev arrangeret. 

Louise: Hvorfor har I valgt de andre brugere? Ikke naboerne, men de andre? Hvorfor var det 

dem I valgt at inddrage og ikke de ældre som bor på plejehjemmet. 

Dorthe: Det er fordi de ældre i dag på plejecenteret er simpelthen så dårlige at det næsten er 

umuligt, det er mere eller mindre demente og ville ikke kunne indgå i sådanne workshops. Til 

gengæld havde vi nogle pårørende med, fordi det ikke fysisk var muligt at have dem med. 

Louise: Så dem I kaldte brugergruppen, hvilken rolle spillede de overordnet? 

Dorthe: De har jo faktisk haft en større rolle end bygherren. For bygherren det var jo 

kommunen, og de skal bygge et plejecenter, men de havde ikke så mange ideer om, hvordan 

det her plejecenter det skal være. Så derfor havde de et stort ønske om at de her der skulle 

bruge det; brugerne, det var dem der skulle indgå i denne rådgivning, for det er dem som skal 

have en arbejdsplads til at fungere og dem der lever op til de forestillinger man har om 

hvordan et hjem skal være, når man skal på plejehjem. Og det med at vi havde en antropolog 

ude, så fik vi faktisk en ret god fornemmelse frem, for beboerne. De kunne ikke selv være 

med i selve workshopsene, men vi havde nogle rigtig gode registreringer af, videofilm af 

antropologen, som snakkede med de gamle og hvad var det der betød noget for dem og hvad 
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gjorde dem glad og der er rigtig mange fine betragtninger fra de gamle, som vi kunne tage 

med ind og bruge som materiale. 

Louise: Hvilke mål blevet kommunikeret til brugerne fra starten? 

Dorthe: At der er en økonomisk ramme og der også er et kvadratmeterantal, for det nytter 

ikke noget at man lukker op for alle poserne, det er sådan se ok i drømmefasen at man kan 

drømme at der skal være jacuzzi på taget og festsal og der kommer alle mulige af sådan nogle 

vilde ting frem, som når man når frem til det i budgettet, så kan vi ligeså godt sige med det 

samme. Men det med at det bliver nævnt, gør os opmærksomme på at det er ret vigtigt med et 

bad, en eller anden form for bad, som ikke er et brusebad ligesom inde på det enkelte rum, så 

oversættelsen om at have et bad og en jacuzzi ovenpå taget, som man lå i, hvor de gamle 

kunne blive kørt op også kunne man blive sænket ned i en jacuzzi, mens man lå og kiggede 

op i stjernehimmelen, den bliver i en virkelig virkelighed i byggeriet til et sted hvor man har 

et baderum, hvor man har et badekar eller et andet udtryk (30:00) end det de har via badet på 

deres værelse. Så tingene gennemgår jo en realitet en virkelighed, men fra at det måske aldrig 

var blevet nævnt, vi vil gerne have et bad hvor vi kan tage hen og føle at nu går vi fra min 

bolig og bader på en anden måde end den jeg er vant til. Selve indholdet og værdien i den 

gestus er indarbejdet i projektet, selvom den blev formuleret meget højtflyvende. Og i mange 

andre projekter vi har lavet har vi ikke puttet sådan et baderum ind, for det er alligevel 25 

km2 og når du åbner op for sådan nogle offentlige byggerier og plejecentre, så er du 

simpelthen så knap med arealer og økonomi at det er der bare ikke plads til. Men idet vi ret 

tidligt har haft det med, så har vi formået at klemme noget af det andet lidt mere sammen 

fordi det var en vigtig prioritet at man kunne give de ældre den oplevelse og kunne tage et 

sted hen og få et bad at brugerne så var villige til at gå ned i km2 på nogle andre ting så vi 

kunne gøre det på den måde, så det var fint at vi kunne gøre det på den måde. Så på den måde 

var det heldigt at vi kunne kommunikere ud, I må ikke tro at I ikke får indflydelse i noget, 

men I ikke her for at bestemme ting, det er os der skal have puslespillet til at gå op i en højere 

enhed og ellers at sikre os at de ikke bliver skuffede, at der ikke er en masse uindfriede 

forventninger, men hvis man prøver at få værdierne ind i projektet, det handler i højere grad 

end om at tage de konkrete ideer også materialisere dem.     

Louise: Hvilke opgaver blev de konkret stillet? (31:42) 

Dorthe: det kan jeg ikke huske på stående fod, der er det nok bedst, de er jo beskrevet alle 

opgaverne det jeg sendte, ja kan du ikke finde det der. Men fra en kollage til hvor man sidder 

og klipper og klistrer sammen, og en der altid er god i sådanne projekter er LEGO, det var 

faktisk en ret afgørende øvelse vi lavede omkring organisering af funktioner, hvor der var to 
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grupper, hvor den ene skulle koncentrere sig om huset indefra og ud, altså de nære ting, hvad 

vil jeg gerne have nærhed til, hvad sker der lige når jeg går ud af min bolig, hvad er det for 

nogle funktioner der ligger, det var den ene gruppe og den anden gruppe kiggede mere 

overordnet på, lidt af et helikopter blik, og kigger på hvor ligger det i forhold til personale, 

skal personale faciliteterne være samlet eller spredt ud og kigget på det store perspektiv på 

hvor funktionsklumperne lå, så det blev bygget i LEGO og det er altid en god øvelse. 

Louise: hvorfor det? 

Dorthe: fordi så kan de selv se en konsekvens af deres ønsker. De kan lynhurtigt se hvis vi 

ligger køkkenet der I forhold til stuen, ja det er jo meget godt pga. udsigt måske og I forhold 

til en indgang I huset, som er to grupper, typisk, en gruppe af 8 små lejligheder med nogle 

fællesarealer, så sagens kerne er at få løst de her 8 grupper, så det fungerer, det kan gøres på 

forskellige madder, enten ligger køkken og stue midt i alle de her små lejligheder, eller så går 

man lidt op af gangen og så ligger køkken og stue. Det er sådan en lille organisme som skal 

fungere, og plejepersonalet er selvfølgelig meget opmærksom på afstande, at det ligger 

hensigtsmæssigt, køkkenet ligger hensigtsmæssigt I forhold til værelserne, så de kan have 

opsyn med de ældre uden at de skal flytte sig så meget, så der er en masse ting, og der kan de 

lynhurtigt se når de har sat LEGO klodser på, så kan de godt se, når ja det duer ikke, fordi så 

kan man ikke kigge ned af gangen så kommer de gamle for langt væk fra køkkenet, det bliver 

meget hurtigt konkret, det er en rigtig god øvelse. 

Louise: hvad var let og svært for dem at gå til? 

Dorthe: faktisk så oplede jeg ikke sådan mange som svært (34:27). Det har nok været fordi 

spørgsmålet er blevet stillet meget enkelt også fordi første fase skal de tage udgangspunkt I 

hvad de ved og tage deres erfaring op af posen, det sværest har måske været den her drømme 

sceanace, ikke så meget sætte ord på men, finde ud af hvordan. Og det har måske ikke været 

den som har været lettest det var en opgave vi lavede, hvor de kunne få lov til at uddybe et 

plejecenter I 2012, det var et hus de var flyttet ind og hvad var det som karakteriserede det, et 

rigtig godt hus, men så har vi en masse kursus mål med alle mulige mærkelige blomster, og 

alle mulige images fra forskellige ting, man har selvfølgelig et vokabular som udtrykker hvad 

vi gerne vil med det her, og det ender med en kollage fra hver gruppe, nogle billeder sat på 

hvad det er for nogle værdier for at det bliver et godt sted, der kan man bagefter sætte nogle 

ord på hvad der er præcis, der følte de nok at de var lidt ude på gyngende grund, I forhold til 

at studere fremtidige kvaliteter (36:07). Det er altid meget lettere at tage udgangspunkt I noget 

man kender. 

Louise: hvad tror du der motiverede de her mennesker til at deltage I jeres proces? 
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Dorthe: det er klart at de virkelig ønsker en arbejdsplads og et hjem, som er meget bedre end 

det de kommer fra. Nu var det også en ekstremt motiveret brugergruppe, fordi de bor I noget 

gammelt møg, og man fatter slet ikke at det fungerer. Det er et gammelt alderdomshjem som 

er blevet renoveret efter 100 år, trapper og de har ikke, rengøringsrummet star på gangene, 

virkelig funktionelt rigtig dårligt, men samtidigt er det meget socialt godt fungerende. Så de 

ville gerne have at de funktionelle ting blev godt, meget bedre faciliteter til de ansatte og 

ældre, men samtidig var de også meget opmærksomme på at de ville bevare denne her 

intimitet, som det gamle hus rummede, og alle var enormt enige om at de var meget glade for 

deres arbejde, kunne enormt godt lide stemningen, men selvfølgelig var der bygningsmæssig 

funktionalitet der var helt åndssvag. 

Louise: kan du forklare lidt mere om hvilke medarbejdere I var fra Arkitema, og hvordan I 

arbejdede sammen med de her brugere? 

Dorthe: ja det gjorde vi noget ud af at forklare I starten, vi sad faktisk og repræsenterede hver 

af de her grupper når vi lavede workshops, der var altid en Arkitema person med, om det så 

var landskabsarkitekten eller det var mig eller nogle af skiteringsarkitekterne så vi indgik I 

flokken det var vores rolle at stille spørgsmål I gruppen, vi var nysgerrige efter nogle ting, 

hvordan med det og der var de enormt glade og ville gerne fortælle om, og på den made 

ansporede de også motivationer, engagement og fik lov til at fortælle noget man ved noget 

om. 

Louise: var I fra Arkitema forberedte på hvilke spørgsmål I skulle stille dem? Havde I siddet 

og snakket om hvilken rolle I skulle tage? 

Dorthe: ja det havde vi sådan, fordi I det omfang vi planlagde de forskellige workshops, det 

har kørt lidt, dem som har arbejdet mest med det fra Arkitema, på det tidspunkt havde vi en 

forsknings og innovationsafdeling, der var nogle arkitekter som har haft fælles udvikling med 

sensemaking og så I forhold til workshops og brugerinddragelse (….???) så den havde en 

viden som jeg ikke har og mit tema der ikke specielt bruger brugerinddragelse. Så på en eller 

anden made tror vi ligestillet på brugerne I forhold til at vi ligesom fulgte med, altså I de 

workshops, jeg havde sammen med forskning og innovation været med til at planlægge dem 

hvad er det vigtigt de får at vide, fordi det er præsenteret at projektholdet og for at vi 

overhovedet kan tage en beslutning om et koncept, er det vigtigt at gå igennem de 

overvejelser. Så har vi en designer workshop, hvad det er for nogle svar vi gerne, nogle 

spørgsmål vi gerne ville stille (40:04) det er meget organisatoriske, det kan være at personalet 

har nogle selvstændige, er der andre perspektiver man kan se på det, personalet I forhold til 

plejerne, uddannelsesmæssig og sociale er det også vigtig og noget brugerne ønsker, har de 
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problemer med at finde toilet papiret, og at få skabt nogle optimale rammer for personalet 

samtidig med at de også er plejer men der er også hele de faglige perspektiver I sådan en 

personalegruppe, de er plejere men har også et fag de skal udvikle, diskutere og få skabt nogle 

fysiske rammer der også motiverer til det. 

Louise: udfordrede I dem undervejs I jeres spørgsmål? 

Dorthe: ja det tror jeg faktisk at vi har gjort nogle gange. Nu kan jeg ikke sige noget specielt. 

Men så var der f.eks. 2 personale grupper som skulle dele det her hus. Der var dem som stod 

for hjemmeplejen, de skulle ind og have kontorer og faciliteter og så var der dem som stod for 

plejen I huset. Og da vi mødte dem havde de indtil nu været to selvstændige kulturer næsten, 

altså der var dem fra hjemmeplejen og så dem fra plejen, og de har hver deres bygning og 

biler, de spiste deres madpakker hver for sig og der prøvede vi at pege dem I retningen af om 

man kunne forestille sig et fremtidigt samarbejdem mellem de to personalegrupper, kunne 

man forestille sig at der var nogle fordele ved at de kunne dele lokaler og man kunne måske 

skifte medarbejdere så der blev mere fleksibilitet I at bemande de to personale grupper, og der 

var det I starten, nej det kunne de slet ikke forestille sig og det ville deres medarbejdere slet 

ikke kunne lide, meget mærkeligt, det var nogle kulturer som bare kørte fastet, og har været 

begrundet I de fysiske omstændigheder og de har aldrig tænkt tanken at de kunne have glæde 

af at have et fagligt rum sammen. Og nu længere vi kom ind I processen blev de mere hooket 

på at de skulle ind og sidde I samme hus og de kunne måske også sidde I samme kantine men 

så skulle de have en folder væg hvis de nu havde brug for at dele sig op, men jeg tror når 

huset star færdigt så vil de lynhurtigt gå ind og ændre deres vaner, fordi de fysiske rammer er 

anderledes og begynde at se potentialerne og vide at de faktisk kan bruge hinanden som 

mennesker og personale. Men det var klart en tanke de slet ikke havde haft. 

Louise: hvad med omvendt, udfordrede de jer? 

Dorthe: ja det, jo det har de også gjort hen af vejen, det var selvfølgelig meget når vi kom 

med projektet, når vi kom med vores løsninger, deres måde at påpege at der måske er nogle 

problemer eller ikke er så hensigtsmæssige, fordi når man begynder at blive meget konkret, 

og du skal have ankomst forhold til at fungere, og kvadratmeter og det her kæmpe program 

der er I et hus, så er det ikke lige at smide rundt på vognen, så der har selvfølgelig også været 

nogle udfordringer som vi har taget op fordi de er velbegrundede og vi kunne godt se at det 

havde ligget I de behov, men min erfaring er at man skal igennem nogle runder før planen 

ligger på plads, og så skubber det ved en masse andre rum, så der flytter man rigtig meget 

rundt på ting ene, men ikke mindre end de andre på … det er processen og vi har ikke skudt 

helt ved siden af. 
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Louise: kan du give et eksempel på et input de kom med, som de gerne ville have ændret,? 

Dorthe: nej det kan jeg ikke lige huske. Jeg synes ikke jeg har noget konkret jo man kan sige 

huset består af de her 4 bogrupper, som er i 3 etager så I vores koncept var de tænkt mere 

adskilt, hvor de boede for sig selvom så havde de en trappe eller elevator med en anden 

bogruppe. Og så var der noget frirum imellem, noget luft fordi bygningen var enormt lang, så 

vi ville gerne arkitektonisk dele den op I to bider, i stedet for en 60 meter lang ville vi gerne 

have to 30 meter lang, så det var noget med at få rumprogrammet til at gå op med 

arkitekturen, hvor da vi så den kiggede vi kun på planen og kunne se hvis man bare skar de to 

gange 30 meter sammen, så kunne man få de andre to bogrupper til at nå hinanden og få 

muligheden for at slå køkkenet sammen til et fælles køkken, så to grupper kunne komme til at 

dele et længere afsnit, og det var ret smart I planen og det gav en yderligere fleksibilitet for de 

her brugere for de fik adgang til et dobbelt så stort rum, og ellers kunne de fungere som to 

separate køkkener, men facaden gjorde at vi ville få det her lange som vi ville undgå, men det 

har vi så løst ved at lave nogle forskydninger, og dele hele den lange væg op I nogle mindre 

enheder som hopper ud og ind (46:35). Vi har stadig en lang facade men vi arbejder 3 

dimensionalt med den, så er der nogle dele som popper ud og andre trækker sig ind, så det har 

ikke været oplagt at arbejde med facaden på den måde hvis vi havde taget fat I vores. Hvis 

den var hugget midt på, og det bare var to dele, der fik vi lavet en yderligere opdeling og 

bearbejdning af facaden. Og jeg synes at den er blevet meget mere interessant nu. Så det var 

et meget godt eksempel på at arkitektonisk gav det os en udfordring som gjorde at vi matte 

tænke på en anden måde end vi først havde gjort. 

Louise: hvad var det overordnede resultat at I fik ud af brugernes involvering? Kan du 

komme med nogle eksempler på hvad det var I tog videre når I skulle i gang med at tegne 

byggeriet 

Dorthe: de bidrag med skitsemodeller, planlægning af hvordan vi lagde huset på grunden og 

det synes jeg faktisk er det mest afgørende, ankomst, hvordan kommer vi ind I huset, ligger 

huset ude I kanten eller er det en bygning der ligger midt inde på. Ja hele konceptet for 

byggeriet (48:03), fordi det er helt afgørende for det endelige resultat. Man kan sige når først 

konceptet er klart, rent organisatorisk, hvor ligger bogruperne, hvor er indgangen, hvor er 

personaledelen, hvor er dagscentret. Så man kommer frem til de ting og ser på den model de 

peger på. For mig er det I hvert fald afgørende for det er de store træk, hovedkræset for 

hvordan byggeriet skal være, og så kommer den så på plads og justerer man og finjusterer 

som på planen med de to adskilte køkkener som de gerne vil skubbe sammen så begynder det, 

at nogle milestenes igennem sådan et forløb, men jeg synes at de allervigtigste er dem som 
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ligger I starten, om det bliver en rund bygning eller to stænger altså det er jo afgørende for om 

arbejdsgangen og logistikken kommer til at fungere, nu er det selvfølgelig fordi det er et 

plejecenter det her hvor logistik er enormt vigtigt, det er tid og fornemmelsen af om det er et 

godt byggeri, vi kinder alle sammen de jobs man har haft, hvor man skal ud og hente et eller 

andet åndssvagt, man skal op af den gang, igen hvis man har været på hospitalet eller et større 

sted, hvor det fra starten er at man kan se huset fra grunden brugergruppens potentiale og 

hvordan får man organiseret sig og det har jeg været meget interesseret i, at få ud af hele den 

her brugerproces, det har været organisationen af byggeriet for når vi så har den på plads så er 

det andet viderebearbejdning af den organisation men hvis man har den forkerte organisation 

så er det ikke sjovt at arbejde videre med fordi så er der bare ikke mange ting der bliver godt 

løst. Den var den fornemmelse der var hos alle I brugergruppen, og det der var virkelig godt 

at prøve I den proces at alle var sikre på at det her var den mest optimale organisation og 

logiske og samtidig løst I forhold til hvad er mulighederne på grunden, for alt er ikke muligt 

hvis du bygger på en flad mark, nu byggede vi på en skæv side og vi har rækkehus som 

naboer, så det skulle vi også tage højde for at vi skulle trappe ned I forhold til dem, så der var 

en masse parameter som havde indvirkning på hvordan man kunne organisere sig.  

Louise: nu snakkede du I starten om oversættelsesarbejdet af brugernes input, hvordan 

foregik de tog var det svært? 

Dorthe: jamen det foregik egentlig på at de personer som var ansvarlige for workshopperne, 

fra forskning og innovation og jeg og et par andre fra projekt gruppen, vi kiggede på det 

materiale, og så lavede vi det som hedder konklusioner og anbefalinger. Vi prøvede at trække 

ud, hvad har været de vigtigste ting og der var til dels udfordringer og potentialer, at få en 

fornemmelse over hvad det er der er blevet sag tog så lave det til anbefalinger og 

konklusioner. Der kom vi frem til at det er enormt vigtigt, at arkitekterne er med til at lave de 

konklusioner (51:51), fordi som jeg sagde før så bliver vi meget subjektive, og der bliver man 

nød til at blive I et lidt større forum for at afprøve, er det rigtig det vi har læst ud af det her, 

kan det her få konsekvens. Der er jeg ikke sikker på om det er den rigtige made at gore det på, 

vi har haft et projekt hvor arkitekterne ikke er med til de tog det var ikke særlig godt, fordi så 

stod vi lidt udenforstående men sådan havde vi da ikke opfattet det f.eks. I den her workshop 

at det var det her som kunne blive konklusionen. Så når vi skulle have phastaha (navnet på 

projektet) der lavede vi så nogle efter workshops hvor vi gennemgik det her materiale, hvad er 

det egentlig at …(?) på væggen er, de vil gerne de tog de tog vi hører de tog det, og så også få 

gjort det lidt, ikke køre rundt I det med runde vendinger og bløde ord prøve at konkretisere 

det så at fejlmargen ikke er så stor, så vi sidder og skitserer, nå hvad var det nu der var vigtigt. 
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Og de punkter brugte vi som belæg for at præstere funktioner eller skabe nogle 

rummeligheder som så kan de her ting, de efterspørger (53:15).  

Louise: synes du overordnet at inddragelsen af brugerne levede op til dine forventninger og 

kunne du have gjort noget andet for at få et bedre resultat? 

Dorthe: det synes jeg faktisk ikke de processer vi har været med i og der har vi måske været 

heldige fordi det har været et meget engageret team her fordi de til dels har haft et ret godt 

arbejdsmiljø, som I deres nuværende sted, jeg kunne godt forestille mig at hvis vi kom ud et 

sted hvor folk bare ikke havde lyst et nyt hus eller ikke lyst til at flytte eller de havde kriser 

internt, så kunne det nok blive lidt tungere og danse med men samtidig viser det også at de to 

personalegrupper der var med som egentlig ikke havde noget med hinanden at gore, de 

hjemmehjælpe og plejepersonalet at de havde faktisk meget gavn af at være sammen udenfor 

jobbet I helt andre rum og de havde eget tøj på og de er meget privat mennesker de mødte op 

som mennesker der selvfølgelig har en speciel viden, men de mødte ikke op som når du er 

hende fra hjemmeplejen, du er ham der tager skrald ud, de mødte op som mennesker der 

besidder noget, en vigtig information som vi skal have og jeg tror meget at sådanne processer, 

kan lide eller og et udefinerbart noget som sker når mennesker begynder at tale og arbejde 

sammen og det bliver en fælles konsensus, så man bliver inviteret til at løse det her. Hvis man 

er med vil man også gerne gøre en indsats. 

Louise: hvad er fordelene og ulemperne ved at inddrage brugerne I NDP? 

Dorthe: fordelene er helt klart at arkitekterne får tilstået et input, vi får hele tiden ekstra 

personer at arbejde med (55:08). Vi kunne selvfølgelig også læse noget litteratur om emnet 

men alligevel så tolkes litteratur også forskelligt, og så ville vi lave et mere generelt 

plejecenter hvis vi havde taget udgangspunkt I hvad vi havde lave før, kigge på nogle nye 

plejecentre og snakke med nogle folk, der vidste noget om det, så ville vi selvfølgelig få 

rimelig meget af spektret I forhold til at vi kunne skabe fremtidens plejecenter. Men lige 

præcis med den her tætte (?) med brugerne, så mener jeg bare at det giver os det ekstra lag. 

Det giver os ekstra information, som er enormt godt at have, når man skal tage de her valg 

omkring, skal det være et koncept, skal tingene ligge på en eller anden made, så har man en 

lidt stor rygsæk og tage a fog så er der den drøm om, som arkitekt, at man kan trække tingene 

videre få noget innovation med ind I projektet, og der synes jeg der ligger en vigtig kilde der, 

brugerne, når jeg fortalte om baderummet, som er en helt privat ting, men som egentlig er et 

stort skridt for et plejecenter, at man sætter kvadratmeter af til nye ting, og der er fordelen at 

vi får indsigten I hvordan livet skal leves her, og det gør et eller andet når man sidder og 

formgiver fordi man kender det, man kender de mennesker, og man begynder at forstå hvad 
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de vil bruge huset til. Ulempen er selvfølgelig de her forventninger, så der bliver gjort meget 

ud af, hvis de får nedtur når de ser deres hus, nå var det virkelig det det blev til og her troede 

vi. Men det mener jeg at man kan klare ved at gøre opmærksom på hvorfor det er de er her. 

Det er for at sammen trække det et skridt videre end det vi ved lige nu men det er sikkert at alt 

bliver realiseret og der er også den her virkelighed som vi skal holde op foran dem. Dels er 

der tiden I det og så er der penge. 

Louise: hvor meget frihed giver I arkitekterne til at videreudvikle på produkterne, hvor bruger 

involvering har været inddraget? 

Dorthe: jeg betragter det ikke som en begrænsning, mine muligheder for at tegne det her hus 

overhovedet. Altså tværtimod har jeg nogle ekstra brikker, og i forvejen er der rigtig mange 

brikker når man skal tegne sådan et hus her, du har grunden, myndighederne, lokalplanen, 

naboerne, funktioner, du har alle mulig ting det er bare en ekstra brik (58:10) (note: de nævnte 

faktorer kan være barriere), som jeg synes er en af de vigtige brikker, fordi det egentlig kan 

være med til og beslutte hvor huset skal ligge, hvis man ikke har den indsigt I hvad huset skal 

kunne, så tager man udgangspunkt I de her praktiske ting og også tekniske ting, jamen jeg 

synes det er flottest hvis vi laver en grå by, men jeg har ikke nogen bevæggrund for hvorfor 

den skal være grå, men det får jeg ved at have brugerinddragelse, så kan jeg hive 

koncentration om hvorfor vi har et rundt hus, så kan det det og det, og så kan jeg optimere de 

arbejdsgange, og skabe rummelighed for den og den funktion, og sådan noget, jeg kan 

verificere mit design og det synes jeg er enormt tilfredsstillende. Der er mange flere grunde til 

hvorfor det ser ud som det gør, det er ikke ren æstetik det hele og det var det vi synes var et 

problem I vores produkter, der var ingen indhold og det blev rent pladder æstetik, så kunne 

huset have en eller anden facade udtryk men vi manglede I høj grad at få placeret hvad der var 

inde I huset og finde på en masse ting, men tit I konkurrencer så bliver der ryddet op bagefter, 

fordi når du så begynder at møde brugerne så har de et helt andet billede af hvordan det her 

hus skal bruges, hvor det er en meget større tilfredsstillelse af at kunne udvikle produktet så 

det hele tiden giver mere og mere kvalificerede forhold og det er meget sjovere og man bliver 

altid overrasket hvad det er for et produkt der kommer ud. End hvad man kunne have tænkt 

sig til. Hvor den traditionelle arkitekt vil gå på grunden, vi skal have en kasse, vi skal 

simpelthen have en stor kasse og derefter udvikle et program til kassen (1:00) og der vil helt 

sikkert være funktioner der kommer til at ligge rigtig dumt som nogle brugere bliver rigtig 

kede af når de skal ind I det her projekt, men der kunne ikke være en stol fordi kassen skulle 

være helt firkantet og skarpt skåret, så det er forskellen og så synes jeg at det som er enormt 

godt er at arkitekten star overfor en udfordring, som vi kan bruge til at videreudvikle 
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arkitekturen. Så jeg synes der er rigtig mange fordele, og jeg ser det absolut ikke som en 

begrænsning I udfoldelsen som kreativ arkitekt. 

Louise: hvad er de overordnede succeskriterier for en god brugerinvolvering? 

Dorthe: jeg synes faktisk at det er ret vigtigt at komme over og skabe en tryghed, I hele den 

gruppe, hvis man skal kigge helt basalt, hvordan processen foregår og hvordan den er 

arrangeret, jeg tror at det kan blive en katastrofe hvis processen ikke bliver styret rigtigt, det 

er virkelig et stykke design, at designe sådan en proces, og de folk som designer den skal vide 

med hvad de har at gøre, hvordan de vil lave setuppet så brugerne også bliver mødt med 

professionalisme, at de føler sig trygge, at de får nogle klare opgaver som de også kan gå ind 

og løse og der er ikke noget værre ved at sidde I en workshop, så skal I bare skrive på nogle 

gule sedler og hænge op på en væg om et eller andet I kunne tænke jer, så star folk og bliver 

utrygge, og hvad er det vi skal, så det stiller enormt store krav til de personer som skal 

facilitere brugerne igennem det forløb fordi brugerne er ikke professionelle men de lægger 

gerne krop til og de blomstrer når de fornemmer at det bliver styret og opgaverne er klare, det 

tror jeg næsten er det vigtigste for at man også kan få nogle klare svar fra dem. 

Louise: hvad gør I for at klæde jeres arkitekter på for at tage på den rolle? 

Dorthe: det har vi til dels gjort ved at uddanne folk til at facilitere og dem har vi nogen af i 

huset, det er dem som kommer til at indgå når vi vælger hvad det er for nogle projekter der 

kan bære det her, og så er der selvfølgelig de arkitekter der har været igennem de her 

projekter, som også begynder at besidde det. Så det er noget med at få gjort noget fremmed til 

noget kendt. Og gøre det til en naturlig del af vores arbejdsmetode, det har været målet med 

sensemaking at det ikke skulle være et forkromet produkt en bygherre kunne købe hvis han 

havde lyst, men at det ligeså meget skulle smitte af på arkitekternes arbejdsmåde og deres 

måde at gå ud og møde et produkt på fordi der er forskel på om man laver sådan en helt 

planlagt proces, som er I de færreste opgaver vi har, der er nogen hvor bygherren har 

efterspurgt, vi skal fusionere og vi skal være sammen med en anden kultur eller virksomhed, 

vi skal lave et stort nyt hus, hvordan gør man det, så der har været en masse medarbejder 

aspekter og kultur, hvor de virkelig har efterspurgt det som en ydelse og så er der andre 

projekter hvor vi I meget mindre skala, hjælper en kommune med at lægge til rette fordi de 

måske skal lave en udvidelse til deres plejehjem, men det kan de heller ikke gøre uden at 

inddrage nogle brugere fordi de skal pege på hvad det skal kunne, sådan et projekt har jeg eks 

kørt uden at jeg er uddannet som facilitator, men at det kommer ind under huden på en, på en 

måde hvordan man kan gøre det I en mindre skala, det er faktisk det som er målet at det er en 
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naturlig del af vores arbejdsmetode og vi spørger også anderledes ind til brugerne og tager 

nogle redskaber som ligger I sensemaking. 

Louise: kan du fortælle hvad der er for nogle metoder I bruger? (1:04:20) 

Dorthe: helt konkret er det at få indsigt I forståelsen, stille dem nogle spørgsmål, hvad 

karakterisere jeres arbejdsplads I dag? Det er et arbejdsspørgsmål til en workshop, så skriver 

de alt ned de kender, og så fremlægger de det for hinanden, så kommer der en snak rundt om 

bordet, og så er der nogen som responderer på det, og man udvider måske lidt for at finde ud 

af hvad det er som kendetegner arbejdspladsen i dag. Og det kan man gøre på samme dag og 

derefter stiller du spørgsmålet, forestil jeres arbejdsplads om 10 år, hvad er karakteristisk for 

den der, i jeres nye arbejdsplads og så ændrer samtalen sig for så går samtalen over i et 

forestillingsmøde, hvor de lige har snakket fag, altså dagligdag, alt det som irriterer dem og 

det duer ikke og så drømmer de så videre, hvad var det jeg skulle sige med det? Jo det er 

nogle Ganske enkelte øvelser som vi faktisk kan praktisere alle sammen, jeg tror bare man 

skal være opmærksom på hvad det er for nogle stemninger du skal sætte brugeren i, fordi at 

de kan komme i det ”mode” sammen. 

Louise: hvad er status for sensemaking processen, nu snakkede jeg med Holger og som jeg 

skrev, sagde Mette at det var noget at I ikke brugte helt længere, så der er jeg en lille smule 

forvirret omkring, hvorvidt det er en ydelse at I tilbyder til alle virksomheder eller hvad er 

planerne med sensemaking processen? 

Dorthe: ja det er sådan at vi tilbyder det I et mindre omfang, man kan sige at den har smittet 

af på alle de mennesker der har været med I de ting, så lige nu bliver det en naturlig del af en 

trappe af vores proces. Men pt. altså den forkromede udgave med antropologer og uddannede 

facilitatorer, der er det ikke et produkt vi kan tilbyde lige nu, fordi der ikke har været nok 

efterspørgsel på det så vi har ikke kunne beskæftige de folk, jeg tror vi har haft 5 projekter 

hvor det har kørt og alt gik god tog det var nogle rigtig gode resultater der kom ud af det, men 

det kræver at der er nogle kunder der efterspørger det for at vi kan holde folk beskæftigede, 

og det kan vi ikke i kraft af at finanskrisen er kommet og alle har lukket kassen i og der er 

ikke råd til ekstra ting. Så de tiltag de dør desværre men man kan sige at den er ikke død at vi 

bruger den enormt meget men vi bruger den nok I mindre skala, vi er også på den måde at 

kommer vi lige pludselig I gang med det, er der nogen som efterspørger det, så har vi vores 

produkt og så går vi ud og henter de folk der skal til for at køre de seancer, så gør vi det på 

konsulent basis eller, det må vi tage stilling til når der er kunder, I hvert fald så har det været 

lidt omstændigheder der har gjort at vi har lukket den forkromede udgave ned, så bruger vi 



32 
 

redskaberne I mindre omfang til alle vores projekter og det synes jeg egentlig er en rigtig god 

måde fordi alle projekter der ligger op til, at det kan bygherrerne være interesserede i.   

Louise: så vil det sige at det er projektet eller bygherrerne I sidste ende? 

Dorthe: ja det er det sådan set. Det er ikke sådan at vi har en religion der siger at vi ikke kan 

lave arkitektur uden vi har brugerne, det kan vi også godt og der er mange forskellige opgaver 

og brugergrupper kan være meget forskellige. Vi har altid brugere med I et eller andet omfang 

men det er meget omtrængende når de skal bestemme fra opgave til opgave.  

Louise: den mindre udgave du taler om, skal jeg være helt sikker på, hvilke metoder bruger i?  

Dorthe: jamen det kan være som jeg har fortalt dig, at jeg holder en workshop, med de 

brugere jeg finder relevant, så har jeg lavet en fabrik I Norge som er I gang med at blive 

bygget, en skurefabrik, et stort mekanisk værksted. De skulle flytte og bygge 10.000 

kvadratmeter og de bor også i noget gammelt knop skud (01:9:20) en gammel virksomhed, 4. 

generation, men deres produkt er top kvalitet og det bedste på markedet, men deres 

virksomhed fysisk lignede simpelthen, ja den var virkelig forældet og afspejler overhovedet 

ikke det produkt de skabte. Så der lavede jeg to workshops med dem for at vi overhovedet 

kunne finde ud af hvad det er for en virksomhed, hvad producerer de nu, hvad er det de gerne 

vil, hvad skal være deres visioner og værdier med den nye virksomhed og det var den 

workshop den der hedder defining hvor jeg kaldte en bred skare ind fra forskellige 

faggrupper, en repræsentant fra forskellige faggrupper; ledelsen, kantinen, og hvem der var 

relevante at tage med også skulle de byde ind på hver deres, beskrive deres arbejdsfunktioner 

for overhovedet at kunne få en fornemmelse af hvad man laver på en skofabrik og det var en 

to timers workshop. Og den anden workshop, jeg kørte, det var den hvor vi bad dem om at 

beskrive deres: hvad der kendetegner deres virksomhed nu som virksomhed, den var en 

opgave og bagefter hvilke kvaliteter har den for medarbejderen, så jeg fik 

medarbejderperspektivet og jeg fik virksomheder og produktperspektivet belyst fra samtlige 

af de her brugere. Lavede jeg den samme øvelse og lod dem forestille sig at nu er de flyttet 

ind i den nye fabrik, ude på den nye grund; hvad kendetegner denne her fabrik som 

virksomhed og produkt og hvad kendetegner den for medarbejderne. Og samtidig kunne jeg 

hvad der kom på, hvad de havde lavet, hvad de havde lavet i grupperne og de fremlagde også 

for hinanden og der sker enormt meget med det, når brugere skal fremlægge for hinanden og 

egentlig fortælle om deres egen arbejdsplads, om hvad de synes der fungerer og hvad der ikke 

fungerer og hvad deres opfattelse er. Det er enormt inspirerende at høre og man får lynhurtigt 

som rådgiver en god fornemmelse af, hvad der er på færde. Så det er meget om at holde ørene 

åbne og lytte efter hvad de har sagt og fortæller. Og udefra de to workshops der, der drager vi 
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nogle konklusioner på, hvad vi mener, havde hørt dem sige og fremlagde for dem: er det 

sådan I har sagt og det I mener; og ja det er hvad vi har sagt også kan vi nå dertil. Og udefra 

de her to workshops, hvad kan vi sige er visionen for det her nye byggeri og det kom jo ret 

hurtigt frem det her med at de gerne ville signalere den kvalitet, der ligger i deres produkt, 

som man slet ikke ser, man tror slet ikke at det er det der kommer frem gennem sådan et 

højkvalitetsprodukt de laver. Og der var noget med noget medarbejderforhold, de ville gerne 

have mere med hinanden at gøre og kommunikationen var enormt vigtigt, det var faktisk en af 

deres hovedårsager til at de havde et godt produkt var at deres kommunikation var enormt 

kort; kommunikationsvejen var enormt kort, det var der noget effektivt i og det var vi 

selvfølgelig bange for med det her store nye byggeri at den her kommunikationsvej skulle gå 

tabt, så det var en ting jeg kunne bide fast i. Det er enormt vigtigt at vide, hvilke mennesker 

der er i denne bygning, så man ikke ligesom ligger en kommunikationsbåre ind (01:13:00). 

Havde jeg måske haft, ville jeg nok tænke at det var vigtigere med det ud til maskinerne og 

ligesom lave nogle lokalmiljøer i den her industribygning, men sådan en opdagelse den gør 

meget for den måde at logistik bliver placeret og det er jo alfa omega for en 

industrivirksomhed. Så det er sådan nogle små gode eksempler på.  

Louise: Men I har ikke nogen forsknings- og innovationsafdeling længere? 

Dorthe: Nej, den er lukket ned og jeg ved ikke hvad der skal til for at, jo der skal sikkert det 

til at der bliver mere efterspørgsel til, men lige nu er den lagt i dvale og så går der sådan 

nogen rundt som mig, som gerne vil have at den skal leve videre og gør det til en mere 

naturlig tilgang som jeg kan bruge i de mindre projekter, som vi får ret gode resultater ud af. 

Så den lever, jeg vil ikke sige at den er død på nogen måde, den lever rundt omkring i de 

forskellige ambassadører. Men jeg er sikker på at den kommer op at stå igen, for den bliver 

stadig efterspurgt af kommuner og skoler og vi sælger egentlig også produkter, når vi er ude 

på skoler og hvis vi får et projekt, så hyrer vi bare de folk der skal til for at få det til at køre. 

Men der skal være flere projekter for at vi kan få det til at køre rundt. 

 

Interview: Annette Kvanvik/User and Leader of for Presteheia Plejecenter 

& Ældreboliger/Arkitema 
17. marts 2009 (45:28) 

Majken: Intro + kan du kort beskrive dig selv, din baggrund og din relation til Arkitema. 

Annette: Jeg er sygeplejerske i bunden eller toppen alt efter som og så har jeg et ansvar som 

leder for et alderdomshjem, for et distrikt for hjemmesygeplejersker, det kaldes for leder med 



34 
 

omsorgstjeneste. Og det her alderdomshjem det skal lægges ned, og så skal vi flytte ind i det 

nye plejehjem, som skal lige på Phestheia. Så sidder jeg som repræsentant for socialsektoren i 

hele Kristiansand kommune, fordi det er mig er mig som skal flytte ind i det nye plejehjem og 

skal være leder i de bygninger som kommer. Så det er det store og hele og så har jeg været 

med helt fra starten, når vi har lagt grundbyggeriet, et rum og funktionsprogram for det nye 

plejehjem eller plejecenter. Så der har gået nogle runder med fra plejehjem til plejecenter med 

nogle omsorgslejligheder som er kommet til efterhånden. Ellers så åbnede vi konkurrencen, 

dvs. det har ikke direkte været en arkitekt konkurrence, arkitekterne havde sammen med en 

bygningsentreprenør i Kristiansand, for at se på det nye plejecenter. Og første gang vi mødte 

dem så havde vi en runde på de grupper som så skulle vinde konkurrencen, en konkurrence på 

samspilsproces. Så der sad jeg sammen med projektledere fra Kristiansand ejendom, en 

repræsentant for ældre sociale, som var med på at vurdere de forskellige grupper som kom 

med deres forskellige tilbud. Og så var det gruppen med Arkitema og entreprenører, der vandt. 

Som vi arbejdede videre med efter med. Så jeg har fulgt processen helt fra starten til der hvor 

vi er nu, hvor vi er i gang med at bygge det, og så skal jeg så flytte ind om et års tid, når 

byggeriet er færdigt og overtage som leder. 

Majken: har du deltaget i et lignende projekt før? 

Annette: aldrig, jeg har ikke en gang bygget hus før, jeg har renoveret mit badeværelse, det er 

det eneste. Men jeg har arbejdet på plejehjem siden min uddannelse og i hjemmesygeplejen, 

hele min hjemmesygepleje har været i kommunen, så har jeg været i Danmark, i Ålborg, så har 

jeg været i Kristiansand. Så jeg har mange ideer om hvordan et plejehjem bør være for at det 

er praktisk og fremefter. Men det har været en brat læringskurve og deltage i projektet fordi 

der har været, fordi jeg havde ingen forudsætninger for at bygge og tænke alle de detaljer der 

skulle ind der. 

Majken: hvad fik du at vide din rolle var fra Arkitema? 

Annette: Arkitema har ikke bestemt så meget det blev fastlagt før Arkitema var med og det 

var jo at følge projektet fra A til Å. Og det er Kristiansand kommune der har fastlagt den rolle, 

så i forhold til Arkitema har det været med de her brugerafklaringer som Arkitema har været 

interesseret i, hvilke relationer der var i forhold til bygningen, men hvordan det skulle være for 

de som boede her og skulle arbejde her, så det var første møde med Arkitema, i processen hvor 

vi først havde valgt dem så var det den her, nu har jeg glemt den, den første proces vi havde 

med dem…. 

Majken: Sensemaking? 

Annette: Ja sensemaking, ja tak. 
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Majken: Hvorfor ville I bygge et nyt plejehjem? 

Annette: for det første så har kommunen brug for flere pladser (06:53), når det her engang er 

færdigt og flytte processerne i kommunen er på plads, så har kommunen lavet flere pladser. 

Og så er det alderdomshjem som jeg er leder på i dag, det er fra 1934, og vi har et akut behov 

for nogle andre lokaler. Det er udgået af dato, i forhold til at et alderdomshjem, så klienterne 

kan bo hjemme i dag, så det er mere plejehjem og det er tungere patienter som kræver mere 

plads og andre forhold (07:36). 

Majken: hvilke krav havde I når I igangsatte denne konkurrence for forskellige tegnestuer. 

Hvilke kriterier valgte i Arkitema ud fra? 

Annette: det kan jeg næsten ikke sige fordi det ikke bare var Arkitema fordi vi valgte 

sammensætningen af entreprenører og arkitekt. Så det var en total pakke. Det tror jeg ikke jeg 

kan gå så meget ind på. Jeg var heller ikke ansvarlig for denne proces jeg havde bare et bidrag 

og fik lov at overhøre processen, og fik lov at sige mine indtryk efter de havde lagt projekterne 

frem, egentlig lagde de ikke noget projekt frem fordi der ikke var tegnet en streg de 

præsenterede sig som gruppe og hvilke erfaringer de havde tilsvarende og hvad deres 

erfaringer var med deres entreprenører, og hvad de kunne lægge frem så det var en helhed 

vurdering af arkitekter der blev vurderet 

Majken: så du vidste en hel del om projektet før Arkitema kom med? 

Annette: ja det gjorde vi havde et plejehjem i Kristiansand et par år før, der havde vi taget 

udgangspunkt i det de har, det de kalder et rum og funktionsprogram. Der sagde lidt om 

hvordan rummene og hvor mange rum der skulle være så vi havde gået igennem det og 

bearbejdet det og lagt til nogle nye ting og det var udgangspunktet for konkurrencen når 

Arkitema sammen med Zena kom til. Så vi havde arbejdet med det et halvt års tid et år inden, 

før vi valgte, før kommunen både økonomisk og projektmæssigt var klar til at gå i gang med 

processen 

Majken: når I så inviterede Arkitema og får dem med ind i processen, kan du så beskrive 

hvordan projektet forløb, hvad der skete? 

Annette: der var en samling med alle de involverede der var en projektleder for en gruppe 

som satte os sammen og havde de første møder og så blev jeg tilknyttet den her sensemaking 

processen som Arkitema har og den involverede os som arbejder, pårørende, og så inviterede 

vi patienter til at udtale sig, hvad de kunne tænke sig, skulle det være i et nyt plejehjem og 

hvad skulle de lægge vægt på, som blev ledet af en psykolog fra Arkitema som havde nogle 

brugerundersøgelser og nogle interviews med både ansatte og pårørende til patienterne i 

forhold til hvad de ville sætte pris på i et nyt plejehjem. Så havde vi den her store proces med 
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møder, hvor en stor gruppe af mine ansatte sammen med nogle pårørende og ældreråd og ja 

handicapforbundene, lidt forskellige aktører var inviteret ind og komme med sit indspil på, 

hvilke visioner man havde og hvad der var vigtigere at lægge mærke til, hvad man ville 

fokusere på i et nyt plejehjem. 

Majken: hvad kunne det være? 

Annette: der kom utrolig mange fantastiske forslag op, Arkitema havde jo lagt et oplæg op for 

os, den her proces hvordan vi skulle komme igennem brainstorming og champagne servering, 

alt muligt det var en spændende og utrolig aktiv proces, som Arkitema kørte os igennem hvor 

vi fik lov til at komme med løst og fast, med Lego klodser skulle vi bygge noget som skulle 

sige lidt om hvordan vi så de forskellige sammenhænge imellem bygningerne. Så det var et 

godt sted at lede og et godt sted at være, vi har en vision hængende, jeg kan ikke engang huske 

den, jeg har den og den skulle jeg selvfølgelig have taget med, men det er et eget program som 

Arkitema har, som tog os igennem alle aspekter at det at tænke mange faktorer ind i det.  

Majken: hvilke opgaver skulle I løse? 

Annette: vi skulle f.eks. med de her Lego klodser så skulle vi prøve at bygge, de havde sagt 

meget om hvad der måtte ligge i nærheden af hinanden, og hvordan logistikken i sådan en 

bygning, hvordan den skulle være for at det skulle være effektivt at arbejde der, og skulle 

skabe hjemmehygge for de gamle, så med de Lego klodser, skulle vi prøve at visualisere i 

Lego form. Og det var svære end man skulle tro. Og for nogle endte det med at være et højt 

tårn som skulle ligge i nærheden af hinanden, hvilket ikke var så let at realisere, så det blev 

sådan lidt med humor men også lærerigt fordi det sagde meget om hvordan vi kan gribe det til, 

hvad er det vigtigste. 

Majken: var der andre redskaber end Lego klodserne, I fik til at løse de her opgaver?  

Annette: nu skal jeg lige tænke tilbage, det er nogle år siden. Vi havde noget brainstorm med 

lapper, hvor vi havde en del fine ord om hvad vi værdsatte, fra led til ked, hjemmehygge ja 

mange overordnede begreber som man skulle prøve at fokusere ned. I virkeligheden hvad skal 

der til for fakta for at man oplever bygningen som hyggelig, hjemlig og hvad skal der til for at 

bygningen skaber tryghed og for dem der skal bo der er der nogle ting. Det var nogle 

overordnede begreber for at realisere lidt mere, i forhold til hvad det betyder i virkeligheden.  

Majken: var det brugbart? At bygge i Lego klodser? Hvad fik I ud af at bygge i Lego klodser? 

Annette: man fik ud af det, når man sidder og siger når det rum skal ligge i nærheden af det 

rum, så bliver man klar over at praktisk må man gøre nogle valg. Eks det høje tårn kunne ikke 

leve op til at alt skulle ligge tæt på hinanden, når vi skal bygge et plejehjem med 64 pladser og 

20 lejligheder så må noget ligge mere distanceret end andre ting. Det gjorde jo at vi måtte 
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begynde at tænke mere bevidst og prioritere hvad der mest vigtigt i forhold til funktioner, det 

er jo en stor bygning. Det er en arbejdsplads samtidig med at det skal være et hjem. 

Majken: hvad endte I med at prioritere? (15:20) 

Annette: det var jo en proces over lang tid, så det var en prioritering der foregik der, vi blev 

gjort opmærksom på at vi skulle foretage nogle prioriteringer. Så med den store udvidede 

gruppe vi var og vi kørte den sensemaking proces så lavede vi en mindre arbejdsgruppe som 

skulle tage videre de ting vi havde snakket om. På det her tidspunkt var der endnu ikke sat 

nogen streger i forhold til hvordan bygningen skal se ud. Så alt det her skulle på en måde 

udspejde sig i at arkitekterne skulle få nogle ideer til hvordan det skulle se ud, og hvordan man 

kunne tænke sig at bygge det her plejehjem. Så det gav os jo en del indspil i forhold til den 

arbejdsgruppe som skulle arbejde med processen videre. 

Majken: var du en del af den gruppe? 

Annette: ja, jeg har været med i den gruppe hele tiden og så var det nogle ansatte og så var der 

ældrerådet, en repræsentant fra ældrerådet, som arbejdede videre. Det er mig og en social 

rådgiver, som på en måde også er i en oplæringsfase i forhold til det med bygning, fordi han 

skal køre en del bygninger videre i Kristiansand kommune, en del sociale bygninger. Så ham 

og mig vi har samarbejde om det her projekt. Vi har ansvaret. 

Majken: havde I forskellige roller i den her gruppe? 

Annette: vi havde ikke defineret nødvendigvis. Jeg var lederen af gruppen og ud over det så 

havde vi ikke defineret nogen roller. Det udspejdede sig meget hurtigt i en forskellig 

håndtering af hvad man tror på, ud fra at man har forskellige roller i det daglige. 

Majken: ja, kan du give et eksempel? 

Annette: ja, bl.a. havde jeg valgt en af mine nattevagter og det havde jeg meget bevidst fordi 

hun er kreativ så hun var med i gruppen (17:25) og havde mange indspil med kreativitet og 

hvordan man skal gøre det hjemmehyggeligt. Og så havde vi valgt en ekspert som arbejder 

med demente, som har en del erfaring og en masse kompetencer hvordan en bygning skal være 

tilrettelagt for at mindske uroen for demente. Så havde vi ældrerådet som sagt, som havde sine 

synspunkter på hvad det vil sige at være ældre og varetage deres interesser. Og så sad jeg nok 

mere som både leder af gruppen og så sad jeg som den som har ansvar for det daglige, drift, 

har ledet, det er sådan om der er penge når vi kommer til drift, det er ligesom hvad der er 

effektivt, bedst muligt hvordan kan vi få en god logistik til bygningen og hvordan kan vi 

varetage at de ansatte har et godt arbejdsklima og har et godt arbejdsmiljø og ikke skal gå flere 

skridt end muligt så jeg tog den rolle med ind i processen. Så det var en blandet gruppe og det 

var godt. 
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Majken: kan du huske hvilke ideer du kom med? 

Annette: jeg var meget optaget af logistikken at man ikke skulle gå længere end der var 

strengt taget nødvendigt og at man ikke skulle gøre det oftere end det strengt taget var 

nødvendigt, det skulle være sådan at når man skulle ned med skraldet, med affald mere end en 

vagt, der var tilgængelig, at kontor og leder var i nærheden af hinanden, at man har fælles brug 

for arkiver, en del sådan logistik, hvordan er det logisk i forhold til hvordan man samarbejder. 

Majken: hvordan arbejdede I videre med de ideer i jeres gruppe? 

Annette: altså i vores gruppe så var det i samarbejde med arkitekterne, når de begyndte at 

sende nogle forslag til bygningen og komme med 3-4 forslag og noget af det harmonerede 

ikke med vores ideer om logistik, og så endte de også med et forslag som blev bearbejdet 

videre. Og så arbejdede vi videre i gruppen med detaljerne efterhånden og hvordan det kom til 

at se ud i praksis. 

Majken: hvad var din konkrete idé, som I arbejdede videre med? 

Annette: der var mange. Jeg kom frem med en f.eks. at leder og sekretær kontor skulle ligge 

ved siden af hinanden, at afdelingskontorerne ligger ved siden af afdelingen, sådan at leder har 

tæt kontakt med sine ansatte, at affaldsrummet ligger et sted hvor det er let tilgængeligt og i 

det hele taget er der mange ting, på den ene side og så var der fra de andre. Og så var der 

utrolig god nytte af hende som kunne meget om dement folk fordi hun havde mange indspil, at 

stikkontakter de ikke skal være synlige, der er mange ting i forhold til de her demente som er 

meget urolige, der var behov for et ekstra skærmet rum som hun gav indspil om og som vi har 

fået ind i projektet hvor der på en måde er mindst muligt indregistrer rum hvis de har meget 

uro så har de godt af at komme ind der indtil at de finder roen i sig selv igen. Og for nogen kan 

det behov være så stærkt at det at være inde på sit eget værelse, kan være for mange indtryk 

med syn og lyd og de har behov for.. de var en af deres erfaringer, hun arbejder i dag på en 

forstærket afdeling for demente for alle de urolige der havde de nemlig ikke sådant et rum g 

det havde de tit ønsket, fordi det kunne de se at de havde behov for, så når vi først skulle tegne 

det her så blev vi inspirerede, der er mange små ting som blev en virkelighed på en måde i 

bygningen. 

Majken: du snakkede om at der var nogle ideer som ikke harmonerede med det som Arkitema 

havde tænkt sig, kan du nævne et eksempel? 

Annette: ja, f.eks. de kom med 3 forskellige forslag til hvordan bygningen kunne se ud og et 

af de forslag som ikke harmonerede med det som vi havde tænkt os, var bl.a. en landsby, at 

plejehjemmet på en måde var delt i 4 huse med et fælleshus imellem det harmonerede ikke 

med vores tanker om en effektiv drift og en sammenhandling og materialet på huset fordi det 



39 
 

ville blive for adskilt så det forkastede vi, det synes vi ikke var godt fordi det ville gøre det 

besværligt når man skulle til at drive plejehjemmet bagefter, det er noget med dem som ikke 

ser hinanden i det daglige de tager heller ikke ansvar for hinanden så arbejder man i hvert sit 

lille hus, så ses du ikke på morgenen og så ved de ikke rigtig hvad der sker på de andre huse. 

Majken: og det lyttede Arkitema til? 

Annette: ja det lyttede de til og de kom med 3 forslag så valgte de ud af de 3 forslag de havde, 

så valgte de ud fra de ideer vi havde i vores gruppe og det forslag byggede vi så videre på og 

gik lidt mere i detaljer for og så er det klart at bygningen kommer ikke til at ligne nogle af de 

her forslag fordi det bare var en skitse, og så er det noget med begrundelse og placering og 

begrænsninger og muligheder, hvordan det faktisk kunne blive. 

Majken: hvor hentede du inspiration fra til dine ideer? 

Annette: jeg brugte selvfølgelig min egen erfaring, mine kollegaer og var rundt at snakke med 

dem som har bygget plejehjem og så var det at Arkitema tog os til København eller området i 

København, hvor de viste os 3-4 plejehjem, det var ikke nødvendigvis dem som havde bygget 

det men det var et eksempel på, ja det var 3 eller 4 plejehjem vi så, og føre det videre og tage 

det hjem. 

Majken: hvordan blev i enige i gruppen hvilke ideer I ville præsentere for Arkitema? 

Annette: det ved jeg faktisk ikke. Det kom af sig selv. Vi fik en del indspil fra Arkitema, vi 

havde nogle tanker, vi havde samarbejdsmøde med Arkitema, når vi var kommet så langt i 

processen, så tænkte vi og regnede videre i vores gruppe og fandt frem til nogle løsninger vi 

kunne bruge. 

Majken: hvilke indspil fik I fra Arkitema? 

Annette: det var mere hvad de har erfaring indenfor. Hvad var det og hvilke erfaringer havde 

de med arkitekterne på det tidspunkt som havde bygget plejehjem, skal I tage det og det og har 

I tænkt på det og ting vi ikke nødvendigvis havde tænkt på og kunne lære af det og så gjorde 

vi det. Vi kiggede på hvad der var nødvendigt og det var helt ned til detaljer og overordnende 

niveauer. Et var bl.a. om vi skulle have afkølet affaldsrum oppe i afdelingerne, det var fra 

Arkitema, det afviste vi for det blev for krævende og kostbart, vi snakkede med hygiejne 

sygeplejerske og hørte om hvad kravene er til flere forskellige ting der var snak om at have et 

køleskab og det var der behov for, ham den ene arkitekt havde bygget plejehjem og der var der 

nogle krav om et eller andet og der fandt vi ud af at der var nogle krav, så der var nogle ting vi 

fik med pga. den erfaring de besad. Og så fandt vi ud af om vi skulle have det eller ikke. 

Majken: hvordan var samarbejdet med medarbejderne fra Arkitema og jer? 
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Annette: et godt samarbejde, i alle faser egentlig. Det som var lidt uheldigt var at vi arbejdede 

i første fase med et arkitekt par, altså 2 arkitekter fra Arkitema, som gik igennem alle 

detaljerne, vi havde mange møder med dem og mange detaljer blev afklaret og så blev der en 

lille forsinkelse i projektet pga. af nogle reguleringsplaner og noget og der blev de her 

arkitekter sat på et andet projekt, og så kom der nye arkitekter ind og der sker altid nogle vips 

som der er sagt og snakket om i en start fase, alle detaljer, hvad projektet skal favne, selvom 

det er kollegaer som er i bygninger så går man ikke og spørger hvis man ikke er klar i 

udgangspunktet som vi har set nu her i det senere, så er der en del detaljer som har klippet og 

som må følges op som med min manglende erfaring ikke nødvendigvis lagde mærke til det, så 

det er først når vi går videre ind i dialogen, så hov, sådan var det jo ikke bestemt, så var det det 

og sådan frem og tilbage, men i det store og hele så har det været et godt samarbejde, jeg synes 

vi er blevet hørt på det vi har sagt men jeg synes nok det var lidt uheldigt at der blev valgt en 

arkitekt par ind efter at projektet var kommet så langt. 

Majken: nu var du inde på at I var lidt uenige, kan du give andre eksempler hvor I var enige 

eller uenige? 

Annette: vi har haft mange diskussioner angående gulvbelæg, der har Arkitema længe prøvet 

at få deres vilje igennem, de holdt hårdt på at det skulle være nogle trægulve. Så sagde vi det 

vil vi simpelthen ikke have for det kræver for meget vedligeholdelse, så det var en uenighed 

som vi havde længe, de sagde at det gav et bedre præg og det gør det selvfølgelig, men 

udgiften i den lange ende bliver for dyr. 

Majken: hvad endte det med? 

Annette: det endte med at vi fik vores vilje, at vi ikke ville have noget trægulv, fordi det 

kommer til at koste i drift bagefter. Så det måtte de bøje af for. Arkitekterne. En af de første 

arkitekter han var næsten på gråd, han var næsten ved at græde, han synes det var utrolig 

fattigt at vi ikke ville have trægulve. Men det sagde vi, det vil vi ikke have. Men der var aldrig 

sure miner når vi var uenige, men vi havde en del heftige diskussioner på det. 

Majken: hvordan udviklede processen sig til det endelig resultat? 

Annette: det endelige resultat er ikke færdigt endnu der er stadig bebyggelse, så vi har stadig 

vej at gå endnu. 

Majken: har I stadig kontakt til Arkitema frem og tilbage? 

Annette: ja ja, der er sammenspilsmøder med gruppen, det er entreprenører, Vvs og alt og 

arkitekterne sidder stadig sammen en gang om måneden og går igennem projekter og videre på 

detaljer og beslutninger der skal tages, så det har vi, månedlige møder. Nu har jeg været på 
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ferie og der kan jeg forstå at ca. 30 mails er fra Arkitema. Så det er en kontinuerlig proces, 

hele tiden. 

Majken: er det så mest dig der har kontakt med Arkitema nu? 

Annette: ja det er det, ja den arbejdsgruppe som blev startet er blevet lagt i hvile (30:38). Det 

var en procesgruppe så skulle være med til at sige noget om forprojekt og udformning af 

bygningerne. Så det vi har nu er en inventar gruppe for det er det næste som vi skal i gang med 

fra vores side, nu er det mere samspillet med Arkitema og entreprenører, så er det mest i 

forhold til afklaring i forhold til detaljer der gælder og der er det mig og en anden person, vi 

tager afklaringer internt og hvad der er behov for der. Ellers har vi dannet en mere intern 

arbejdsgruppe som går på inventar og udstyr, og Arkitema og arkitekterne i det her projekt kan 

komme med forslag til farve udvalg, udenfor, gulv mm. Der har vi nogle professionelle som 

påvirker denne her inventar gruppe. 

Majken: hvem sidder i inventargruppen fra jer af? 

Annette: det er igen mig som leder og sidder i en del af processen sammen med en del ansatte 

som skal ind og arbejde i bygningen, som kan få lov til at udfolde sin kreativitet. 

Majken: hvis vi skal fokusere på det resultat som I er kommet frem til selvom det ikke er 

færdigt endnu, den tegning og projekt I arbejder på nu. Hvad synes du om det resultat? 

Annette: i det store og hele tror jeg det bliver et rigtig godt resultat. Det er klart at når det 

begynder med ting, når man skal begynde at både tage hensyn til hvordan området skal se ud, 

så må man begynde med nogle kompromiser, og det giver selvfølgelig nogle indgreb i de 

løsninger som vi i udgangspunktet tænkte og tegnede (32:33), som må ændres pga. et eller 

andet, fordi der er jo en del kompromiser man har gjort så alle kan få som de har ønsket. Så 

sådan er det. Men i det store og hele bliver det et godt sted at være. Et godt projekt. 

Majken: kan du beskrive hvad det er for et projekt der kom ud af det forløb? 

Annette: det ved jeg ikke. Det er jo et plejehjem. Jeg tror vi skal få et hjemmeligt pleje og et 

godt sted at arbejde. Et godt sted at være og et godt sted at bo. Det tror jeg vi får ud af det. det 

bliver et resultat som er unikt når man kommer fra en bygning fra 1934, så det er nok bedre 

men vi får, der er taget højde for, gode muligheder for at håndtere hjælpemidler og der er gode 

rum og korridorer, der er mange ting som gør for de ansatte at det er meget nemmere at 

arbejde selvom det er tunge patienter. Der er lagt op til at patienterne er i grupper af 8. At de 

får et mere hjemmehyggeligt præg, som i de store afdelinger ikke er vant til i dag, på 27 som 

skal spise sammen hver, og det er klart når man kommer ned i en gruppe på 8,nok ikke ned i 

en almindelig familiestørrelse, men noget der virker mere hjemligt. Så der er lagt en del 
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forudsætninger ind i det som gør at jeg tror vi får et godt resultat. Jeg tror det bliver et godt 

sted at være (34:25). 

Majken: var der noget du kunne have gjort anderledes, for at I fik et bedre resultat? 

Annette: det er der helt sikkert. Det var en brat læringskurve, og der er mange ting, når man 

aldrig har gjort det her før, så er alt nyt og vi lærer alt, og det har vi helt sikkert gjort og de 

fleste fejl kommer vi nok til at se når det er færdigt. Vi fik rådet af Kristiansand Ejendomme, 

der havde færdigstillet et plejehjem herovre, 1,5 tid siden det blev færdigt så der var vi i gang 

med vores proces, så der sagde de nu må vi lære af alle de fejl de havde gjort, der var jeg oppe 

og lave vores reference projekt, men problemet er jo at du lærer af hvad de har gjort forkert, 

men alt det som de har gjort rigtigt er det ikke sikkert de siger meget om, fordi de fokuserer 

hurtigt på det som ikke fungerede. Og det er klart at i vores projekt der kommer der til at være 

mange ting, hvor folk tænker, hvordan kunne de da finde på og lægge det sådan. Det er jeg 

helt sikker på. 

Majken: du snakkede om nogle gange at det har været en brat læringskurve, her til sidst vil 

jeg bare høre, hvad har du lært og hvor er du blevet udfordret? 

Annette: uh, jeg har lært det meste undervejs. Altså, hvad har jeg lært. Jeg har lært utrolig 

meget hvordan sådan en proces foregår og hvor mange detaljer der skal være helt eksakt, for at 

man overhoved kan lave en tegning man kan bygge efter og alle de ting man ikke tænker over 

i det daglige hvordan man skal bygge et hus og det har jeg været nød til at sætte mig ned og 

lære i detaljer, så har jeg lært utrolig meget at samarbejde med andre faggrupper end jeg 

normalt samarbejder med, ikke mindst hvad de spørger om når de spørger om noget, fordi det 

er jo i en anden jargon, nogle gange næsten i et andet sprog end i min dagligdag og arbejde, så 

der har været mange udfordringer og ting man kunne lære, og så har jeg nok lært noget om 

hvilken proces det er vi bruger i denne her sammenhæng. Det skal være så fordelagtigt, så har 

de nok prøvet at lægge mere ansvar på mig og jeg har været villig til at tage det mere end hvad 

der var nødvendigt for mig at tage det. Det har jeg så lært efterhånden, at sige nej, det kan I 

faktisk finde ud af selv, hvordan det skal løses og jeg skal have resultatet sådan og så må de 

løse det. Jeg har i en periode nok været lidt for tilgængelig, fordi jeg gerne vil være hjælpsom 

og svare på det som jeg ikke er kompetent nok til, og som de burde tjekke op på anden vis. 

Men det er jo også en længere proces at lære at sige nej, det må I faktisk finde ud af selv, i 

stedet for jeg bruger en hel dag på at prøve at finde ud af det, ja. Det var den lidt slemme side. 

Det gælder arkitekterne men også ligeså meget entreprenørerne. Hvis de kan få mig til at sige 

fra så kan de bruge det som et argument, men bruger sagde at. Så ved de i bygningen, hvordan 
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de skal forholde sig til referenceprojektet, hvis de er i tvivl og så kan de høre om jeg har nogle 

synspunkter. Men det er en læreproces. 

Majken: Jeg er opmærksom på tiden, så sidste spørgsmål, hvad synes du der er fordelene og 

ulemperne ved at inddrage brugerne i udvikling af Arkitemas nye produkter. 

Annette: fordelen er jo at det faktisk tager de med sig videre og undersøger og får 

tilbagemeldinger om at man bliver hørt og får lov til at bruge den erfaring og kompetence som 

man har, det synes jeg jo absolut er en fordel, at man i det projekt vi har haft, at vi har været 

med fra første dag i processen, det har været utrolig spændende og en stor fordel at få et 

projekt som er effektivt bagefter når man skal til at bruge det. Ulempen, hvis man skal sige 

noget om ulempen, så er det nok at det er utrolig tidskrævende og være med på samme måde. 

Det kræver utrolig meget tid noget af det, når så mange skal involveres i processen. Og så er 

det klart når man laver sådan en proces, som de gjorde med sensemaking, der var sammensat 

og vi var 20 mennesker som blev indkaldt, så skaber man også nogle forventninger, om at man 

på en måde bliver hørt, så det vil vise sig bagefter om de forventninger er blevet indfriet, når 

det endelige resultat foreligger. 

Majken: hvilke forventninger har I skabt? 

Annette: jeg tror nok fra brugers side, så er de indstillet på de her kompromiser, som vi 

nødvendigvis er blevet nød til at indgå undervejs, det er også klart at der er ældrerådet og 

pårørende og alle er inde og vi sidder med lidt forskellige forventninger til det og kommer 

frem med et resultat der skal tilfredsstille alle, det skal jo godtgøres.  

Majken: kan du give et eksempel på en forventning du tror der ikke bliver indfriet? 

Annette: nej ikke på stående fod. Jeg ved ikke alle forventninger alle har siddet med men der 

kom mange forventninger op selvfølgelig fra alle de interviews der blev foretaget, og det er 

klart at alle ser det fra deres ståsted og det harmonerer ikke altid med. En jeg kan nævne. Det 

er handicap rådet de sad med i processen og en havde synshæmning og han mente at der skulle 

være ledetråde i gulvet så synshæmmede bedre kunne finde rundt i bygningen. Hvor vi som 

sidder på den anden side af brugersiden og ved at plejecentret stort set skal håndtere demente 

mennesker, så vi kan ikke have kontrast farver i gulvet fordi det vil forvirre de demente. Så 

kommer der 2 afvigende forventninger ind, hvordan man kan håndtere sådan en bygning 

Interview: Helene Strand/User/Praesthehia 
Louise: Kan du kort beskrive dig selv, din baggrund og hvad er din relation til dette projekt? 
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Helene: Jeg arbejder på alderdomshjemmet og skal tage mig af beboerne, som skal bo på 

Praesthehia. Jeg er an aktiv person, som kan lide at arbejde kreativt og aktivere beboeren, så 

det var et af ønskerne fra mig. Det var min baggrund og det var derfor hun (Annette) valgte 

mig til at deltage i udformningen af hvordan det skulle blive. 

Louise: Hvornår kom du med ind i projektet? 

Helene: Det gjorde jeg for et år siden. 

Louise: I hvilken fase var du involveret i projektet? 

Helene: Jeg var med helt fra starten, vi var sammen flere ansatte fra arbejdspladsen, hvor vi 

var med til idegenereringen. Vi endte med at være 6 brugere, som havde jævnlige møder med 

arkitema og også alene og tog forskellige ting op om hvordan bygningen skulle være bedst, 

for brugerne og de ansatte. 

Louise: Hvad var din specifikke rolle? 

Helene: Fx. udformningen af forskellige ting, korridorer, at den blev bred nok og at dørene, 

hvilken retningen de skal være og specielt baderummene, at de er store så at man kan komme 

ind med rullestolene og være stykker og hjælpe at udformningen er for brugerne (ikke helt 

høre). Opholdsrum osv. 

Louise: Hvilke ideer kom du specifikt med? 

Helene: Der var mange, vi talte meget, jeg vil sige at ikke alle ideer som er kommet frem er 

kommet med som vi ønskede, men nogen er der og blev brugt (5:00), og det er jo stuen og 

køkkenet, fællesrum og en ekstra stue, som også kan skærme og deles op. Og det er det med 

at man har et stort fællesrum som man kan åbne mellem to grupper på 8, som bor lige ved 

siden af hinanden og nu kan vi åbne så vi kan samle dem alle sammen, så det bliver et ret stort 

fællesrum. 

Louise: Var det din ide? 

Helene: Ja, det var så det vi kom frem til, der var nogen andre som også kom med den, fordi 

vi har set det fungere andre steder også. 

Louise: Hvordan fik du inspiration til de ideer? 

Helene: Inspirationen får man jo fra at man har arbejdet lidt forskellige steder og set hvordan 

ting fungerer og det er jo også at man arbejder med de her beboere, som skal bruge det også er 

det jo automatisk at man også tænker på hvad er det de trænger til, så huset bliver let 

tilgængeligt for dem. Men der er jo mange ideer som alle kom med og som vi delte i 

diskussionsforaet. 

Louise: Var det sammen med Arkitema at I kom på de her ideer? 
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Helene: Ja, det var det, de havde lagt noget frem med deres forslag. De kom med vældig 

mange gode forslag, de gjorde de, jeg synes de var meget flinke, også havde de nogle 

projekter på det, som vi gik igennem også kom vi med indspil til Arkitema med nogle 

forandringer som vi ønsker, som de så tog hensyn til, så der fik vi nogen af vores ting 

igennem. Men de ting havde vi diskuteret på forhånd i denne gruppe (7:45). Et fint 

samarbejde det må jeg sige. 

Louise: Hvad var det for nogen forandringer I ønskede? 

Helene: Det var døre blandt andet, det var en del småting, såsom køkkenløsninger, baderum, 

hvor man skulle have toiletterne i forhold til dusch og døre i rummene og hvor de skal have 

elevator i forhold til kælderen, 1., 2. Og 3. Etagen, udformningen af garderober, så de får god 

garderobeplads. Så det var mange ting, bolden gik frem og tilbage mange gange. 

Louise: Blev der lyttet til jeres ideer om forandringerne? 

Helene: Det vil jeg sige, de ændrede det i forhold til det de kunne, til hvor bygningen skulle 

stå henne, jeg synes det var rigtig fint at have sådan et samarbejde, så man kunne diskutere 

det sammen med flere. 

Louise: Så det vil sige at jeres forandringer blev implementeret? 

Helene: Ja, det vil jeg sige. 

Louise: Følte du at du havde mulighed for at påvirke alt det Arkitema kom frem med? 

Helene: Ja, det vil jeg sige det havde jeg mulighed for, det var ikke altid at vi brugte 

muligheden men jeg vil sige at de var åbne for det, de lagde godt tilrette for at vi kunne 

komme med indspil. 

Louise: Er du stadig involveret? (10:00) 

Helene: Nej det er jeg desværre ikke, nu er de begyndt processen med at bygge at nu nytter 

det ikke noget at komme med. Men nu handler det om inventar, om interiør, kunst og 

udeområde og personalepolitik i forhold til det, til dem som skal arbejde der. 

Louise: Er du også med til det? 

Helene: Nej, det er jeg ikke. Så vi har lagt brugergruppen lidt på is foreløbigt, så måske 

kommer vi tilbage på det. Hun (Annette) har valgt nogle andre ud fra arbejdspladsen, som er 

med til at bestemme kunst og interiør ud, for at så mange som muligt har mulighed for at 

deltage i projektet. Så det er jo godt. (11:00). 

Louise: Hvad motiverer dig til at deltage i sådan et projekt? 

Helene: Jeg synes at det er interessant at prøve noget nyt, det har jeg ikke prøvet før. Det var 

også med i udvælgelsen at så mange nye mennesker kunne være med i udformningen og 

deltage i hele processen. Så er det vældig fint at hun synes at jeg skal være med på det. 
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Louise: Du sagde det var en udfordring for dig, på hvilken måde? 

Helene: Det er at du bruger nogle andre sider, når du arbejder med det såsom arkitektur og 

interiør og ikke kun være sammen med mennesker men at se på udformningen af et hus med 

den gruppe mennesker vi arbejdede med og prøve at bruge den del af mig selv. 

Louise: Hvad er fordelene ved at inddrage brugere som dig til at udvikle produkter sammen 

med virksomheder som Arkitema? 

Helene: Jeg synes jo at det er godt at de gør det, absolut, fordi vi har jo alle forskellige 

erfaringer, de har erfaringer med at bygge, tegne og udforme ting og vi har erfaringen med at 

arbejde med brugeren af bygningen og os som skal bruge bygningen og hvordan det skal 

fungere, inde i huset og udenfor, så et godt samarbejde ville jo være rigtig godt, men det er 

klart at det kræver lidt for alle parter. 

Louise: Vil du mene at bygningen var blevet anderledes hvis I ikke havde været involveret? 

(13:30) 

Helene: Ja, det vil jeg tro, det er ikke sikkert at den havde blevet så funktionel, men mere fin 

og den havde helt sikkert også været blevet ok, men det er ikke sikkert at de havde fået nogle 

detaljer med, som betyder noget for hverdagen. 

Louise: Synes du at der er nogen ulemper ved at inddrage brugere? 

Helene: Nej. Jeg synes bare at det er rart at kunne få muligheden for a være med, især når det 

er for kommunen og det er en arbejdsplads at man kan høre på brugerne og dem som arbejder 

der. 

Louise: Var der noget i overordnet i processen, som du har tænkt kunne være gjort anderledes 

for at I kunne få et bedre resultat? 

Helene: De var vældig flinke Arkitema til at inddrage os, jeg er vældig positiv overrasket, 

men det er jo klart at når du står med kommunen, så har de jo et budget, som vi må forholde 

os til, så mange af de ønsker vi havde de kom ikke med på grund af den økonomi vi har. 

Louise: Kan du nævne nogen af de ønsker som ikke kom med? 

Helene: Det er størrelsen på arealet, et udeområde som måske bliver lidt lille, det bliver et 

park anlæg, vi havde et ønske om et godt bibliotek, som både beboere og andre kunne have 

glæde af, et godt legerum til de børn som kommer på besøg, det var spørgsmål om en 

tagterrasse, et godt baderum, som er lidt mere som et velvære rum, så de har et sted til 

velvære med bad og pleje og behandling (16:45), så det var mange ønsker som vi har, som 

ikke er kommet med. 

Louise: Er det nogen du tror kan komme til at ske på et senere tidspunkt? 
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Helene: Nej de tror jeg ikke, jeg håber jo deroppe på taget at vi kan gøre noget med det men 

lige med det her projekt, så tror jeg ikke at vi får mere med. 

Louise: Er du tilfreds med resultatet? 

Helene: Ja meget, det vil jeg sige, det er lidt stramt med økonomien fra kommunen men selve 

det med Arkitema og projektet, det synes jeg er godt, men det er jo klart at man ønsker sig lidt 

mere, det gør man, det må jeg ærgerligt indrømme. 

Louise: Jeg har ikke flere spørgsmål, har du noget du gerne vil tilføje? 

Helene: Jeg glæder mig rigtig meget til at begynde at arbejde der, når det bliver færdigt, det 

er klart at man er spændt på at se hvordan det bliver. (18:30). 
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Fritz Hansen 

Interview: Christian Grosen Rasmussen/Designer/Fritz Hansen  

11. februar 2009 (1:44:14) 

Kommer direkte ind i en samtale om uddannelsen på arkitektskole, balancen mellem teori og 

praktik, fortæller at Fritz Hansen har en Phd som sidder hos dem og beliggenheden af 

kontoret, som er uden for København. Kontoret har ligget der i 120 år, det lå i København i 

starten, indtil 1898, lå inden på Christianshavn. Nu i midten af en skov, men meget 

outsourcing og produktion er rykket ud de sidste 10 år selvom historien ligger i det 

nuværende sted. Marketing, økonomi, supply change management, administration, 

udviklingsafdeling og design er hvor? Her kvalitetstjekker vi for vores leverandører og laver 

prototyper 

Christian: Der forsvinder mere og mere hernede, den ene hal er helt tom, vi rykker mere og 

mere ud. Hvad kan man sige, det ene niveau er at der ikke sker noget her omkring kontoret, 

det meste sker ude hos vores leverandører. Så vi folk derude som kvalitetstjekker. 

Louise: Fungerer det? 

Christian: Nogen gør og nogen gør ikke. Der er ikke noget som ikke fungerer. Det er klart at 

kvaliteten er alfa omega for os, det er sindssygt vigtigt og vi sætter nogle meget høje krav til 

det og derfor har vi også folk ude hos vores underleverandører, som sørger for at det er i 

orden. Det er polstring mm, hvor vi har nogle møbler som kræver noget viden osv. og som har 

noget erfaring, der har vi simpelthen ansat en mand halvt hos vores underleverandør, halvt 

hos os, så de ting er i orden.  Og holder kvaliteten 

Louise: Bliver I ved med at bevare et værksted her, når udviklingen foregår her? 

Christian: Jo udviklingsværkstedet har vi heroppe. Det bliver her indtil videre. Det er ikke 

noget vi outsourcer. Det vi outsourcer, er prototype, det får vi lavet ude i byen. Store emner 

der skal fræses. Det er en del af produktionen. Så det er meget spændende, men det ændrer 

også virksomheden meget. Bare de 4 år jeg har været her, der er gennemsnitsalderen faldet 

med 15 år, og hele set uppet er under konstant udvikling.  

Louise: Kan du fortælle lidt om hvad det er som har ændret sig? Er det strategien at målrettet 

at have unge folk? 

Christian: Ja det kan man godt sige. Da jeg startede for 4 år siden så havde man lige iværksat 

en vækststrategi, som gik ud på at man skulle lancere mange flere produkter, 2 kollektioner 

om året, hvilket er meget i møbel sammenhæng (5:00). Vi har altid været lidt …?.. over det 
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men nu var det meningen at der virkelig skulle udvikle mange ting på markedet plus at man 

gerne ville fokusere mere på privat markedet, fordi vi historisk set er en kontrakt producent, 

altså til offentlige institutioner og firmaer osv. . Der er nok i Skandinavien som kender Fritz 

Hansen, det er et skandinavisk fænomen, men når man ser lidt udover Skandinaviens grænser, 

så er det ikke det det er kendt for. Der er nogen som har det selvfølgelig, arkitekter og 

designere som har forkærlighed for produkterne men ikke menigmand. Så der lå en stor 

opgave og det gør der stadig, det tager jo tid, at komme ind på det marked og opbygge ny 

kollektion. Vi laver en kontrakt kollektion og en privat kollektion om året, så der hele tiden 

kommer noget nyt, i år havde vi en relativt komplet konkrakt kollektion, men privat der 

manglede vi en masse sofaer, nogle lænestole osv., så på den måde er der masse af 

udfordringer. Men som jeg skrev til dig, at grunden til at det var lidt dårlig timing for os det 

her projekt, er fordi vi står lige på grænsen til en radikal ændring. Fordi vi hidtil har været 

meget? administrerede? alt det vi har arbejdet på er kommet som et brief eller et ønske fra 

markedet. Der har været en markedsdrevet vinkel på det og så har vi kørt en masse 

fokusgrupper og vi har et eksternt designer advisory board, som vi inviterer ind i forløbet.  

Louise: Og det er det du forstår ved at det er meget markedsdrevet? 

Christian: Ja, man kan sige at projektet er initieret fra markedets side, at det er et ønske som 

de har set i markedet eller i forhold til at vi mangler/har et hul i vores kollektion som vi gerne 

vil have fyldt ud. Set i bakspejlet er det meget her og nu produkter, det er sjældent folk kan 

sige hvad de gerne vil have om 5 år, hvis du spørger dem, det er mere ud og iagttage dem eller 

læse om nogle megatrends i tiden og se hvad det er for en udvikling der foregår. Det vi sidder 

med her, bordet og stolen, er noget som er kommet indenfor de sidste par år og det er gode 

produkter der sælger fint men ikke i forhold til hvad vi har postet i af marketingskroner, så 

synes vi ikke at de bliver solgt nok, det går fint, vi tjener penge, men vi kunne godt tænke os 

at det gik endnu bedre. Vi er vokset sådan her (armbevægelse – hvilken retning?) de sidste 5 

år, virkeligt heftigt og da vi startede tror jeg vi havde en omsætning på 380 mio. og sidste år 

var den næsten 750 mio. sådan noget lignende, i det leje.  

Louise: Hvad skyldes det? 

Christian: Jamen at der er blevet investeret massivt i salg, marketing, produktudvikling, der 

er også blevet investeret meget men det har også vist sig at kaste en masse godt af sig, så det 

er jo rigtig godt, men vi kunne godt tænke os at det gik endnu bedre. Man skal jo være 

ambitiøs. Og der tror vi nu at vi vil prøve, eller vi ved at vil prøve at dreje lidt i en anden 

retning også prøve at være lidt mere tro mod vores historie. Hvad kan man sige, det er både en 

forbandelse og en velsignelse at have møbler som ægget, svanen og syren, fordi det er 
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grunden til at vi er her i dag og det er en meget vigtig del af vores omsætning, så de er 

sindssyg vigtige og centrale for vores virksomhed men samtidig, så er det også enormt svært 

at komme til med nye produkter, fordi vi har meget meget kendte produkter, men Fritz 

Hansen har måske ikke været så kendt som virksomhed tidligere brand og derfor er der en stor 

opgave i at få bygget det op. 

Louise: Ja med Arne Jacobsen stol 

Christian: Ja lige præcis, folk kommer til Fritz Hansen for at købe en Arne Jacobsen stol 

eller Kjær… nej det er måske ikke så kendt, men det er produkterne folk kommer efter og 

ikke mærket i så høj grad som tidligere i hvert fald, det er så blevet bedre og bedre, men det er 

en lang og tung proces.  

Louise: Vil I gerne have brandet Fritz Hansen mere frem? 

Christian: Det vil vi gerne, fordi det giver en styrke, og det gør også at man ligesom kan 

danne en platform, hvor alle produkterne ligesom kan eksisterer sammen hvor der ikke er 

nogen produkter som skiller sig meget ud og er meget succesfulde i kraft af dem de er og den 

historie de har. Men vi kunne godt tænke os at blive meget mere eksperimenterende, hvad kan 

man sige, mere konceptionelt nyskabende med vores nye produkter i stedet for at ønsket 

kommer fra markedet, så sige… nu har vi en masse møder med forskellige virksomheder her i 

fremtiden og i verden bare for at udveksle erfaringer og ideer og de hvad de laver. Vi kan 

fortælle dem om hvad vi gør og vi kan også fornemme hvordan man arbejder med udvikling i 

elektronik branchen osv. osv. (10:40). Vi har også inviteret en masse sjove mennesker, som 

har noget at byde på rundt omkring, det kan være designere og arkitekter, redaktører osv. osv.,  

kreative folk som er interessante og ved hvad der sker rundt omkring og for at spare med dem, 

det vil gerne have skal være en løbende proces som hele tiden kørte for at bringe input til os. 

For nogle år siden holdt i en del tænketanke, lidt med det samme mål, ligesom at få en masse 

inspiration og input og det var til dels noget vi baserede vores nye produkter på i fremtiden og 

selvfølgelig iagttagelser af markedet og hvordan udvikler byggerier sig og alle de ting som vi 

selvfølgelig hele tiden har gjort, men vi kunne godt tænke os at i stedet for at projektet starter 

i markedet så starter det med nogle gode ideer og nogle spændende nye teknologier og nye 

måder at arbejde på. Fordi vi kan se historisk set så har Ægget og Svanen og Syren, de er alle 

sammen baseret på nye teknologier på det tidspunkt og har det været banebrydende på det 

tidspunkt fordi de gik ud og tog fat i en ny produkttype, en ny teknologi og derfor skabte de 

også et helt nyt formsprog. Og da kan man sige, at sådan er det næsten altid med møbler, de er 

meget determinerede af den menneskelige anatomi, eksempelvis en stol, skal ligesom være et 

sted mellem 40 og 46 cm høj før du sidder nogenlunde godt i den osv. osv. osv. så det er 
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begrænset hvad det er at du kan lave i forhold til en stol. Hver gang der er sket noget 

banebrydende designmæssigt, funktionelt så er det meget ofte baseret på en ny teknologi eller 

nye materialer og det er vores historie og det kunne vi godt tænke os at dyrke mere i 

fremtiden.  Og det har vi ikke gjort så meget de sidste par år. Og det har der ikke været så 

meget fokus på de sidste år. Der har fokus mere været på at lave nogle gode gedigne 

produkter men det er måske ikke dem som har været helt fremme i skoen. Ikke forstået på den 

måde at vi vil vise at vi er et trendsorienteret firma, vi har stadig vores design filosofi, som 

ligesom er baseret på vores historie og selvfølgelig som udspringer af det og den skal 

selvfølgelig også udfordres og udvikles hele tiden, men det bliver ikke så at vi pludselig bliver 

et waky firma som render rundt og laver mærkelige ting. Det er stadig med bene i vores 

fundament. 

Louise: Hvordan vil I bringe denne historie mere frem? 

Christian: altså det er vi først så småt i gang med. Det er klart at det skal kommunikeres ud, 

men vi håber også at vores nye produkter, i kraft af at de har en nyhedsværdi.  De har 

designmæssigt været rigtig gode og gedigne, men de har måske ikke haft den nyhedsværdi, 

som gjorde at de kom på forsiden af magasiner. Det har heller ikke været vores mål de sidste 

4 år.  Vi kunne godt tænke os at det blev det (13:41). Og alene det vil gøre at budskabet 

kommer ud, men det er klart at der er en stor kommunikationsopgave i det.  

Louise: Vil I holde fast i at se på nogle af de succesrige produkter I har haft før i tiden? At se 

hvad er det netop der har gjort at de har fået nyhedsværdi? (14:00) 

Christian: Helt sikkert, vores eksisterende produkter, især klassikerne er som sagt det 

vigtigste vi har og derfor vil vi også konstant sørge for er helt up to date, teknologisk og 

kvalitetsmæssigt og også sørge for at udforske deres potentiale og videreudvikle dem, ikke 

lave om på designet men ny stof og tekstiler, nye overflader og sammenhængen at bruge dem 

i, det er sindssygt vigtigt, at hele tiden skabe ny opmærksomhed omkring dem. 

Louise: Hvad forstår I ved eksklusivt design, som I skriver på jeres hjemmeside? 

Christian: Ja, eksklusivitet, det er jo en svær ting, det sad vi og snakkede om med en af de 

Phd studerende, hvad er eksklusivitet og luksus i fremtiden i forskellige størrelser I hvert fald 

hvad der sker i øjeblikket, hvad der vil opfattes som eksklusivt i fremtiden.  Flere og flere vil 

få penge til at købe de dyre ting. Man kan slå på prisen, det er en faktor, man kan også bare 

sige at prisen ikke er så afgørende men det er meget tilgængeligt for meget få af en eller 

anden grund, der kan være mange forskellige vinkler på det, hvis man skal se lidt ud over at 

der skal være en forretning i det. Men ellers er det at vi i en meget høj grad har et højt finish 
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niveau, og kvaliteten prøver vi at holde på et højt niveau, hele tiden og det koster må man 

sige. 

Louise: I form af materialer eller? 

Christian: I form af materialer, finish at der ikke er fejl i overfalder og f.eks. har vi lige haft 

en masse polemik med vores krom, en armlænestol, der er få små huller i overfalden, det er en 

meget kompliceret proces, men sådan nogle ting går vi meget op i, at det er tip top. Det skal 

bare være i orden, det skal være det bedste ellers kan vi heller ikke sætte disse priser på vores 

produkter, som vi gør. Og det skal også holde og folk skal, det skal kunne ældes med ynde. 

Det skal ikke være sådant noget som står og bliver grimt i løbet af 3-4 år fordi det bliver 

brugt. Det skal helst blive endnu pænere med tiden. Så det er i høj grad materialer og 

overfalder og selvfølgelig i formsproget. At det netop ikke er, som der står i vores design 

filosofi at vi gerne vil være timeless, det er et ord som vi lige har haft op til revurdering fordi 

det er et irriterende ord, tidløst, det er en fluffy størrelse, men for os giver det meget god 

mening. Det vi søger er lang levetid, at det skal være relevant i tiden men det skal ikke være 

en eller anden trend vi jager for at være med på en eller anden bølge. Vi vil hellere prøve at 

lave noget som har en rigtig lang levetid og det er selvfølgelig lidt selvmodsigende at være 

fremme konceptuelt og lave nye ting samtidig med man gerne vil lave noget med en lang 

levetid. Så der skal være noget historie i det.  En blanding af historie og fremtid så kan man 

måske skabe noget som har en relevans både nu og i fremtiden. Og det med tidløshed, for os i 

hvert fald, jeg synes om eksklusivitet, om et produkt kan blende det ind i mange 

sammenhænge. Altså vores produkter de er rigtig fine i en nyere bygning som denne her men 

den kan også stå i et gammelt slot det er der nogle møbler der ikke kan. Vi vil gerne have at 

det kan fungere i forskellige tidsperspektiver. 

Louise: Hvorfor er det vigtigt for jer? 

Christian: jamen fordi når du giver så mange penge for et produkt, så synes vi også at det 

skal have en lang levetid så køber du også en historie med i det produkt som vi gerne vil have 

lever i lang tid. Det må gerne være et produkt som vi føler der er blevet lagt noget i og ligger 

nogle tanker bag og det synes vi bør have en levetid. Plus at der er det miljømæssige 

perspektiv, at vi gerne vil have at vores produkter holder længe netop fordi, du kender den 

diskussion om regnestykker man kan lave herfra, men vi har lavet nogle grove beregninger på 

krom, fordi krom aldrig er godt for miljøet. Vi bruger så det krom som er bedst af krom i 

øjeblikket og det bliver selvfølgelig lavet i lukkede anlæg osv. og på den måde er det helt i 

orden, men krom er en enorm stærk overflade og i forhold til at have et lakeret stel, som vi 

også gør brug af, men som andre kun kører med eller have et produkt som har et kortlevet 
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design som bruger krom, så er det i virkeligheden meget bedre at have et produkt som holder i 

20-30 år. Det er krom i en god løsning, som du kan forsvare i og med at produktet har en lang 

levetid. Hvor du i dette tidsrum måske vil have købt 5-6 IKEA stole, hvor et af vores 

produkter kunne leve. Og det er tidsfaktoren som slår allermest igennem i miljøregnskabet, 

fordi hver gang du køber et nyt produkt ganger du denne belastning med 2.  Både materiale og 

transport osv. osv.  Det er også en ting i det. Det er ikke det der har været vores primære 

udgangspunkt men det er en dejlig biting at det kommer ud, fordi hele det her miljøaspekt, det 

er bare et spørgsmål om tid og så bliver det lovgivende og der er vi med på det hele.  

Louise: I har også de andre designværdier (20:04), hvordan kommer de til udtryk i jeres 

udvikling af produkter? Nu snakker du lidt om tidløs. 

Christian: Vores design filosofi. I forbindelse med at vi laver denne her restrukturering, med 

vores strategi og prøver at lave lidt om på det, det er muligt at vi vil pille lidt med de her ord, 

men det er ikke forstået på den måde at vi vil…, det udspringer af vores historie og det holder 

vi meget fast i. Det er det som gør os unikke, det er der ingen som kan kopiere, ingen der kan 

tage vores 135 årige historie fra os, det er sindssyg vigtigt at bevare den, skabe et naturligt 

link til den og det er det vi gerne vil med at være nyskabende og agere mere på den måde som 

vi gjorde dengang, som vi måske ikke har gjort så meget de sidste 5-10 år. Men ellers er det et 

vigtigt designredskab vi bruger i vores design filosofi, hver gang vi ser på nye projekter eller 

diskuterer om et bord passer ind til Fritz Hansen og vores kollektion. Det kan godt være at vi 

står og mangler et bord men det kan godt være at det designmæssigt er lige lidt for, ja hvad 

ved jeg et eller andet, så bruger vi designfilosofien meget, for at holde diskussionen så 

objektiv som muligt, fordi æstetiske diskussioner bliver meget hurtigt subjektivt om man har 

fået det rigtige ben ud af sengen og der måske nogen i salg og marketing som ikke er vant til 

at diskutere det og dybest set ikke interesserer sig så meget for det og måske ikke er de rigtige 

at spørge om sådanne ting så derfor er det godt at have dem som et redskab, selvom du måske 

ikke er vant til at diskutere dem eller har den store erfaring med at diskutere, så er det en 

vigtig synsvinkel at have i salg og økonomi, eller hvad ved jeg, så på den måde er det et 

vigtigt redskab for os så det er ikke bare noget vi har stående på et stykke papir og som vi 

fortæller om, det er også derfor vi er meget forsigtige med at pille ved dem. Det vi har 

diskuteret er at det er meget åbent, timeless er mere eller mindre den samme, original, pure … 

hvem vil ikke sige at deres produkter ikke er det. Vi har måske vores egen meget klare 

opfattelse af hvad ord betyder men det er ikke så nemt at lære udefra, det er meget generelle 

begreber, som man egentlig kan presse mange ting ned i.  Så det er muligt at de bliver en 
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smule mere præcis, det er jo også dejligt konkret men vi vil prøve at være mere specifikke i 

vores designfilosofi, vi ved slet ikke endnu hvordan. 

Louise: Er det for jeres egen skyld eller for den ydre kommunikations skyld? 

Christian: Det er primært mest for vores egen skyld fordi vores design filosofi ikke er noget 

vi bruger i vores marketingsmateriale, det står på vores hjemmeside men det er ikke noget vi 

på den måde skilter med (23:00), det er mere som en guideline internt, når vi udvikler nye 

produkter. 

Louise: Hvem er med, nu nævnte du at der også er marketings mennesker med, hvem er med 

når i diskutere udviklingen af nye produkter? 

Christian: altså er vi efterhånden ved at få opbygget en meget god kultur hvor vi spørger 

mange i virksomheden, hvis vi har et eller andet nyt, der altså vi vil gerne høre folk over i 

økonomi aldrig beskæftiger sig med produktudvikling, i salg, i produktionen, bare høre deres 

uforbeholdne mening, det meget lidt videnskabeligt, meget low key brugerundersøgelse, men 

det er meget sjovt at høre, på den måde er vi ikke sådan at de ikke må blive involveret. Så har 

vi det der hedder vores design gruppe, som er det organ som godkender eller forkaster ting 

inden de kommer ud på markedet og der sidder repræsentanter fra design, salg, marketing og 

ledelsen. 

Louise: Kan du forklare processen fra ide til lancering? 

Christian: Nu kan jeg kun fortælle dig hvordan det ser ud i dag fordi vi ikke har lavet en 

endelig model for det nye. 

Louise: Så det nye kommer også til at omfatte hvordan I udvikler produkterne på? 

Christian: ja det vil ændre sig lidt, tror jeg, men tidshorisonten bliver nogenlunde den 

samme. Tidligere har vi haft en meget kendt tragt model hvor vi har start tidspunkt, hvor 

processen starter egentlig herude hvor vi snakker med brand management om hvad der kunne 

være interessant at arbejde med. 

Louise: Hvad er brandmanagement? 

Christian: det er marketingsafdelingen her ovre, hvad de ser i markedet og hvad der kunne 

være interessant for dem, samtidig har vi nogen med fra vores produktudvikling, vores 

ingeniører, som sidder hernede, som vi sidder sammen med men det er ligesom os der spiller 

den største rolle i starten, fordi vi er ude og finde designere og er ude at briefe dem og 

identificere dem som vi synes passer lige til at lave lige det produkt (25:00) 

Louise: Hvor mange designere er I? Du er så en af designerne 

Christian: Vi tegner faktisk ikke noget internt, vi sidder faktisk kun og vedligeholder den 

eksisterende kollektion og sørge for at den er i orden og up to date men de nye produkter de 
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bliver lavet eksternt. Der har vi mere specifikt en management rolle at finde de rigtige 

designere og briefe dem og køre processen igennem med dem. 

Louise: Hvor finder I de designere? 

Christian: for det første er vi meget privilegerede som virksomhed fordi vi har en meget 

respekteret design historie så derfor er der mange der gerne vil arbejde for os, så vi får en 

masse henvendelser, men det er sjældent den vej det kommer, det er mere nogen vi opsøger 

eller møder på messer eller ser i magasiner, vi bruger meget tid på at holde os up to date på 

hvad der sker rundt omkring og hvem der laver nogle spændende ting 

Louise: og hvor er ideen på dette tidspunkt? Når I går ud og søger en designer? 

Christian: vi har konstant en pulje af designere som vi roder med på vores lille bord og det er 

også noget med at holde øje med dem i nogle år og se hvad de udvikler sig til, nogle er vild 

fantastiske i starten men får aldrig rigtig hul på det og kommer aldrig rigtig igennem og så er 

der pludselig nogen som popper op der har fået hul og så kører det bare, så vi har selvfølgelig 

en pulje af designere som vi sørger for at opdatere og rater lidt og holder øje med og så 

tilføjer vi nye navne hvis vi synes det er interessant, men når vi går ud og identificerer 

designere, f.eks. dette bord der har vi snakket med vores brandmanagement afdeling at de 

godt kunne bruge et bord til stolen tegnet af Arne Jacobsen, en kontorstol, en af vores 

klassikere som er meget succesfuld men vi taber mange orde, f.eks. til en møbelserie der 

hedder Hallo Group og en anden stor producent der hedder Evitrar, som måske er verdens 

mest sælgende stol af Charles Image og så tænkte vi, vi kunne godt bruge sådant et bord, det 

er død irriterende at vi mister de ordrer fordi de kan sælge pakken men har ikke noget bord. 

Så går vi d og siger, vi skal bruge et bord til en stol, hvem kunne vi se var gode til at løse 

denne opgave. Det er fordi alle designere arbejder på forskelligt vis og har deres specialer, 

nogle foretrækker at arbejde meget frit, have et meget specifikt brief, derfor bruger vi også 

meget tid på at lære designerne at kende inden vi begynder at arbejde med dem, der kan gå 

adskillige år fra vi egentlig begynder at samarbejde, der kan også gå en uge, der er ikke nogen 

regler, det er meget individuelt, men så på baggrund af den viden vi har om designeren og den 

viden vi har om deres brief, så går vi ud og finder dem vi synes kunne være interessante at 

arbejde med. Vi arbejder typisk med 2-3 stykker ad gangen som så bliver inviteret ind til at 

byde på et produkt og så vælger vi altså ud mellem dem. 

Louise: Hvad er din rolle her? 

Christian: min rolle er så at lave briefet til dem og stå for det hele, briefingen af det hele og 

kommunikationen med dem og det er ikke så dan at de sætter sig hjem og bare tegner. Mange 

af de designere vi arbejder sammen med er verdens kendte og etablerede designere og de 



56 
 

arbejder for mange firmaer rundt omkring i verden og derfor har de valgt deres stil men det er 

enormt vigtigt at vi får sat vores præg på det. Nu har vi … (en designers navn) og det er 

vigtigt det bliver et 50/50 samarbejde, at det er et unikt produkt, men at det også er et Fritz 

Hansen produkt, altså så begge dele skinner igennem og det ser jeg som min vigtigste opgave, 

at få det med i produkterne, det er Fritz Hansens fingeraftryk, vores samarbejde med denne 

designer, fordi hvis designeren bare sidder og tegner løs derhjemme så ville det være meget 

det som sker i hans/hendes hoved kun, det skal det også være langt henne af vejen, men det er 

vigtigt at vi også er med i processen. Plus at vi har et produktions setup (??ikke høre helt), 

noget kan vi og noget kan vi slet ikke som vi selvfølgelig at sørge for at de pejler efter 

(29:36). 

Louise: Hvad guider dig efter at sige den har et 50/50 procent touch af Fritz Hansen? 

Christian: Ja, det er svært. Det er igen meget vores designfilosofi, Fritz Hansen står for, vi 

har en lidt underspillet eksklusiv udtryk, vi er ikke så højtråbende på den måde er vi sådan lidt 

skandinaviske, der er ikke så meget guld sølv og glimmer hos Fritz Hasen, vi er seriøse, vi er 

ikke så sjove, der er ikke så meget humor i vores produkter, den der er det mest humoristiske 

vi har lavet, men vi er ikke noget sjovt firma. Vi står også i alle banker og advokatfirmaer 

fordi vi står lidt for seriøsitet og stabilitet og dette r derfor at firmaer som banker og 

advokatfirmaer bruger vores møbler, altså ikke til at møblere med men som nogle ikoner, for 

at fortælle hvad de er for en størrelse og de produkter lever vi meget højt på. Nu kom jeg helt 

ud af tangent af spørgsmålet. Men så har vi 3 måneder, det er faktisk ret kort tid for en 

designer, vi har så selvfølgelig sørget for at vedkommende kan arbejde for os osv. og efter 3 

måneder så har vi nogle koncepter der ligger klar, det kan være nogle tegninger, modeller, det 

kan være en demo som vores designergruppe så ser på eller som vi ser på i fællesskab og som 

vi også løbende diskuterer og så udvælger vi hvilket eller hvilke vi vil arbejde videre med af 

disse koncepter og designere og så sammensætter vi et team med repræsentant af udvikling, 

management, design som sætter sig sammen som egentlig er en gruppe der følger produktet 

på det tidspunkt og indtil 12 måneder efter lanceringen hvor du så følger op på, evalueringen 

af denne serie, hvis der har været nogle børnesygdomme eller hvad ved jeg.   

Louise: Hvor mange er så i core-teamet, sagde du? 

Christian: 3, der er selvfølgelig knyttet mange flere til men det er de 3 projektledere, eller 

hoveddrivkræfter i projektet og har ansvaret for at det bliver drevet igennem, så er der 

selvfølgelig involveret mange mennesker indenfor marketing, salg og udover det. det er 

ligesom de 3 der sørger for at det bliver kørt igennem. Så har vi efterfølgende 3-4 måneder 

hvor vi færdiggør designet. Dvs. der skal det så være helt færdigt, ikke selvfølgelig fra 
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kollektions synsvinklen men fra designvinklen der skal symmetrien være defineret overfalde 

af farver osv. og så har vi 3 måneders analysefase, det bliver så udarbejdet af vores ingeniører, 

det bliver så evalueret her, men nu er alt lagt fast, model program, endelig design osv. g så går 

de ind og laver de endelige beregninger på det og sørger for at det kan holde, finde priser og 

osv. for underleverandører. Det er selvfølgelig for at undgå at vi får for mange ubehagelige 

oplevelser, hvis der er noget som dukker op, så bliver det dyrere at lave om senere henne, 

fordi efter de 3 måneder hvor det er blevet godkendt så er der så 12 måneder til at lave endelig 

udvikling, værkstøjer, serier, få det kørt ind og testet og så stort set til butikken, alt i alt tager 

det 24 måneder og det holder vi fast i. Den her bliver nok ikke ændret væsentligt i forhold til 

de nye produkter, det vil være nogenlunde det samme, det er muligt, vi vil gerne have lidt 

mere tid herhjemme, inden at vi begynder at arbejde så konkret, som vi gør her, men vi har 

ikke en bagkant, vi kan bare rykke tilbage, hvis vi var herinde så var der ingen der stod og 

ventede på os, men vi er så privilegerede at vi bare kan tage nogle ekstra måneder i den anden 

ende. 

Louise: Hvad vil I gerne have der skal ske i de måneder? 

Christian: Der vil vi gerne bruge mere tid på at idégenere og få noget brief fra vores 

marketingsafdeling, så peger pilen på os hvis det ikke fungerer, så nu skal vi ud og genere de 

nye ideer og koncepter og få snakket med nogle spændende mennesker og researchet en hel 

masse. Vi laver det i en dialog med vores marketingsafdeling, som laver nogle undersøgelser 

og så snakker vi lidt frem og tilbage og så lavede vi nogle ting ud fra deres ønske, men nu 

kommer produktet mere ovre fra os af. 

Louise: Meget spændende, hvad er det for nogle erfaringer I har gjort jer omkring den anden 

model I har kørt som ikke fungerer? 

Christian: Jamen det er en erkendelse af at vi har brugt rigtig mange penge på lanceringen af 

de nye produkter og holdt dem op imod hvad vi tjener på dem i forhold til klassikerne, så er 

der ikke nogen balance i det regnskab og vi vil gerne have mere balance, så der ligesom er en 

logik i hvad man kaster efter marketingskroner og hvad der hvad der bliver omsat for. Og se 

at det her er de nye produkter, så kører vi også noget vi kalder kampagner, som er nogle 

kampagner i forhold til vores partnere som er vores butikker men vores forhandlere som vi 

sælger til, som vi kører i 1.2.3 måneder, nogle korte måneder, eks. Restartningen af ægget, 

Kina stol, farver, betræk eller hvad ved jeg, nogle kort og hurtige salgskampagner, det har vist 

sig at genere så enormt mange penge, så det vil vi jo gerne dyrke noget mere. Så det som også 

bliver det nye, er at fra at have 2 produkter om året, kun vil lave 1 kollektion om året til 

gengæld vil vi lave flere kampagner, det kommer til at tage mere tid at lave det på den her 
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måde, der skal lave en masse nye materialer, udviklingsarbejde og det kræver tid og derfor, 

det interessante er at det passer rigtig godt ind i tiden her at der ikke bliver solgt så mange 

møbler som der gjorde tidligere, vi er ikke så hårdt ramt men selvfølgelig kan vi mærke det, 

men snakkede vi allerede om før sommerferien, så det er ikke udsprunget af krisen men det er 

en anerkendelse af at vi synes der skal være mere balance i et regnskab med PR kroner og 

egentlig omsætning. 

Louise: Men koster det ikke det samme at have jer gående i nogle måneder ekstra at udvikle 

og have marketingsafdelingen at lave undersøgelser (???) 

Christian: jo, men vi vil gerne bare have at de bruger deres ressourcer på de møbler som 

generer en masse penge. Vi kan se at der er mange flere penge der bliver generet i vores 

klassikere end i vores nye produkter o g derfor vil vi gerne have balance i hvordan pengene 

bliver brugt og ressourcerne bliver brugt. Jo, vi kommer til at gå rundt mere herovre i en 

meget lille afdeling, vi er ikke så mange mennesker, men grunden til at vi også gerne vil gøre 

det på en anden måde er fordi vi har et mål om at lave større succeser, mere succesfulde 

produkter som er mere i tråd med vores historie og vores klassikere.  

Louise: Hvad skal der til for at lave nogle succesfulde produkter? Du snakkede i starten om 

nogle skæve mennesker, kan du sætte nogle flere ord på hvem? 

Christian: Lige nu er vi en research fase hvor vi bare er ude for at snakke med en masse 

mennesker, få lidt inspiration og se hvordan andre gør det, det gør vi fra tid til anden, 

simpelthen for at se hvad der sker rundt omkring, det er en vigtig ting. Så har vi arbejdet 

sammen med danske design og arkitektskoler hvert år, det vil vi gerne udvide det samarbejde 

med flere internationale skoler fordi det er også klart at det er de studerende og nye 

studerende som kommer med en masse spændende input. Så vil vi også gerne afholde de her 

tænketanker noget oftere, så Fritz Hansen på sigt også bliver, der kan nok tage lang tid, bliver 

et forum hvor man diskuterer nye emner og nye trend, ja nye tiltag rundt omkring i verden, nu 

kan du se at i sidste uge var vi oppe i Nordsverige, på et hotel deroppe sammen med en masse 

arkitekter fra hele verden for at diskutere forskellige emner, bl.a. megatrends og hvordan de 

ser det og hvordan det påvirker deres måde at bygge på og deres måde at tænke arkitektur på 

og syn på og hvordan de lever og agerer efter. Det var sindssygt spændende, meget givtigt for 

os, men de kommer ikke og siger, I skal lave det og et og det og vi prøver nemlig at beholde 

det på et niveau hvor vi har det overordnende perspektiv hvorfra vi kan distalliere nogle 

spændende ideer ud af. Det er selvfølgelig en opgave der kommer til at lægge meget på vores 

skuldre. Vi kan godt gå ud og få en masse spændende input og syn på ting og sager men i 

sidste ende så er det jo os der skal prøve at finde de ting, som vi synes, fordi der kan være en 
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masse spændende områder som bare ikke passer ind til Fritz Hansen, så vi skal ligesom have 

de to ting til at matche hinanden. Plus at vi har en kollektion, vi deler vores kollektion op 

vi……. Her er en fra privat markedet, hvor vi stiller vores produkter ind i en matrix med 

forskellige pris kategorier (40:26), vi har det vi kalder primerium, medium, low, hvor du i den 

lave ende har Ikea og i den mellem har du nogle forskellige møbel typer, og i primium har du 

Fritz Hansen, B&B alle de her store, mere eksklusive producenter, de udgør totalt 8 % af 

markedet og der går vi så ind igen og underdele og siger de sidste 8 % i top, medium eller low 

high end og dem har vi så overført på de her skemaer hvor vi har forskellige prissegmenter, 

hvor vi har inddelt vores møbler i de forskellige, og der kan selvfølgelig godt være møbler i 

begge kategorier, måske en lædersofa ligger i high end men er den i stof så herned, fordi det 

har meget indflydelse både farven og overfalden om det er i stof eller læder. Så kan du se 

heroppe så mangler vi i vores kollektion en stabel stol i low high end, så det vil vi lave, 

simpelthen have en komplet kollektion fordi hvis du står med en kunde der siger vi vil gerne 

have stol fra jer af men den er lidt for dyr den der så er det fedt at have et alternativ og sige 

det er den her vi kan tilbyde dig. Og det er selvfølgelig et meget godt redskab at have den her.  

Grunden til jeg kom ind på det her var angående dit spørgsmål omkring…. 

Louise: Vi snakkede om det her board, hvordan I trak ideerne ned til at udvikle de produkter i 

gerne ville have. 

Christian: Jamen da er det her det som vi har gjort indtil nu. Og det er meget hængt op på 

vores eksisterende kollektion, og selvfølgelig vil vi ikke gå ud og udvikle noget som 

overhovedet ikke passer ind i vores kollektion, der skal ligesom være, vi har nogle 

produktkategorier indenfor stabelstole, stole, borde og så har vi lavet nogle sofaer, det er ikke 

der hvor vi er eksperter overhovedet men historisk set har vi nogle som er ret succesfulde 

(42:51), og det er selvfølgelig det univers vi bevæger os indenfor, men dermed ikke sagt at vi 

ikke kunne lave opbevaring af forskellig slags, på sigt møbler til andre rum i hjemmet, det 

skal jeg ikke kunne sige, vi kan bare tilføje kategorier men i øjeblikket holder vi os lidt 

indenfor det her, og kan man sige på kontrakt der holder vi os meget indenfor front stage og 

image area, som er receptioner, forkontorer, altså synlige mødelokaler som det her, 

bestyrelseslokaler, kantiner, alle de områder i virksomheden som er i kontakt med verden 

udenfor også fordi det kunne vi se under den sidste krise i 2001, at de områder, det er ikke de 

områder der bliver skåret først, det som bliver skåret først er desværre, ikke for os, på 

arbejdspladserne, det er bordet ved stolen til den enkelte medarbejder. Priserne på en total 

arbejdsplads, en kontorstol, jeg kan ikke præcis huske priserne, dy må ikke hænge mig op på 

det, men i slutningerne af 90erne, var det 15.000 i dag kan du få det for 7.000, så det er 
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virkeligt et marked som er ekstremt følsomt for konjunktur svingninger, hvor de her produkter 

er mere, hvor du gerne vil signalere noget med dine produkter, de møbler du sætter i din 

virksomhed, de er ikke helt så konjunkturfølsomme. Selvfølgelig kan vi mærke noget nu, det 

kan alle, men det bliver også lidt spændende om den filosofi så holder, det kunne vi i hvert 

fald se på ægget og svanerne, de var ikke så påvirkelige som f.eks. vores kontormøbler og 

derfor laver vi heller ikke kontorstole mere, de er ekstrem dyre at udvikle og det kræver at du 

er rigtig god til at konkurrere med pris, det er vi ikke, vi har ikke produktionen i Østen, vi har 

i Østeuropa men ikke i Asien og så fordi vi ikke har styrke til at være store at det rigtig giver 

mening for os, så det har vi udsluset fuldstændigt, selvom vi havde nogle okay produkter 

faktisk. 

Louise: Jeg kunne godt tænke mig at spørge mere ind til Red Associates, hvordan I brugte 

dem, nu ved jeg godt at I ikke bruger dem mere, men hvad er din holdning til, kan kunder 

godt involveres i sådan en proces, i et board mm? 

Christian: Vi har det her eksterne design advisory board, som er en gruppe af mennesker vi 

trækker ind udefra, det skifter lidt fra gang til gang. Det kan være folk fra modebranchen, 

teater, musik, design, arkitektur osv., men folk indenfor vores, design, den kreative verden. 

De kan jo godt være slutkunder men de er ikke decideret kundegruppe involvering 

overhovedet. 

Louise: Hvorfor ikke? 

Christian: Det er det bare ikke ved dette tilfælde. Det kunne det sagtens være. Det er ikke 

noget vi har brugt… vi har haft masser af fokusgrupper, men det er mere om at vise dem ting 

også får vi nogle input, også kan man ville det om man vil, man kan følge det eller man vil 

ignorere det. Om ikke andet så kan det i hvert fald forbedre os på de ting vi kommer til at 

møde når vi kommer ud, men du kan også vælge at sige, at dette her er simpelthen for meget 

af det ene eller det andet, det bliver vi nød til at korrigere, men det er også sindssygt farligt, 

man kan også miste sig selv lidt i det.  Hvis man ikke virkelig passer på. 

Louise: Hvad vil det sige?  

Christian: Altså hvis du pludselig har et produkt hvor nogen i virksomheden synes det er 

rigtig fedt og nogle andre er lidt mere tvivlende, og så kommer nogle andre ude fra og siger 

det er noget lort, eller det er rigtig godt eller hvad ved jeg, så lytter man meget hurtigt til hvad 

de siger, hvis man ikke er 100 % sikker selv, det mener jeg i form af fokus grupper som kan 

være farlige at involvere, synes jeg, det er mere min personlige mening, fokusgrupper, hvis 

man vil lave nyskabende ting. 

Louise: Hvad med idé udviklingen? (46:57) 
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Christian: I idé udviklingen kan man også sagtens bruge kunderne, men man kan ikke spørge 

en kunde, hvad vil du have? Har du brug for en stol? Ja, det har jeg nok. Der tror jeg mere på 

(en teoretiker som jeg ikke kan høre navnet på, show….) tilgang, altså med antropologiske 

studier, etnografiske registreringer af kundegrupper, altså hvor man går ind og videofilmer og 

interviewer og snakker med dem hvad de laver og hvad de tænker og hvad de har af drømme 

ønsker osv. Og så ud af det uddrage nogle konklusioner, fordi du kan ikke… man kan lære 

rigtig meget ved at se på folk, men det er meget sjældent at du møder en slutbruger der er i 

stand til at sige hvad de har brug for, det er ligesom, det er også derfor vi går ud og spørger 

folk og andre virksomheder kommer hen og spørger os, at der er en udveksling, lige meget 

hvem du er om du er mest fremme i skoen så bliver du blind på et eller andet tidspunkt, fordi 

du bliver så indhyllet i det du sidder og laver hele tiden, så du bliver nød til at komme ud og 

snakke med folk. 

Louise: Kan man ikke spørge en bruger, hvad er et fedt møbel? 

Christian: Det har vi også gjort i forhold til, vi har lige lavet en sofaserie, her for 2 år siden 

da havde vi en stor gruppe af kvinder inde fordi vi havde sådan en ide…. Vi havde en meget 

stor kundegruppe i alderen 50-65 årige kvinder, som var rimelige velstillede og internationale 

orienterede osv. osv. og der havde vi en gruppe kvinder inde, det var både nogle herfra og 

rundt omkring og bare fik en helt uformel snak med dem om hvad ser I her og vi kom med en 

masse sofaer som de skulle forholde sig til, nogle vi havde fået lavet, det var meget 

interessant. 

Louise: var det noget Red Ass. stod for? 

Christian: nej det var noget vi selv stod for, det var bare noget vi iværksatte på baggrund af 

nogle af de delkonklusioner vi kom frem til. Og det var vældig interessant. Der kommer hele 

tiden nogle små ting frem som man tænkte, nå ja, meget interessant, folk har meget svært ved 

at forholde sig til det konceptuelle i det. De er meget her og nu funktionalitet, hvordan får jeg 

gjort rent den her og hvad hvis betrækket skal skiftes sådan noget, hvor de er mere svært ved 

at tænke, giver det mening med den her sofa, og giver det mening at den kan det eller tredje 

og det kan vi f.eks. også se når vi laver lager sofaer, altså 90 % af gangene så køber de det de 

ser, de er ikke i stand til selv at se, hvis der er en dygtig sælger, så kan han hjælpe kunden 

med en specifik løsning men ellers er det meget, den er fed den tager vi! Men for at gå tilbage 

til mødet med kvinderne, det var meget spændende (50:00). På den måde kan man da sagtens 

involvere folk.  

Louise: hvad fik I konkret ud af det? 



62 
 

Christian: helt basis ting, sørge for at sofaen ikke er for lav så man ikke kan støvsuge under. 

Vi havde nogle sofaer der var meget høje, nu var den her lav, og designeren ville gerne have 

at den var ekstrem lav, så der ikke kunne komme støvsugere under, så måtte vi lave en anden 

løsning så der ikke kom støv under i stedet for, vi ville gerne have den lave sofa, fordi det ser 

fedt ud, men vi skal også lige have den funktionelle del med i billedet, at den kan gøres ren 

nedenunder, så det gjorde vi, det var bare et eksempel på en lille ting. 

Louise: var der andre ting? 

Christian: at f.eks. betrækket skal kunne skiftes og renses nemt, det er der også mange af 

vores konkurrenter der har, det vidste vi godt, men det er meget rart at høre det fra 

slutbrugerne, at det var en vigtig parameter at man kunne skifte betrækket hvis man ville det, 

jeg ved ikke om de bruger det eller gør det, det er en helt anden sag, men derfor kan det godt 

være med til at de køber møblet. Også er der hele den æstetiske diskussion, det er meget svært 

da smag er umulig at diskutere, det er meget individuelt, og om at gøre alle tilfredse, der er 

nogen der synes det vil være godt, andre mindre godt, hvis alle synes det er lige meget er det 

rigtig skidt, fordi så har man prøvet at gøre alle tilfredse så er det nærmest blevet ligegyldigt, 

så det er en balance. Der er det svært, vigtigt at se på hvilken virksomhed man står overfor og 

mere lytte til de som forstår det univers, hvis det er interessant og så vil vi tage deres input. 

Hvor der er nogle designere som vi aldrig kommer til at arbejde med, det er simpelthen et helt 

andet univers, så vi slet ikke har brug for, og det tror jeg sagtens man kan spørge kunderne 

om. 

Louise: hvilket univers er det vigtigt de er i? 

Christian: det er svært at sige men at de har en forståelse det brand og hvad vi står for, vores 

værdier og design, i vores tilgang til tingene til verden, det vi historisk stå for, det synes vi er 

interessant og det er en del af vigtig del af produkterne 

Louise: så det vil sige potentielle kunder? 

Christian: ja, det er meget svært fordi det er en meget bred gruppe, vi er et lille bitte firma i 

den store suppedas derude, så man kan sige eksklusive design møbler, 8 %, vi har måske en 

meget lille procentdel af de 8 % derude, så det er også mange ting igen og derfor kan der godt 

sidde en kvinde, frue fra Frankrig og være helt vild med et eller andet overpyntet italiensk, 

som stadig kan give input til os, det er ikke fordi man ikke lytter til dem, men det er ikke fordi 

vi er ude for at finde nogle som bare pleaser os og siger nej hvor dejligt det I har, det skal 

være nogle som kan udfordre os, vi ved godt hvad vi har men de skal helst kunne bringe os et 

nyt sted hen eller udvikle os, og på den måde, jeg mener bare at der er nogle kategorier, de 

måske så langt fra, det er ikke fordi vi vil tage et kvantespring hen i en anden kategori, men 
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jeg tror at hende med støvsugeren hun var fra et helt andet univers og som aldrig umiddelbart 

kunne finde på at købe noget fra os, der tror jeg man må erkende, der er nogle man aldrig når, 

men så er der den kæmpe gruppe der ligger og vipper lidt, men som i dag er vores ikke 

kunder, men som sagtens kunne blive det med nogle enkelte test eller nogle enkelte nye 

produkter, så det er en kombination af at fortælle folk hvordan man kan bruge vores 

produkter, at de måske ikke er så kølige og så ukomfortable som nogle ude i verden opfatter 

dem, samtidig man skal prøve at nærmere sig de kunder ved at lave nogle nye produkter, som 

måske også kan bygge bro til den kundegruppe og at de igen bliver understøttet af den øvrige 

kollektion. 

Louise: Tilbage til Red Ass., kan du fortælle om hvornår I inkluderede dem og hvad var 

formålet med det? 

Christian: Formålet var primært at blive klogere på, altså møbelbranchen er historisk set 

rigtig dårlig med hensyn til data omkring kunder, markedsandele, størrelse på markedet, der 

findes ikke ret meget materiale på det. Man kan sige for at tage en virksomhed, BMW, de ved 

jo nærmest øjenfarven på deres kunder, når de køber en bil, de har en mega systematiseret 

database omkring kundegrupper osv. så de også kan navigere efter langt hen af vejen det har 

man ikke i møbelbranchen på samme måde, derfor siger vi at vi gerne vil vide meget mere om 

vores kunder, fordi meget af det vi følte vi vidste det var gisninger og historisk set og det kan 

også være farligt at hænge for meget i det og derfor var det interessant at få startet op på det, 

det gør man jo ikke bare lige med en analyse, men startet op på det og få lavet nogle studier, 

som udgangspunkt i privatkunder, fordi dem vidste vi ikke så meget om, vi har lavet meget 

med kontrakt kunder i mange år og ved meget om hvordan de tænker og hvad de går efter og 

handler osv. og hvordan de vurderer hver enkelt sag, hvor privat kunden ved vi ikke så meget 

om, så derfor tænkte vi det er dem vi skal have fokus på først i vores studier for ligesom at få 

kræset det lidt ind og fordi vi havde fornemmelsen at det var pisse godt, men det var 2 meget 

forskellige måder at udvikle på men også i forhold til salg. Og det var måske især i forhold til 

salgs delen at vi startede op, hvor selve produktudviklingsdelen var lidt mere en biting, det 

var ikke det centrale i de analyse, det var mere i forhold til at få kortlagt privatkundens 

handlemønster og hvad de tænker og hvad er de for nogle grupper og man kan diskutere dem 

på en eller anden måde, hvis man får et overblik over dem. Så de tog ud sammen med folk 

herfra, vi valgte 3 byer ud  

Louise: hvem var med herfra? 
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Christian: det var marketing, produktchefer, brand management og så var vi også med nogle 

enkelte gange til nogle møder, vi var med i hele processen men det var så i forhold til 

interview der var vi ikke så meget med. 

Louise: vi, så mener du designerne? 

Christian: ja designafdelingen. Det var mest folk fra brand management, så var med til de 

interviews, men det var bare at være en flue på væggen og gå med dem i byen, de skulle vise 

de ting frem som de synes var fede osv. Det gav os en masse data og mange timers video, 

omkring privatkunders måder at tænke på, der valgte vi München, Paris og London ud for 

ligesom at holde i det små til at starte med, det kan hurtigt blive kæmpe stort projekt men 

ligesom for at have fokus i det så valgte vi 3 metropoler i Europa, også med 3 forskellige 

markeder meget forskellige måder folk tænker på i markedet i forhold til møbler. Og det gav 

nogle meget spændende måder at betragte det på, tyskerne de har nærmest en tjekliste for, 

hvilke sofa og bil og båd de skal købe og når de har det hele så starter de forfra. Hvor 

franskmændene det fedeste er egentlig at arve noget gammelt der har noget historie, det er 

noget der tæller meget tungt dernede og England er så noget helt tredje, jeg kan ikke præcis 

huske hvad der var konklusionerne der, men det var i hvert fald 3 meget forskellige markeder, 

og det var derfor vi valgte dem. 

Louise: hvad var det så for nogle metoder der blev brugt? 

Christian: vi blev holdt helt ude, vi var ikke involveret direkte, altså vi var med, men vi 

fortalte ikke vi var fra Fritz Hansen, de vidste de ikke, de var bare med, interviewede dem og 

fotograferede dem og tog i byen med dem og spurgte kan du vise os noget tøj der er fedt eller 

nogle møbler du synes der er fede. Det var ikke specifikt kørt på møbler, de vidste godt det 

var noget med indretning og på den måde med hjemmet at gøre, men ikke at det er Fritz 

Hansen og om det var eksklusivt eller hvad det var. Og så kom vi hjem i deres hjem og 

fotograferede dem og de fortalte op og ned om alt muligt, det er ikke så tit man kommer så tæt 

ind på folk, på den måde var det meget værdifuldt. 

Louise: hvor mange.. 

Christian: og selvom vi laver om på det nu, så er salgsdelen i høj grad stadig baseret på nogle 

af de findings vi gjorde der, vi har ikke taget Red Ass. modellen og fyret den 100 % på vores 

virksomhed, der var selvfølgelig nogle ting vi synes der var meget interessante som vi kunne 

bruge og som vi bruger og som vi har bygget vores salgsmodel op om. 

Louise: hvad er det for nogle ting I bruger? 

Christian: f.eks. den der (viser tegning), det var måske den mest vigtige i forhold til privat 

markedet. Nu havde de interviewet en masse folk i forskellige aldre, professioner men alle 
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rimelige velhavende fordi vi sælger ikke til folk som ikke har nogen penge, det må vi ligesom 

erkende, fordi det er rimelige dyre produkter, så på den måde var de ligesom allerede valgt ud, 

men ellers var de rimelig bredt fordelt i forhold til aldre, profession og sådan noget.  

Louise: Hvor mange var det I fulgte? 

Christian: et sted mellem 30-40 

Louise: sammenlagt over alle de 3 byer? 

Christian: Ja og de blev så delt op på baggrund af deres udtalelser og personlige profiler osv. 

I tre grupper. En som vi kaldte the designer, the concer and the seeker (1:01:38). Traditionelt 

er det mest designeren, arkitekten vi har henvendt os til, som er en lille bitte gruppe, men som 

måske er dem som, de behøves ikke engang være first movers, men det er alligevel dem som 

er de mest nysgerrige og er med på at prøve noget nyt, omvendt er der nogen du slet ikke kan 

holde indenfor noget specielt segment, de er meget illoyale og kan skifte rundt som det passer 

dem, så det er en meget svær gruppe at fange, men dem har vi faktisk haft meget godt fat i, 

men det er en meget meget lille gruppe. Den næste gruppe er den som hedder concer, den 

gruppe som godt kender til designprodukter og godt ved noget om design men ikke har nogen 

professional baggrund i det, det kan ligeså godt være en tandlæge som bare synes det er 

spændende og vil rejse langt for at se en sofa før han køber den eller hvad ved jeg, det er en 

lidt større gruppe men nogen vi til dels har haft i. Og så har vi the seeker som er langt 

størstedelen af markedet, som du og jeg, vi har måske nogle områder vi synes er fede som vi 

interesserer os for det kan være mad eller tøj og så måske biler, der støtter sig mere op ad et 

mærke, eks. BMW eller Volvo og så er det det man køber før man ved noget om hvordan det 

er bygget op osv. Og det er i virkeligheden en kæmpe kundegruppe, vi ser lidt når vi kommer 

ud over Danmarks grænser, der er en stor del af de her 8 % har en høj andel i markedet. Dem 

har vi ikke fat i overhovedet, jo når vi sælger Arne Jacobsen, ja faktisk kun Arne Jacobsen 

fordi de ikke kender, Kjærholm er lidt for elitær, for arkitekt nørdet, og passer bedre ind i den 

gruppe der, der passer han til gengæld rigtig godt ind i, men herovre der er det mere, der er 

det brandet folket støtter sig op ad, det er ikke fordi de ikke interesserer sig for designet, men 

de ved bare ikke noget om det og har ikke den store interesse for at forholde sig til det. 

Ligesom når jeg køber BMW så ved jeg at jeg får en god bil og designet er okay blåstemplet, 

så vi har det hårdere hvis folk ikke kender Fritz Hansen i den kategori der, men samtidig så 

kan man dele menneskets livsforløb op i 3 typer af hjem, et er ligesom starter home, første 

gang man etablerer sig, brugt sin første eller anden lejlighed og har købt lidt møbler men har 

måske ikke så meget plads, har måske ikke så mange penge endnu, så det er i virkeligheden i 

alle grupper en relativ lille del af det samlede, de er der. Vi kender det godt, det kan godt være 
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en designstuderende der køber PH 22 stol og sparer sammen til den fordi de synes den er vildt 

fed, men det er ikke det store salg der ligger dernede. Så er der det som vi kalder real home, 

som er, man får måske et eller 2 børn, skal have noget større at bo i, begyndt at tjene nogle 

penge, får mere plads og der etablerer man sig for alvor, der ryger nogle af de produkter man 

har købt måske ud, fra IKEA og så går man ind og køber nogle dyre produkter, som du kan se 

længere tid og ar bedre kvalitet og der stiger prisen indenfor designer men også concer og i 

høj grad indenfor the seeker fordi det er et større marked, der er mange derude der har penge 

til det der og der kan man se dem vi interviewede i forhold til the seeker i den gruppe der, de 

nævnte jo et mærke som BogB, et historisk engelsk firma som er luksus brandet i forhold til 

sofaer. Og er meget kendt for det og har deres egne butikker som også kræver en enorm 

styrke men også kræver en vis størrelse. BogB står ekstremt stærkt i den gruppe, hvorfor de 

giver dem det, det er svært at sige, de har måske ramt et meget godt leje mellem eksklusiv og 

rimelig ungdommelig uden at være lade ungdommelig, altså på en stilet måde, og det er 

måske derfor det tiltaler dem og det er et rimeligt kendt mærke indenfor luksus møbler så de 

stod rigtig stærkt der og det var interessant at høre at 80 % af dem har BogB, de skulle de 

have vis det skulle være eller nogle af de italienske store mærker men det er meget let 

aflæseligt man kan næsten se i forhold til brandets størrelse hvor kendt det er så mange svarer 

det. Fritz Hansen var lille bitte eller faktisk ingen fordi der er ingen som kender Fritz Hansen 

ude i verden endnu, det er forhåbentligt blevet bedre siden, men der er en stor udfordring der. 

Og så er der det vi kalder startover home, du bliver skilt, hjemmet bliver splittet i 2, du finder 

måske en ny mand og flytter i nyt hus, så skal du til at etablere dig selv i et nyt hus. Der er 

mange velhavende de køber måske et ekstra hus, måske nogle ekstra lejligheder rundt 

omkring som de skal have møbleret, og det er klart at der er igen, fordi vi laver den samme i 

alle 3 grupper, det er designeren der er den lille, concer den næststørste og den store herude. 

Og man kan sige at der hvor der ligger et stort marked for os er herude. Og det er i 

virkeligheden dem vi ikke rigtig har haft i og det er jo meget interessant, så det betyder at der 

må ligge en stor pose penge derude og vente hvis vi formår at lave nogle ting der passer til 

den gruppe. 

Louise: er de procent som er fordelt over de 30-40 I interviewede? 

Christian: nej, de er fordelt på nogle andre forskellige data, jeg kan ikke lige fortælle dig 

hvor de er kommet fra, der findes nemlig nogle databaser over de forskellige markeder, men 

de er bare ikke så underbyggede som f.eks. BMW og deres data. Også fordi vi ikke har vores 

egne butikker. Hvis vi havde så hver gang vi solgte en stol, så kunne du få at vide navn, alder 

og hvad ved jeg. Nu gør vi mere at vi får den data ind når du køber et Fritz Hansen produkt 
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gennem din forhandler så registrerer han, du kan få nyhedsbreve og al sådan noget det er en 

anden måde at gøre det på fordi det er jo enormt vigtig viden at have, men det er klart at hvis 

du har dine egne butikker så kan du gøre det men vi har kun forhandlere, det er vores butikker 

og det er business to business.  

Louise: Var det er så resultatet for Red Acc.? 

Christian: der var en masse anbefalinger helt ned til hvordan vi kunne arbejde ned i 

produktudviklingen. Men det var ikke det som var fokus, det var mere overfladisk, så man 

kan sige at det var en af hovedkonklusionerne. Det var en stor rapport med alt muligt. 

Louise: hvordan har I så bragt det videre? 

Christian: jamen vi bruger meget de her grupper også internt til at diskutere, hvad er det vi 

fokuserer på og går efter, vi har endda opfundet en person vi kalder Connie, fordi der var et 

interview med en dame der hed Connie, som var meget velhavende fra London som ligesom 

var prototypen på den her internationale velbevandrede, ret velhavende kvinde i 

halvtredserne, som måske havde 2-3 ejendomme omkring, en lejlighed og et hus og måske t 

sommerhus et sted, det er der forbløffende mange der har i den kundegruppe, man tror det er 

lidt ja ja men det er der faktisk og derfor referer vi ofte til hende internt, fordi det er meget 

interessant at have en person, som vi ved hvad vi snakker om. Og så selvfølgelig i forhold til 

al kommunikation, der er det også værdifuldt at vide, hvem er det vi går efter, plus at vi kan 

se at det er ekstremt vigtigt at vi dyrker navnet Fritz Hansen og det er selvfølgelig også en 

konstant diskussion når vi laver et produkt, er det vigtigt at Lucy Conner som er brandet eller 

er det Fritz Hansen. Man kan sige at klassikerne, Arne Jacobsen der er blevet det bærende 

navn, men vi kunne godt tænke os at det var Fritz Hansen, der stod for de ting, og at det var 

Arne Jacobsen som har tegnet det, jeg tror også at på mange af de internationale markeder, 

der er vi heldig at vi ikke er så kendte, eller så store at, der kan det godt blive nemmere at 

komme ind og dyrke vores navn og vores brand, hvor her hjemme der er Fritz Hansen kendt 

men i nærmarkederne Sverige, Norge, England og Tyskland, der er en stor opgave i at få dem 

til at skifte fokus. Ikke at de skal skifte så meget fokus at de ikke køber vores tøj (1:11:52), 

altså få forklaret hvem vi er og hvad vi står for. 

Louise: nu nævner du Connie, under hvilken kategori, undskyld? 

Christian: jamen hun er nok en seeker og real home trods alt 

Louise: har I så navne på de andre?  

Christian: Ja men de var ikke så arketypiske som hende 

Louise: men bruger I så også, når I laver et bord tænker I så på hvad Connie vil synes om 

det? 
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Christian: ja det gør vi. Så kan vi godt finde på at sætte os ned med 200 appelsiner og klippe 

klistre lidt, det er noget vi er blevet meget bedre til de her år, at få sat billeder på tingene, fordi 

du sagtens kan sidde og diskutere om Connie vil have et massivt bord og passer det ind i Fritz 

Hansen osv., men når vi siger massiv træbord kan det være alt fra et egetræsplanke du lige har 

hugget ud af et bord eller en stamme et eller andet sted der slår revner, store knaster, så kan 

det være et super forfinet forarbejdet stykke træ, som står fuldstændig stramt, så det er mange 

ting, så du kan ikke diskutere også når vi er fra forskellige afdelinger, design ser en ting, 

handelsmændene opfatter det på en anden måde og salg på en helt tredje måde så for at skabe 

noget konsensus en fælles referenceramme så er det enormt godt at få nogle billeder på, for 

det er overraskende nogle gange hvor forskelligt man opfatter nogle begreber. 

Louise: hvad gør I så med de forskellige opfattelser? 

Christian: det er mere for at få pejlet nogle, så laver vi nogle store muldposer(?) og sætter det 

op og få snakket igennem hvorfor er det fordi det er dit og dat, hvad er det du ser der passer i 

Fritz Hansen det her produkt, så det er meget diskussionen løbende, og så finde frem til hvad 

er det rigtige Fritz Hansen produkt 

Louise: det må der være forskellige diskussioner omkring? 

Christian: jamen helt sikkert men vi kan også nå frem til en konklusion, en rimelig præcis 

definition af det og det er klart så kommer hele processen med designere som skal med ind og 

lave det, ikke det vi siger men laver sin fortolkning, med sine briller på og det er selvfølgelig 

en udfordring (1:14:10). 

Louise: så I bruger den i hele den fase du viste mig i starten?  Det her studie, bruger I det 

aktivt? 

Christian: vi tager ikke denne her frem og siger nu, men den ligger i baghovedet, vi har alle 

sammen fået den præsenteret og ved hvad den indeholder og bruger det lidt som en reference 

ramme. Ikke at vi er slaver af det på nogen måder. Nu med den nye måde vi vil gøre det på, så 

går vi lidt et skridt tilbage igen, og siger nu er det måske mere bare de eksisterende produkter 

vi gerne vil få til at passe ind i nogle af de her grupper og hvis det er nogle helt nye grupper 

eller ting så er det måske i virkeligheden nogle af dem her vi går tilbage til for at fange ind 

fordi vi også tror på, når vi ser i bakspejlet, hvis vi får et stærkt brand så tror de her på os hvis 

vi kan opnå deres tillid i den her gruppe så er det i høj grad den her gruppe som blåstempler 

produkter. Hvis brandet er okay og hvis den her gruppe synes at det er fedt og hvis der bliver 

skrevet om det i aviser og magasiner osv., så skal den her gruppe nok komme efter. Men det 

vi har lavet de sidste par år der har vi måske prøvet at lave noget til den her gruppe direkte og 

det tror vi måske ikke helt på, så måske vi kan finde en ny vej ind til den gruppe, en i kraft af 
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at vores brand hele tiden bliver stærkere og stærkere, vi laver undersøgelser hvert år hvor vi 

spørger en masse mennesker rundt omkring i verden forhold til en masse forskellige ting i 

forhold til Fritz Hansen og der er det selvfølgelig også i forhold til vores brand om kendskabet 

til det og der kan vi se at det hvert år bliver bedre og bedre, så det er jo godt og det giver 

selvfølgelig en tror på at hvis vi bliver ved så kan vi også nå den her gruppe til at de synes 

som brand at der er en blåstempling, og hvis vi oven i købet kan få en her gruppe, som vi i 

forvejen har ind i varmen og som interesserer sig for det, og godt kunne tænke sig a der kom 

nogle mere nyskabende ting fra os hvis vi kan få dem til at sige okay for det så skal de andre 

nok komme efter. 

Louise: hvad så nu når det her studie er lavet? Skal I lave flere studier? 

Christian: nu har vi så vores Phd studerende og hun vil selvfølgelig også prøve at tage 

udgangspunkt i det her, men også prøve at danne sig sit eget indtryk af det. Nu er det her jo 

kun i forhold til Europa, Japan kan jo se helt anderledes ud og USA kan se ud på en tredje 

måde, så der er. Nu kan man sige at det her er i forhold til privat markedet så kørte vi så en i 

forhold til kontrakt markedet og det var en helt anden historie fordi vores kontrakt marked er 

primært. Lige for at vise dig hvem vi betragter som vores kundegrupper (leder efter en 

tegning). Vi har 4 grupper. Vi har vores private forbrugere kontrakt forbrugere og vores 

partnere som er vores forhandlere og så har vi arkitekter.  Arkitekterne er sindssyg vigtige for 

os fordi de specificerer, men det er dem som sætter en vis linje for hvad der skal stå i de nye 

byggerier eller nye interiør, så de er rigtig vigtige. Og måden at henvende sig til dem på er en 

helt anden end privat kunder fordi arkitekter de befinder sig primært i den her gruppe kan man 

sige men uden at man direkte kan sammenligne det, men det er et meget godt billede på at du 

ikke kan presse noget ned over hovedet på dem. De gider ikke få solgt nogle møbler ind, ved 

at der kommer en ind som siger nu skal I køber de her ting, det gider de ikke. Så stiller de sig 

på bagbenene. De vil meget hellere have historien bag det og opbygge en viden omkring 

produkterne, hvordan de udviklede filosofien bag osv., så f.eks. Så var det nu hvor vi tog alle 

de her arkitekter med op til Sverige og holdt en workshop med dem hvor vi snakkede meget 

generelt, ikke Fritz Hansen, mere et diskussions forum hvor de kan få noget ud af hinanden, 

fordi det er jo ikke altid at konkurrerende arkitekter i verdensklasse sidder face to face og 

diskuterer. Det sker faktisk ikke så tit, fordi det også er en branche med rundsav på albuerne 

og der er meget snobberi i det, men det var meget sjovt at tage den der og går på det her is 

hotel og når alle får is scooter, eller nogle dragter på så er alle på samme niveau og der bliver 

nedbrudt nogle barriere og det fungerede rigtig godt det med is og, de blev indhyllet i en helt 

euroforisk verden der og det er rigtig godt i forhold til at få gang i det her og drømmen er at 
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man kan holde en masse af sådan nogle, både seminarer og hvad man skal kalde det og at I 

deres øjne er Fritz Hansen ligeså meget en platform for at udvikle ideer og nye tanker og 

koncepter, som vi så selvfølgelig, det skal ikke være nogen hemmelighed, det ved de også 

godt, vil prøve at drage nogle konklusioner ud af, som vi kan bruge i forhold til at udvikle nye 

koncepter og nye produkter.   

Louise: så I har meget forskellige metoder, I inddrager i de forskellige grupper.  

Christian: Ja meget forskellige og salgsdelen er også vidt forskellig, det ved jeg ikke så 

meget om, hvor privat markedet er kampagneorienteret og det er direkte til vores partnere. 

Hvor arkitekterne der bygger vi det mere op om nogle temaer hvor jeg fornemmer at det er 

meget produktorienteret, hvor arkitekterne sidder med nogle temaer som vi kører med, vi 

kører 2 temaer om året som er tilbagevendende. Det er også nogle arbejdstitler, f.eks. kraft 

and chip, golden area, new generation og reference, man kommer både omkring det 

historiske, det håndværksmæssige, kvaliteten, processer, materialer, eller man har de nye 

produkter, den nye generation, hvad står det og hvad vil de og så har vi reference, noget vi har 

været dårlige til at dyrke fordi vi har i virkeligheden vores møbler ind over mange steder, 

nogle rigtig gode referencer på kunstmuseer som vi selvfølgelig bruger, men vi kunne godt 

tænke os at bruge det mere bevidst i forhold til arkitekterne i forhold til at vise netop at vores 

møbler kan passe i mange sammenhænge og fungerer rigtig godt fordi de ikke er alt for 

modeorienteret eller trendorienteret. 

Louise: hvordan bruger I de her elementer, craft and chip, som du talte om før? 

Christian: jamen det er så noget vi lige er begyndt på, i forhold til at henvende os til 

arkitekterne, der vil vi gerne f.eks. gennem camps vi holdt oppe der, forelæsninger eller på 

anden vis bygge op om de her temaer og diskutere dem og få nogle spændende folk der ved 

noget om, ikke lige kun fra Fritz Hansens univers men ligesom prøve at få dem ind i en 

diskussion fordi de også har en viden omkring nogle af de her ting, vi vil ikke prøve at lære 

dem noget eller pådutte dem noget men mere få en diskussion og en dialog i gang med de 

forskellige tegnestuer og arkitekter rundt omkring i verden og så efterfølgende følge det op 

med nogle muligheder for nogle nye produkter, f.eks. golden area, der sidder jeg i øjeblikket 

med noget som skal køre næste forår, hvor der vil det komme til at handle meget om at nu 

fylder Royal portalen i København 50 år og mange af vores produkter er tegnet til det hotel, 

så vil selvfølgelig tage udgangspunkt i nogle af dem og der vil være, altså hovedtemaet er en 

introduktion af klassikerne og hvad er det der kan gøre at de forbliver klassikere og hvad har 

gjort dem til klassikere, så prøver vi måske at hive folk ind fra Chanel eller Triumph eller 

andre firmaer som har haft nogle modeller eller noget som er gået hen og blevet klassikere 
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som er eviggyldige på en eller anden måde, hvor man nærmest ikke kan lave noget nyt der 

kan konkurrere imod, måske pga. tiden eller hvordan det har udviklet sig men prøve at 

diskutere hele det her begreb hvad det er og så samtidig understøtte gennem nogle varianter af 

æg og svaner og den her sofa der er lavet til Royal der hedder 3300, i nogle helt nye varianter, 

stadig hot og super eksklusivt og afdæmpet og eksklusivt men i et helt nyt lys med nogle nye 

detaljer og nogle nye kombinationer osv. som bringer det up to date men lidt med den 

klassiske platform, og på den måde lave en hel historie om det. På privat har vi 4 kampagner 

om året, hvor på kontrakt er der kun 2 temaer, fordi det tager mere tid og det er en større ting 

at køre i stilling og der skal mere tid og snak og arrangementer til at komme ind på det 

marked (1:24:14). Så det er også resultatet af Red Ass. analysen, vi har så brygget videre på 

det selvfølgelig, men det var meget hvad vi skulle sætte ind i forhold til de forskellige typer af 

arkitekter om det er indretningsarkitekter osv. og det er rent lav praktisk, hvornår skal man gå 

ind for ikke at være irriterende og gør man det på det rigtige tidspunkt i processen, der skal 

stadig være penge i budgettet så den var også rimelig bred, den analyse de lavede der, men det 

blev heller ikke specielt hængt op på møbler og produktudvikling det var meget strategi til 

salg og kommunikation. 

Louise: og så er det lidt at I bruger det i udviklingsøjemed eller i hvilken grad bruger I det? 

Christian: ja man kan sige, vi håber selvfølgelig på at igennem denne her dialog, der 

forhåbentlig opstår mellem Fritz Hansen og arkitekter, for det første at arkitekterne vil føle at 

det ikke er noget vi pådutter dem, men at de er med til at sætte dagsordenen for hvad det er vi 

gerne vil arbejde med g hvad det er vi prøver at udvikle, og på den måde ja, prøver vi at 

udvikle dem indirekte, til at genere ideer og koncepter. Og det er klart at der er nogen som har 

rigtig meget at byde på og andre der ikke har så meget at byde på, og dem som har som virker 

til at interesserer sig for det, vil indgå i det fordi de synes det er vildt fedt, når man først 

begynder at snakke med dem omkring disse ting, det er jo deres interesse og profession så det 

er jo meget en livsstil, derfor skelner de ikke så meget mellem de 2 ting, derfor når man først 

kommer ind under huden på dem på den måde så er det enormt spændende og de synes 

faktisk det er vildt fedt fordi det også udvikler dem, og så det er ikke for at være specielt 

uspekuleret marketingsagtige, selvfølgelig vil vi gerne have noget ud af dem men vi håber 

også at vi kan give dem muligheden for at mødes med nogle andre arkitekter rundt i verden 

og mødes med os og kan give inspiration til en masse til deres arbejde. 

Louise: det her studie har det bidraget til at I har fået nogle bedre produkter? 

Christian: nu kan man sige at det her med temaer er vi først begyndt med næste år, vi har 

ikke prøvet det endnu, det her med privat markedet, der har vi fået nogle produkter som vi 



72 
 

ikke har haft i vores kollektion før og som vi har manglet. Vi synes ikke vi har været 

succesfulde nok, det skal ikke være nogen hemmelighed, men det er også fordi det er en 

kombination af, det er ikke kun produkternes skyld, det er også fordi det er et marked vi ikke 

er vant til at agere på og det er en produktgruppe hvor vi er i ekstrem hård konkurrence med 

nogle andre og det tager bare tid. Og vi kan se et firma som BogB, de har måske 20-25 sofaer 

i kollektionen, vi har 3, så der er lang vej før vi overhovedet nærmere os, og ud af deres 30 så 

er der måske kun 4 som sælger (1:27:35). Det er en lang proces, og vi har lavet sofaer i 60 år 

eller 100 år, så det er svært at sige lige nu, men der er lidt sprint i at vi går hen og arbejder 

med designerens interesse område end se ham som udgangspunkt, men vi tror på at hvis vores 

brand bliver ved med at blive stærkere og stærkere så vil designeren også gå ind og 

blåstemple produktet og dermed skabe interesse for de andre produkter. 

Louise: hvad er fordelen ved at lave sådanne studier overordnet? 

Christian: jamen jeg synes fordelen er at når du går rundt heroppe og bare arbejder i hvilken 

som helst virksomhed, specielt i møbelbranchen eller her, så er du sindssyg travl beskæftiget 

med al det du laver hverdag, men der tror jeg næsten at det er en nødvendighed at der kommer 

nogen ind udefra og ser på tingene og laver de her analyser, vi vil være alt for farvede til at 

lave de her ting, det vil aldrig blive brugbart.   Vi ville i hvert fald være meget farvede af at vi 

havde været ude og interviewe folk og snakke med dem, så på den måde så tror jeg næsten at 

det er et must at det er nogen som kommer udefra og ser på tingene med friske øjne. 

Louise: er der nogle ulemper ved det? 

Christian: det er dyrt, men ellers ikke det er jo ikke noget nogen tvinger ned over hovedet på 

os (1:29:21) det er os selv der vælger om vi vil bruge det eller hvor vi ikke vil bruge det og vi 

har ikke taget det hele og bare ført over på vores strategi, vi har taget de data vi synes er 

interessante, og brugt de ting vi føler vi kan bruge til noget, og så har vi de sidste år med de 

her temaer, udviklet videre internt, og snakket det igennem, som er formet til at passe 

overordnet ind i vores strategi. Og det synes jeg især med kontrakt at det har givet en rigtig 

god mening, det med temaer er ikke noget Red Ass. har opfundet, de beskrev bare den 

anderledes tilgang, at hvis vi kunne fange arkitekterne i et forum, i stedet for at sælge dem 

nogle møbler, mere at nå dem på en anden måde, som man kan sige er også meget op i tiden, 

men det er bare ikke privat kunder, det foregår ikke på den måde. Så selvfølgelig vil vi gerne 

have nogle trofaste private kunder som kommer tilbage og køber vores produkter, men det er 

måske mere i forhold til at de er glade for stolen, hot cuttet stadig er pænt, hvor arkitekterne 

der vi gerne prøve at opbygge en mangeårig relation hvor de vender tilbage, de sidder 

selvfølgelig ikke med produkterne hver dag fordi det måske er en kunde der skal bruge dem, 
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men at de synes vi står for noget de gerne vil give videre, både rent overordnet, 

virksomhedsmæssigt og så teoretisk og filosofisk, hvis vi kan nå helt der hen det ville i hvert 

fald være dejligt. 

Louise: på en skala fra 1-10, hvor stor en betydning, har forståelsen for privat kunderne og 

produktets endelige resultat 

Christian: de sidste 4, nej 3 år har vi haft ret meget. F.eks. den her sofa, jeg nævnte det før, 

den står nede i receptionen, som nogen synes er helt vildt kedelig og andre synes den er helt 

fantastisk, men den er så underspillet, den har nogle blokke man kan bygge op, den kan lave 

en væg af forskellige varianter, og den er meget arkitektonisk, flot og du kan lave en masse 

forskudte rygge og den kan få mange forskellige udtryk, den kan være meget traditionel, 

meget symmetrisk, 3 persons sofa med armlæn og færdig, men så kan du lave en asymmetrisk 

med forskellige sæder osv. Den er egentlig udsprunget meget direkte af Reds analyse lidt som 

et forsøg på at se hvordan vil det her være. 

Louise: så fra 1-10 

Christian: det er svært at sige, fordi så er der andre produkter der ikke har, som er mere 

udsprunget af en tænketank vi selv har for nogle år siden, bordet her udsprang af et konkret 

behov i kollektionen (… kan ikke høre hvad han siger da han banker i bordet) det er svært at 

sige, nogle produkter der har det været meget direkte fordi en af kollektionerne det var også i 

forhold til sofaer, for privat markeder skulle det ikke være for eksplosive, det skulle ikke være 

for markant ikon, vi har jo mange ikoner i vores kollektion, man kan sige hvis man har 10 æg 

i din stue så bliver det latterligt, så ophæver det måske hinanden. 2 er måske max. Det er i 

virkeligheden nok bedst. Så derfor en sofa, som vi, ikke som de sagde men som de hørte det, 

kunderne, det var en sofa som i høj grad kunne stå midt i stuen, og være det her dejlige store 

bløde landskab du kunne være i det daglige, men som ikke var for højt råbende, men som 

samtidig kunne danne bro mellem nogle ikoner, så det ikke var et ikon i sig selv, men ligesom 

vi har brugt det her meget fluffy stof, som ikke rigtig er noget men det skal være lækkert og 

eksklusivt, men det skal ikke være noget som er for højt råbende. Og der er sofaen meget et 

alter midt i hjemmet, det er også meget interessant, at høre, det sagde jeg også til dig i 

telefonen, der er kunder der sidder i den samme sofa i 20-30 år, de finder aldrig deres sofa, 

fordi de simpelthen er så angste for at gå ind og lægge 100.000 -150.000 kr. for en sofa fordi 

det fortæller ekstremt meget om hvem du er og hvad du står for osv. en bil fortæller også 

noget men det er mere flygtigt, det ser man bare igennem. Og det kan man til dels også med 

møbler men det er alligevel noget andet, når det er inde for hjemmets fire vægge. Jeg kan se 

det selv, jeg købte en sofa for 3 år siden fra BogB, som ikke er meget eksplosiv men har 
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alligevel noget. Det er ikke en helt almindelig sofa, men jeg er hammer træt af den. Det er en 

dyr sofa, men ja… den er måske lidt for meget og den er ikke specielt højt råbende. Og der 

tror jeg f.eks. at en sofa som den der nede, nu har markedet et dårligt tidspunkt i forhold til 

privat markedet, men det kan nogle ting på den måde, det er måske ikke sådan en sofa som 

folk falder for lige umiddelbart og siger wow hvor er den fed, den finder heller ikke vej til 

forsiderne af magasiner fordi den ikke har noget nyhedsværdi, men set i forhold til Fritz 

Hansens kollektion, vil jeg påstå at den er meget relevant. 

Louise: og fremover, du sagde de sidste 3 år? 

Christian: fremover vil vi nok, der vil vi ikke starte så meget i kundens perspektiv, altså 

kunden i hvert fald, vi vil i hvert fald spørge nogen, men det vil ikke være så dikteret af 

markedet, der vil det nok være Fritz Hansen som leger lidt. Det tror jeg også er sundt. Men 

det går måske sådan lidt i kurver, i bølger, hvor man har sit fokus det lyder som om vi lige 

ændrer strategien, men vi har en strategi og den følger vi, men derfor kan vi godt gå ind og 

være lidt mere eksperimenterende, og samle det, jeg tror vores link til det historiske rødder 

som er meget vigtige for os, for vi skabt det så vi kan bruge det også i marketings 

sammenhænge, i PR sammenhæng, med stor troværdighed, hvordan kan vi, den sofa som står 

dernede, nogle vil sige det er jo ikke Fritz Hansen, dem som kender Fritz Hansen godt, men 

det kan godt være ude i verden, synes det er en fin sofa fordi den passer godt ind og de tager 

ikke stilling til o det er Fritz Hansen eller ej, altså dem som kender Fritz Hansen, det kan godt 

være at det er en smule for afdæmpet ikke lige det vi plejer at stå for, hvor det nye, eller de vil 

nok stille spørgsmålstegn til hvorfor det egentligt er troværdigt når vi kommer med sådan et 

møbel, hvor med den nye tilgang der er vi mere eksperimenterende, afsøgende både på 

konceptuelt, materialemæssigt og produktmæssigt, jamen der vil det være nemmere at 

fortælle historien at vi har baseret os vores nuværende produktudvikling på det samme 

værdigrundlag som skabte vores eksistens grundlag på det tidspunkt hvor det nu er noget helt 

andet, det er ikke æstetikken man prøver at tage med sig på nogen måde, det er et værdisæt, 

man vil prøve at videreudvikle på. Så på den måde tror jeg at der er meget mere, det bliver 

meget mindre på vores selvværd for at gå ud helt troværdigt og fortælle historien, lige fra 

maven af, der er meget som skal forklares og det er i virkeligheden blevet super vigtigt i 

forhold til også at nå deres accept, fordi det kan godt de seeker men troværdighed de søger 

alle jo. Dermed ikke sagt at det er mere troværdigt at komme med en sofa men der er mange 

aspekter i det. 

Louise: jeg tror ikke jeg har flere spørgsmål. Har du noget du vil tilføje. 



75 
 

Christian: jeg kan ikke vise dig en masse fine sager på hvordan det vil blive endnu fordi det 

sidder vi og arbejder på. 

Taler frem og tilbage om hvilke papirer vi kan få, fortrolighedserklæring, vores projekt. Han 

understreger at det er en ny retning som ikke er offentliggjort endnu og derfor kan vi heller 

ikke snakke med andre medarbejdere om det. Vi siger at vi vil inddrage Red Ass. 

erfaringerne… 

Christian: og det er ikke fordi det er ude af billedet, det fungerer stadig i høj grad til vores 

salgskanaler og vores måde at kommunikere til vores partnere og vores arkitekter på så på den 

måde er stadig meget relevant (1:41:25). 

Fortrolighedserklæring blev ikke underskrevet. Vil gerne høre om resultaterne.  
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Kompan 

Interview: Niels Julskjær/Product Innovation Director/Kompan 

16. februar 2009 (1:11) 

Louise: Intro… hvor meget var du involveret i Urban Innovator? 

Niels: Ikke direkte involveret. Jeg godkendte det og har fået læst og refereret det der er sket 

Louise: Kan du beskrive din rolle her? 

Niels: Jeg har været i denne her virksomhed siden 1995 og har en baggrund som 

maskiningeniør og har været i forskellige andre virksomheder før jeg kom her til. Jeg var i en 

virksomhed 7 år inden jeg kom her, hvor jeg også havde ansvaret for en udviklingsafdeling og 

for en de sidste perioder også for en produktionsenhed, en helt anden branche og 

problemstilling, men allerede den gang var vi faktisk lidt inden på det område, ikke 

brugerdrevet direkte men brugerinvolvering i tingene. Vi lavede 2 typer produkter i den 

virksomhed, det var industriopvaskemaskiner og tilsinfektions opvaskemaskiner, og egentlig i 

begge tilfælde var det utrolig vigtigt at sørge for at det maskineri vi stillede til rådighed også 

dækkede de behov brugerne havde. Og vi fandt hurtigt ud af at spørge brugerne hvad de 

havde brug for og det var ikke nødvendigvis altid den bedste metode. Den bedste metode var 

faktisk at gå ud og være der og se hvordan tingene, det de havde hvor andet blev brugt og se 

hvilke situationer det var de blev sat i og hvor det var de havde noget dårligt ergonomi eller 

spildte noget tid eller havde svært ved at forstå tingene. Og det var 2 vidt forskellige opgaver, 

maskinens grundevne, noget med varmt vand og spule og det at vaske op i et stort køkken og 

gøre kirurgiske instrumenter. Det er 2 vidt forskellige opgaver men der er alligevel nogle 

sammenfald, men brugerinvolveringen og bruger inputtene var vidt forskellige. Og så er der 

selvfølgelig forskellige interessenter, der er direkte brugerne og så er der dem som skal 

service tingene altså på et hospital der er der nogle maskinmestre og teknikere som skal sørge 

for at tingene kører. de har jo også en indgang til tingene, så det var lidt om historikken. Jeg 

har som sagt været her i virksomheden siden 1995 hvor jeg hele vejen igennem har haft med 

innovation at gøre. De første år som teknisk chef, jeg var ansvarlig for al den tekniske 

produktudvikling og i den seneste periode siden 2003 har jeg også haft ansvaret for hele delen 

inklusiv design og de tidlige faser af idé generering og al de der ting.   

Louise: er det den måde I skiller det op på? 

Niels: Vi skiller det ikke så meget op men vi var frem til 2003og igen 2005, der var vi i en 

periode, fra årtusindskiftet var vi forholdsvis mange mennesker. Vi var omkring 40 
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mennesker med på produktudviklingen og så 2 chefer, så skar vi det ned på en lidt mere 

naturlig størrelse for virksomheden, der i 2003-2005, der og i den forbindelse blev jeg chef 

for det hele. 

Louise: Hvad var årsagen til at det blev skåret ned? 

Niels: Jamen det var, at vi havde gearet kraftigt op, der op til årtusindskiftet, fordi vi for alvor 

ville ud og have fat i et world view marked. Vi syntes i stedet for at købe virksomheder ville 

vi gerne udvikle virksomheder, et større og bredere produktprogram. Så vi satsede massivt på 

produktudvikling i de år, vi var egentlig startet op på den strategi, da jeg kom i 1995og jeg har 

faktisk et godt eksempel på brugerinvolvering der, kort tid efter fordi der valgte vi at sætte et 

radikalt innovationsprojekt i gang der i 1996. Og man kan sige, de gode resultater det skabte 

var egentlig et step stone til at vi investerede yderligere i 1999-2000, hvor f.eks. det her hus 

blev bygget og dengang og frem til 2005 faktisk kun indeholdt udviklingsfolk både første 

salen og værkstedet. Så man kan sige at vi havde gearet kraftigt op og så gearede vi ned til 

noget lidt mere normalt og i dag er vi omkring 20 mennesker, der er i produktudviklingen og 

de omkringliggende ting.  

Louise: Og det er designere og arkitekter? 

Niels: Det er design, arkitekt, vores head designer har en arkitekt baggrund og teknikere og 

håndværkere, der er mange forskellige faggrupper der er inde og det er egentlig også noget af 

det vi har set, giver en god synergi, det er med forskellige faggrupper, og man kan også sige 

at efter vi har gearet ned, har vi også haft et princip om vi kunne se en fordel i at have nogle 

eksterne folk ind ret jævnligt for at få nye vinkler på tingene. Brugerne kan selvfølgelig altid 

give nogle input men nogle som hverken har kontakt med brugerne eller branchen, altså nogle 

wildcards har vi også haft stor glæde af, nogle kompetencer på nogle helt andre områder som 

vi så hiver ind til en brainstorm eller et eller andet forløb, så har vi rigtig mange praktikanter 

og studerende der laver projekter fordi det også giver rigtig meget for os og for dem og der er 

det vores erfaring, nu mere attention vi giver dem, nu mere får vi også ud af det selv. 

Louise: Inddrager I andre eksterne i denne fase? 

Niels: jamen vi inddrager eksterne i næsten alle faser. I de tidligere idé genering faser der er 

det godt at have nogle med ind som på en eller anden måde har en viden om et tilknyttet felt. 

vi er meget opmærksomme på at vi ikke starter med design men egentlig starter med at finde 

et behov, så vil vi godt samtidigt have nogle ideer, som vi går ud over leder efter et behov til 

fordi vi synes de er så gode. Men den rigtige vej efter vores mening er at sige hvad er det for 

et behov der er derude, hvad er det, for at bruge et fagudtryk, hvad er det for en 

problemformulering der er. Og så prøve den vej rundt at kigge på, hvad kunne man så sætte i 
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spil for at løse det problem og der kan man jo prøve at kigge på hvad vi har i forvejen man 

kan kigge på noget helt nyt eller en helt tredje ting. Så har vi også arbejdet meget med det 

man kalder en platform og det er så bl.a. også noget det af den store udvikling gik ud på i 

starten af dette årtusind, vi gik simpelthen ind og besluttede at vi ville lave nogle nye 

produktplatforme, som vi kunne videreudvikle og konfigurere af forskellige produkter som 

systemer kan man kalde dem og der er det utrolig vigtigt at man får gennemtænkt sådan et 

system rigtig godt, det må ikke blive et teknisk system, det skal det selvfølgelig være men det 

er vigtigt at det ender med at løse nogle gode legeopgaver i vores tilfælde og der havde vi 

også eksterne inde, da vi skulle udvikle de her systemer men den historie jeg vil fortælle om 

bruger involvering, det er det koncept der hedder Galaxy, som dengang var et totalt radikalt 

udviklingsprojekt. 

Louise: var det det fra 1996 som du fortalt om før? 

Niels: som var så meget anderledes, så vi måtte ud og lære omgivelserne hvad det var, inden 

det sådan rigtigt slog an. Ikke forstået på den måde, at der var nogle kundegrupper som var 

varme på det lige med det samme og så var der de lidt mere traditionelle som sagde hvad er 

nu det, er det en skulptur eller et legeredskab.  Der hvor vi havde den største udfordring, det 

var når vi skulle have den sikkerhedsgodkendt fordi alle de normer og standarder der var 

skrevet omhandlede de normale ting. Gynger og trapper og alle de her ting men her kom der 

noget som ikke havde noget af det her, det var så bare helt klatring (10:00). Og det som 

egentlig er historien ved det er, at meget af inspirationen af, det var egentlig at gå ud og tale 

med nogle i aldersgruppen, og sige, hvis I nu skulle pege på, det sted I allerhelst vil lege og de 

ting I allerhelst vil lege med, måske leger man ikke så meget i den alder, hvor vil I gerne 

hænge ud, og så var en skrot plads, en byggelegeplads eller i skoven, eller i et gammelt hus 

der var blevet revet ned, eller noget med nogle knallert, en masse ting. Men hvad det så var 

for nogle aktiviteter, det måtte gerne være noget vildt, noget hvor man fik kaste op 

fornemmelser, virkelig noget der udfordrede de ting og det tog vi virkelige meget alvorligt 

den gang, handler om at lytte, kan vi lære noget, som er en industrialiseret form for skrot 

plads, kan vi lære noget af de ting som træerne tilbyder ude i skoven, kan vi lære noget af en 

gamle bil med gamle dæk og frem for alt, kan vi lave nogle dynamiske aktiviteter, noget hvor 

man får balancevenerne udfordret og det var faktisk et af de væsentligste input til en eller 

anden proces der blev til den linje der hedder Galaxy, og for at det ikke blev for meget ting af 

det vi lavede i forvejen så valgte vi at leje en industri hal i den anden ende af byen og satte vi 

nogle gamle kendte folk, altså fra produktudviklingen, sammen med nogle helt nye, og de 

måtte ikke tage, noget som helst med herfra, de måtte ikke tage en eneste rødmalet plade eller 
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de her plastik dutter vi har på vores produkter alt skulle bare være nyt, de skulle starte fra 

bunden af, deres skrivebord, endte de med at lave selv osv., og så gik de ellers bare i gang på 

basis af de her input og på basis af de her tanker vi havde omkring et modulsystem og at det 

skulle være sikkert og at det skulle holde til alle klimaer i alle lande, sådanne basale 

forudsætninger, uden designguide, helt basale ting, så gik de ellers i gang med at lave 

modeller og koncepter i …(??). Så var vi en evalueringsgruppe der var nede en gang hver 14 

dage og kigge på dem og snakke lidt med dem og så bredte der sig en skov af 1-10 modeller i 

alle mulige forskellige koncepter og så på et eller andet tidspunkt så gik vi i gang med at lave 

en evaluering af alle de her, og fik det filtreret ned til 1, 2, 3 så valgte vi at gå og lege med 

nogle af dem og simpelthen lave prototyper hiver nogle af målgruppen ind og få dem til at 

udtale sig om hvad de synes om det og prøve at lave en test, og fandt så også ud af at der var 

nogle af de koncepter, vi havde lavet som var lige over i den anden grøft, altså lidt for vilde 

og lidt for farlige og noget af det skulle vi så lige justerer lidt på. Og det gav altså meget, for 

mig som ny i virksomheden, det gav mig en fornemmelse af, den måde at gøre det på var 

rigtig rigtig god. Vi fik egentlig ikke så mange tegninger af hvordan det skulle se ud, det bad 

vi dem også om at gøre indimellem, men det var mere de der udsagn om hvad synes de var 

sjovest. 

Louise: Hvilke spørgsmål stillede du dem typisk? 

Niels: Nu var jeg ikke særlig meget i processen selv, men fulgte med på sidelinjen, det var 

meget med, i stedet for hvilket legeredskab kunne du tænke dig så, hvad er den sjoveste leg 

eller hvor er det sjoveste sted hvis du fik lov til at gå hen et sted hvor du ikke måtte hvad ville 

det sjove sted så være, altså på den måde og finde ind til et behov i stedet for en løsning. 

Louise: Hvad er ulemperne ved at spørge direkte ind til løsningerne? 

Niels: Vores og min erfaring, og det gælder ikke kun den her branche, så bliver det let noget 

man har set (14:23). Så er det enten et konkurrent produkt eller hvor man forholder sig at det 

skal være sådan en. det skal være en B&O , nå hvad er så det, i stedet for at sige, hvad du 

gerne vil have ud af det, man er lidt låst fast, hvis du spørger en sælger så vil de typisk sige, 

det sidste projekt de tabte til en konkurrent hvad var det. Hvad var det for et produkt kunden 

ville have i stedet for. Og det er lidt generelt at den måde man spørger på, har rigtig meget at 

gøre med om man får løsninger eller får behov og løsninger der er der måske et mindre 

spektrum at tænke i fordi der er ligesom noget man har set kunne løse det i stedet for at sige 

hvad er et behov. 

Louise: Hvad bruger I så behovene til? Du udtaler som om der nogen fordele ved at spørge 

ind til behovene? 
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Niels: Ja, det er for ikke at gå i løsningsmode for tidligt, men måske prøve at brede den ud og 

sige, der er mange måder man kan dække det her behov på og vi kommer også sommetider 

frem til at, nu kan jeg ikke lige komme med nogen eksempler, men at måden at dække det her 

behov på er slet ikke os, altså det ville være at gå ud i en helt anden branche og hente en helt 

anden aktivitet. F.eks. så synes vi at naturlegepladser er kanon godt, dvs. det der med at gå ud 

og fælde nogle træer og få nogle ting ud af det. Det er bare ikke en branche at vi kan gå ind i, 

fordi det er meget vanskeligt at distribuere ude i verden og få en sikkerhedsgodkendelse og 

forhåndsgodkendelse, men vi kan sagtens se at der er mange af de ting vi laver, som ultimativt 

ville være et træ, og det er sådan lidt, så hvis med det samme år ind og hvilket slags 

legeredskab er det bedste eller, så er man ligesom låst fast, men jeg vil påstå at den her 

Galaxy produktlinie, en af grundene til at vi kunne lave den og gøre den så unik og det skal 

siges at det er noget af det som bliver kopieret allermest af alle i branchen de sidste 10 år, det 

tror jeg var fordi vi startede sådan rigtig rigtig bredt, det tror jeg på.  

Louise: Hvad så fra nu af,  I lavede Galaxy og så var der en konsensus, eller det sagde du at 

det var den rigtige måde at gøre det på, hvordan har I så arbejdet med produktudvikling 

siden? (17:00) 

Niels: Jamen jeg vil sige at vi arbejder på flere forskellige måder fordi i nogle tilfælde der er 

vi meget ude på det helt konceptuelle og på det basale og sige nu skal vi starte forfra. I andre 

der går vi mere pragmatisk til værks, hvordan kan vi løse de behov der er med det vi har, 

hvordan kan vi sætte de ting vi har sammen på en anden måde og hvordan kan vi komme 

videre med det sådan at vi udnytter den base at vi allerede har. Men f.eks. den sene større 

satsning vi har lavet, det her interaktive leg som er en slags mellemting mellem et 

computerredskab og et legeredskab, der har vi også brugt forskellige kilder og egentlig også 

brugerne. Der har vi kørt nogle forskningsaktiviteter sammen med bl.a. DPU og SDU, sådan 

at på den ene side så har vi haft nogle som virkelig har haft med brugerne at gøre på den 

pædagogiske side og har vi haft nogle robotforskere på den anden side og sige hvordan kan vi 

få de der ting til at snakke sammen. Der har vi siddet i et spændingsfelt mellem dem og givet 

vores input til hvad er det optimale behov derude og hvad er det for en wibe børn og unge og 

brugergruppen i det hele taget er på vej ind i og hvad kan robot teknologien som måse er 

skudt lige over målet, ikke præcis have robotter men stepper et skridt ned og siger hvad er 

numret før robotter, det er noget med intelligens og det er noget med reaktion der er vi så 

kommet frem til det her koncept som så har udmøntet sig i den serie, som hedder icon, som 

lige er kommet på markedet. Og det er også en ting hvor det ikke er brugerdrevet men vi er 

udmærket klar over at den aldersgruppe, der er tale om her, det er fra 8 og opefter, de gider 
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ikke hvis det ikke er spændende. Og der bliver vi nød til at lytte til hvad det er for en verden 

de bevæger sig rundt i og så prøve at komme med nogle tilbud med til dem og der har vi 

kunnet se at den der fedmebølge og hvad der har været talt så meget om, der har været alt for 

mange gode tilbud inde bag skærmene, hvor dem skal vi ikke revse, vi skal ikke sige I må 

ikke, vi skal prøve at tage noget af det gode fra den side og så tilbyde de ude hvor man også 

bruger sin krop, så det ikke er Mario der hopper rundt men Marius. Ikke altså for nu at tage 

den og det har selvfølgelig været meget kendetegnende for det projekt, hvor man kan sige at 

brugerne har selvfølgelig spillet en masse rolle i det, men vi har også prøvet at gå rundt om 

dem og sige hvordan kan vi lave nogle tilbud til dem, hvor vi har spurgt hvad det er I vil have 

og hvor de har sagt et eller andet med computerspil (20:17). F.eks. er vi gået helt udenom, det 

med at have en terminal, eller en skærm, der er heller ikke noget tastatur, det er noget intuitivt 

med nogle knapper, der er også et art display på, men det er et rundt display, hvor man kan se 

videre og det er ikke noget med den grafik eller tekst der er på, det er bare nogle ikoner og 

nogle ganske simple spilleord, start, og stop og game over osv., og der har vi også prøvet at 

støtte os op ad den viden der fandtes hos de forskningsfolk, som har haft børn inden, det gør 

DPU meget, når de laver deres. De har brugerne inde hele tiden og tester ting af og nye børn 

osv. og det har vi også brugt, men det har ikke været det som har drevet det. 

Louise: Hvad forstår du ved drevet? 

Niels: Jamen det er lidt det her, jamen hvis du sammenligner med en motor, det er brugerne 

der er driverne i det, det er dem man næsten spørger til råds om alting, men brugerinvolvering 

er det vi tror mere på fordi vi tror ikke på at der er mange brugere der kan drive innovation og 

det er et fortolknings spørgsmål.  

Louise: Hvilke metoder brugte I undervejs, du sagde I lyttede til dem, hvordan har I lyttet til 

dem i det her Ikon projekt? 

Niels: Det har vi gjort på rigtig mange måder vi har ikke en fast metode for det, lidt afhængig 

af hvilken kontekst det har været i, så har det været at vi har haft samtaler med dem, vi har 

måske vist dem nogle forskellige ting, noget der allerede fandtes på markedet, sige hvad er 

det sjove og mindre sjove ved det, vi har igen spurgt ind til hvornår er det I har det sjovest, så 

har vi lavet nogle protyper og nogle ting hvor vi har sagt, stillet en masse ting på gulvet og så 

har vi simpelthen iagttaget og set hvad sker der, hvad for noget er spændende i starten og 

hvornår falder interessen og hvad holder ved, og der er noget af det sjove ved at se i Ikon 

projektet, det som der er mest power i er faktisk nogle af…(kan ikke høre) hvor de lidt 

afhængig af aldersgruppen så ligger de deres egne lege indover. F.eks. noget med at jage en 

farve, nu har jeg en hel masser knapper med lys og så deler man op i nogle hold hvor en har 
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de røde, andre grønne og det tredje de gule og så kan man så lave et spil, det hold der får 

trykket på de10 knapper først har vundet, så begynder de at digte videre på den, og spillet er 

egentlig meget simpelt, og det er en af de måder der stiller noget til rådighed og siger det her 

ser ud til at være godt og så prøver vi at arbejde lidt videre med den. Nu har jeg ikke været så 

meget med i den herude, der er der meget interviewagtigt, så har de engang imellem også 

skulle klippe eller finde et eller andet altså lave en modeboks agtigt, finde nogle billeder som 

passer til noget af det de kunne tænke sig en stemning eller, det kan også være en metode, 

eller udtryk, visualitet, design, jamen så har vi måske vist dem sådan nogle forceret modeboks 

og så har vi lyttet til at pigerne er mest til den slags og drengene er mest til, og så har man 

fundet noget på den måde, så vi har ikke nogen skabelon for så tager vi A, B, C, det er lidt 

sådan.. også fordi mange af de studerende vi har inde, lærer af det her og de kommer med den 

sidste nye viden også siger I kunne I ikke tænke jer at prøve at køre det her, så ser vi hvordan 

de gør også samler vi lidt op, nogle af dem har vi så holdt kontakten ved lige med, det har vi 

faktisk med temmelig mange af de studerende, som vi har haft inde her sidste sommer lavede 

vi f.eks. en seance hvor vi inviterede alle dem vi haft de sidste 3-4 år og jeg tror vi var 10-15 

stykker til sådan en weekend oppe i Århus hvor vi betalte deres rejse og mad og sådanne 

nogle ting og så gav de deres tid og så var der noget hygge og så havde de nogle konkrete 

opgaver hvor de gav nogle bud det var både nogle konkrete designs og konkrete ideer. der var 

ingen af dem som begyndte at være forbeholdne, de synes bare at det var fedt og vi fik ikke 

noget konkret vi kunne gå hjem og lave produktion efter men vi fik nogle rigtig gode 

feedback og hørte hvor langt de var kommet og hvad de havde lært og det var en god måde at 

holde den kontakt. 

Louise: Hvordan indsamler I de erfaringer som de kommer med i den situation og hvordan 

fører I det videre og diskutere det og beslutter hvilken vej I skal gå med det? 

Niels: Ja det er nok et godt spørgsmål, fordi vi ikke har et formaliseret vidensopsamlings 

base, det har vi ikke, vi laver nogle opsamlinger af de ting vi har arbejdet med. F.eks. lavede 

vi sidste år en yearbook hvor vi samlede en hel masse koncepter og ideer, metoder der er 

blevet arbejdet med i en lille tryksag som blev distribueret ud til en stor komite og andre der 

havde været med til at kigge på det og ligesom sige der er meget at tage af, der ligger et rigtig 

stort løsningsrum og idérum derude, noget er mere en beskrivelse af en mulighed end det er et 

konkret løsning og et design, men selve metoderne, dem har vi ikke gjort så meget om for at 

dokumentere, det har vi ikke  

Louise: Så når der kommer en ny designer ind i Kompan, så trækker de mest på de erfaringer 

og historier der er, som I andre kan fortælle? 
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Niels: Ja og kommer også selv med noget, som jeg sagde før, de kommer også med nogle 

værktøjer som er gode og osv. siger vi det vil vi gerne være med til, så ser vi på det så er der 

nogen som vi har fortsat samarbejdet med, f.eks. ikke så meget brugerinvolveringen, men 

f.eks. for 2-3 år siden havde vi en praktikant som kom fra Canada og som gik på designskolen 

i Kolding, og han var rigtig god til at facilitere sådan en brainstorm workshop og han havde, 

ved ikke om det var fra skolen, men han skød ud en ret struktureret metode til noget så 

kreativt som en brainstorm, og ham har vi så brugt flere gange, både med brugere og flere 

andre interessenter, der kører sådanne forløb. Senest var vi i forbindelse med Ikon elektronik 

produkter, der havde vi lavet en dag sammen med vores teknologi leverandør, hvor vi sad 

sammen med nogle af deres teknikere og nogle af vores folk fra hele afdelingen og kørte 

sådan et forløb hvor vi havde taget ham ind., til at køre det. Så kunne vi der var i det, 

koncentrerer os med at komme med ideer og spare med hinanden og så var der ikke nogle af 

os som skulle tage den her styrende rolle, og det var rigtig godt. Super. 

Louise: Hvad er din rolle ofte i udviklingsøjemed? 

Niels: Jeg laver måske det mest kedelige, nej det passer ikke fordi jeg ikke synes det er 

kedeligt men jeg deltager i nogle af disse seancer, jeg er både den administrative og formelle 

leder så er det også meget med at repræsentere afdelingen til møder og lægge budgetter og 

snakke planer overordnede planer osv., så jeg er nok mere i det at samle informationer op om 

i hvilke retninger vi skal kigge efter behov og løsninger end jeg egentlig er med i den 

løsningsproces, den kreative proces. Jeg kan godt lide at være med i den og bidrage til den, 

men det er ikke min hovedfunktion (30:03). Jeg bilder mig slev ind at jeg er forholdsvis god 

til at sætte folk sammen og hive inspiration ind fra omverdenen, prøve at tage kontakt til den 

person, kunne være interessant at have med i det forløb. Det tror jeg det er en af mine styrker. 

Louise: Hvad er samarbejdet mellem marketing fordi de får vel også nogle input til eller 

salgsafdelingen, kan du kort skitsere hvilke afdelinger i har i Kompan og hvordan de snakker 

sammen? 

Niels: Jamen dem vi har nærmest samarbejde med det er jo marketing, som er, jeg vil sige 

man kan ikke lave rigtig innovation med mindre man har et tæt samarbejde med 

marketingsafdelingen, det består mest af nogle produktchefer og produktansvarlige og 

ledelsen og nogle af de medarbejdere som skal executere marketingsdelen, dvs. lave de 

materialer og brochurer og al de ting, så dem har vi et rigtigt tæt samarbejde med og 

stakholderes, ikke direkte kunder men folk der er omkring et produkt, det kan være 

børneavneledere, det kan være indkøbere i en kommune, det kan være, altså nogle med bløde 

værdier men også mere interesseret i hvad er det for en leverandør vi har haft i og hvad kan de 
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i forhold til andre. Og der bruger vi tit når de har et hold kursister der enten kommer fra et 

marked eller kan komme fra en region, en by eller et eller andet så hvis vi tilfældigvis har et 

udviklingsprogram i gang og vi har et eller andet vi kan bruge dem til så laver vi nogle 

seancer hvor vi viser dem en model eller en ide, måske først spørger omkring nogle behov 

også viser en løsning på det behov, hvordan synes I det her matcher, det har vi også stor 

glæde af, der prøver vi at udnytte det vi allerede har haft fat i, altså hvis de er heroppe til et 

seminar og det passer så laver vi lige en seance, samtidig så samler vi også nogen det kan jo 

god være lidt vanskeligt at invitere nogle fra Holland eller Frankrig herop bare for at skulle 

deltage i et udviklingsprojekt, altså kunder, medarbejderne i vores datterselskaber de kommer 

selvfølgelig når vi har nogle seancer.  

Louise: Har I udviklingsafdelinger I de andre lande også? 

Niels: Nej, altså vi ejer nogle forskellige produktionsenheder og der er en lille 

udviklingsafdeling som tager sig af et mindre sortiment end dem vi tager os af. Vi har 

tidligere haft et selskab i USA hvor vi havde en del udviklingsafdeling siddende derovre, som 

også arbejdede på Kompan produkter, og det vi har i dag er nogle lidt mindre selskaber hvor 

de har deres eget lokale mærke og der sidder så nogle folk og udvikler der. Dem har vi et vist 

samarbejde med. Det er noget af det vi gerne vil øge og prøve at få lidt mere synergi ud af, 

ikke at vi sidder og opfinder de samme ting, men man kunne måske godt fordele opgaverne 

lidt mere.  Mere struktureret end vi gør i dag, 

Louise: Økonomisk, hvor meget investerer I egentligt i at udvikle nye produkter? 

Niels: Det svinger meget, de her tal er jo fortrolige, men det er der jo meget af det vi snakker 

om her. Den store satsning vi lavede fra 1999-2001, hvor vi udviklede nogle nye platforme og 

hvor vi virkelig satsede på det, da havde vi et budget på 30 millioner om året. I de senere år 

har vi så virkelig puttet penge i det her projekt Ikon, det har vi nok brugt 50 millioner på i en 

årrække, men de fleste af dem har været i de senere år fordi der skulle de bringes til 

virkelighed.  

Louise: Hvor stor en del er det af det samlede budget? 

Niels: Udviklingsbudgettet? 

Louise: Nej hele virksomheden 

Niels: Jamen vi omsætter for en milliard, så plus minus, og de 50 millioner er ikke på et år 

men bare på det sidste år har vi brugt 20 millioner, men hvis du kigger over en længere 

periode så har vores udviklingsbudget, vel ligget mellem 15 og 20 millioner.  

Louise: spændende, hvad er årsagen til at I har haft meget succes med jeres produkter her de 

sidste år? (35:46) 
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Niels:  ….. (lang tænkepause) Jamen det er fordi vi har fastholdt, vi har en position som en 

innovativ virksomhed i branchen, dvs. vi har virkelig kommet med rigtig mange nye ting og 

brugt mange penge på det osv. men også frembragt mange ting og jeg tror hvis du spørger 

rundt så vil alle pege på Kompan og sige at det er det mest innovative indenfor legeredskaber 

og den giver jo noget goodwill og omtale, men det er sjovt du spørger fordi vi synes jo selv at 

vi har haft god succes og vores nye produkter sælger rigtig godt o forhold til vores 

omsætning. Vi har sådan et målepunkt, hvor vi siger at nye produkter må meget gerne ligge i 

nærheden af 25-30 % af vores omsætning, dvs. et nyt produkt er det år det blev lanceret og 2 

år frem og der ligger vi helt oppe omkring 30 % og har gjort det i nogle år, men det sjove er at 

noget kan tyde på at det faktisk ikke er, det er egentlig der den største vækst mulighed lå fordi 

vi slet er ikke så kendt ude hos kunderne som vi har gået og troet, så en af flaskehalsene er 

nok at nå ud til endnu flere, at gøre opmærksom på os selv, fordi legeredskaber købes ikke ret 

ofte af de samme kunder, jo der er nogen store kommuner som køber meget og som vi har 

meget af, men dem som køber legeredskaber hvert femte eller tiende år, jamen der skal vi ofte 

være heldige at de ved at vi er, fordi de står der og skal i gang og hvis vi ikke topplaceret på 

nettet, så ser de os ikke før det er for sent, og det er noget vi har taget en del fat i de senere år, 

vi har gået og troet at vi var så verdenskendte, men det er vi også i branchen men ikke 

nødvendigvis hos beslutningstagerne. Men til dit spørgsmål hvorfor vi er succesfulde, det er 

vi jo et eller andet sted vi er også vokset en del og vi har en …. god virksomhed (kunne ikke 

helt høre) . det er meget fordi vi er professionelle, produkterne er selvfølgelige en væsentlig 

del, når man køber noget hos os så betaler man en del penge for det, men man får også en god 

sikkerhed for at det bliver leveret og installeret og at det virker osv. så det er en tryghed når 

man køber noget til børn. Det betyder også meget.  

Louise: Hvordan sorterer I så de dårlige fra de gode produkter før de lanceres? 

Niels: ja det er et godt spørgsmål. Altså har vi en ret formaliseret produktudviklingsproces, 

en… model (kan ikke høre). Først starter vi med behovene og potentialet og så kommer vi 

med nogle ideer og så bringes de stepvis frem og bliver godkendt for videre forløb. Der er det 

klart at der har vi også business cases og omkostningsbudgetter. Det er vores erfaring at 

specielt salgsorganisationen er ekstremt visuelt orienteret, altså før de ser noget i form af 

model form eller foto realistisk, før de ser noget er det meget svært at forholde sig til det og vi 

kan også se at den interne markedsføring betyder rigtig meget fordi hvis vi ikke er rigtig gode 

til at sælge et koncept, forklare det så sælger vi også meget af det, fordi en væsentlig del af 

vores salg foregår eller revision salg, dvs. der kommer en sælger ud til en kunde, nu skal du 

bare se hvad jeg har og der er det klart at nu mere overbevisende han er jo større 
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sandsynlighed er der også for at der er salg. Vi er lidt spændt på at se, fordi vi er i gang med at 

brede vores distribution ud parallelt med sender rigtig mange kataloger ud til kunder som….. 

(ikke høre) (40:26). Der kan man sige, der kommer tingene til at stå for sig selv og sige hvad 

er der så der rykker. Men du tænker en sorteringsmodel til hvad, altså hvilke projekter der 

bliver en succes og hvilke der ikke gør. Altså vi læner os en del op ad hvad de lead markeder 

siger, og hvordan de tager sig ud og, også kan vi se der opstår et behov, også med de 

interaktive produkter, dem har vi egentlig kunne springe på markedet, de sidste 5-6 år hvis vi 

ville, men tiden har ikke været til det, fordi der er en bestemt konservatisme og en vis 

modstand imod den, den slags, men der kan vi se de senere år at der er meget mere med at 

trække ledninger ud i naturen og lys og alle sådanne nogle ting. Og behovet at give dette 

tilbud til de unge mennesker er også eksponeret i medierne og andre steder. Det er måske 

også medvirken til at vi har sagt, det er nu. 

Louise: Prøv at tænk på et succesrigt produkt? Altså et der har solgt godt og som I har været 

stolte af. Og så tænk på et der ikke ar haft så stor en succes. Så det første produkt, hvilken 

grad af brugerinvolvering har der været fra 1-10? 

Niels: Øh, 4. 

Louise: og det andet? 

Niels: nu skal jeg lige overveje hvilket jeg skal tage. Det du er på jagt efter er et produkt som 

er blevet lanceret men som ikke har haft succes? 

Louise: ja 

Niels: ah, det er svært. Nu er de lidt tidsforskudt. Dem som jeg tænker på, der var der faktisk 

en større brugerinvolvering i, men jeg tror ikke det har så meget med det at gøre. Jeg tror det 

har noget at gøre med pris og synlighed. Jeg kan i hvert fald sige, at det succesfulde projekt, 

som jeg tænker på, det er et som hedder story makers, det er et vi lancerede her i 2007, og 

som har slået alle rekorder for hvad vi har solgt, der har vi helt bevidst gået ind og sagt, det 

her produkt det skal selvfølgelig have nogle helt basale kvaliteter til brugerne men da 

brugerne ikke er beslutningstagerne, så bliver vi også nød til at de ser andre punkter. Vi har 

simpelthen lavet et koncept, hvor vi har fire grupper, brugerne, forældrene, pædagogerne altså 

de professionelle og så er der teknikerne eller par forvalterne eller pedellen, som også er med. 

Hvordan kan vi adressere dem med det her koncept. Men direkte brugerinvolvering, altså med 

at sige, hvordan kunne I tænke jer osv., det er faktisk ikke et af de projekter vi har haft mest 

med der har vi trukket rigtig meget på vores erfaring på vores viden også, da vi udviklede det 

her, men vi har kigget meget ind på, hvad er det så de har interesse i, de forskellige grupper, 

så det er et af de projekter der har været brugerfokus, kan man sige, men det er ikke fordi vi 
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har været ude at spørge så mange. Nej. Og det andet, det som ikke solgte så godt, og som vi 

har taget ud, det havde også nogle af de samme kvaliteter, men bare, det adresserede måske i 

virkeligheden børnene og ikke så meget de andre. Det var det jeg ikke kaldte en succes 

Louise: det kom tidligere, en årrække tidligere end de andre .  

Niels: Men den erfaring brugte vi så lidt når vi udviklede succes produktet. Det er ikke nok at 

det er super godt for børnene, men hvis det ikke fylder så meget eller hvis det ikke har de, vi 

snakkede også om en cute faktor, at nogle af beslutningstagerne synes at børnene fra 2-6 skal 

have noget som er lidt nuttet eller. Hvis det ikke er det, f.eks. et tema f.eks. altså børn synes at 

en papkasse de får julegaverne i tit kan være sjovere end julegaven. Og det er vi fuldstændig 

bevidste om. Hvorimod beslutningstageren der skal købe en legeplads han køber ikke en 

papkasse, i stedet for noget der ikke ligner noget, som derfor børnene måske kan få. I dag er 

det en brandbil og i morgen er det en rumraket og i overmorgen er det et tog, der kan vi se at 

beslutningstageren falder for det lidt mere klassiske team og tog, et hus og selvom børnene 

måske aldrig har set et tog der sådan ud så, fordi det er gammeldags osv., du ved med 

skorsten og al det der. Så er det typisk det der bliver solgt fordi jamen det er jo. Der er vi med 

storymaker, har vi prøvet at løfte det tema lidt, så det nu er sådan lidt tegneserie, uden at det 

bliver for vulgært, men stadig er det lidt mere moderne plus at, at det er mere nogle facader og 

det vil sige at så snart du går hen i en anden vinkel, så kan det godt være noget andet, men når 

du ser det lidt på afstand, så er det lidt nuttet. Og så har vi lavet at man kan skifte de facader 

ud. Det har vi også vundet en design pris for, fordi vi har lavet et koncept hvor, hvor vi går ud 

og tilbyder, f.eks. i en lidt større by, hvis de har 4 legepladser, så kan de købe 4 af de 

produkter med 4 forskellige temaer på og så kan de skift dem rundt forholdsvis nemt, sådan at 

det står et halvt år med brandbil og hus i den ene ende af byen og så kan man skrue de her 

tema plader af og bytte rundt og sætte hen på den anden, og så får man lige pludselig et skib 

og en jungle og de andre får et hus. Og det er også noget vi tilgodeser nogle behov som nogle 

brugere kan have eller nogle interessenter, det med at lave noget variation på legepladsen.  

Louise: Hvad er forskellen mellem børn og voksne i denne her sammenhæng, nu nævner du 

at slutbrugerne faktisk er børnene men kan de voksne også gøre brug af legetøj, kan I den 

måde I arbejder på, identificerer ideer, godt genkendes af børn eller er der stor forskel? 

Niels: Lige nøjagtigt det sidste projekt jeg nævnte, da har vi været meget opmærksomme på at 

der har været en interaktion imellem børnene og de voksne, og … (kan ikke høre) om det er 

forældre eller pædagoger eller hvad det nu var. Men vi har bevidst gået efter løsninger hvor 

den interaktion sagtens kan foregår udefra og ind. Det er ikke sådan at forældrene 

nødvendigvis skal brække ryggen for at kravle ned under den stang, men der faktisk er nogle 
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muligheder for at man kan lave noget. Inde under produktet, er der nogle små hulerum hvor 

børnene sagtens kan kravle ind og hvor der ikke er nogle voksne, så kan man gemme sig eller 

kigge ud af et lille hul eller have en eller anden interaktion den vej rundt, eller hvis det er små 

børn at de voksne kan stå udenfor produktet og hjælpe, stikke hænderne ind igennem nogle 

huller eller gøre et eller andet og måske interagerer på en anden måde end at være med på de 

samme præmisser, fordi det ved vi godt at det ikke sker og det kan man ikke rigtig. Men dit 

spørgsmål gik også på hvad er forskellen, jeg skal lige forstå, mener du i holdningen til. 

Louise: Jeg tænker mere kan I som voksne godt udvikle produkter til børn? Er forståelsen for 

deres verden der? 

Niels: Ja nej. Sommetider bliver vi faktisk nød til at lave tingene proportioneret op for at 

forstå. Simpelthen lave et stort produkt der passer, ergonomien, størrelsesforholdene passer, 

for at vi kan bevæge os rundt i det (50:02). Men vi bruger selvfølgelig meget…. Dels 

selvfølgelig børnene, prøve tingene af med dem, men vi har i mange år haft pædagoger ansat, 

pt. har vi ikke nogen fast pædagog ansat, det vil vi nok have igen, men vores Kompan institut 

leder har en vis pædagogisk baggrund så vi er ikke helt ude, og i vores selskaber, sidder der 

også folk med pædagogisk baggrund, i udviklingsdelingen har vi ikke nogen pt., som har 

viden om børns udvikling og hvad er det egentlig for nogle behov man skal til godese i 

forskellige aldersgrupper, men vi gør meget ud af det vi kalder en lege værditest. Altså vi 

laver noget som baserer sig på nye måder at sætte en aktivitet sammen eller en ny opbygning 

af så får vi hurtigt lavet nogle prototyper af eller test produkter som vi inviterer børn ind på. 

Nu har vi i mange år haft en børnehave lige ovre på den anden side af gaden og vi har ikke 

sådan brugt den, som et udstillingssted, det er egentlig få produkter der har stået der ovre, 

men vi har tit haft nogle børn herovre, spurgt om de ikke kunne tænke sig at komme herovre 

og lege og prøve nogle ting og så ar vi observeret hvornår de første gang ser noget og hvordan 

de går til og også tager den om, hvordan udvikler legen sig. Vi stiller også næsten ved hver 

eneste projekt vi har produkter op ret tidlig i processen, simpelthen laver en aftale med en 

skole eller en børnehave, og så indgår en samarbejdsaftale med personalet af hvor de dels 

observerer nogle ting men også at vi kan komme ud og interviewe og se og observere hvad 

der foregår, fordi vi er fuldstændig klar over at vi tænker på en anden måde end børn vi har en 

anden størrelse og det er sjovt fordi det projekt med Icon med … (ikke høre) med ham den 

ene du skulle have talt med som er syg i dag han for det første er han ikke så gammel og han 

har bevæget sig rigtig meget rundt i den her spil verden. og han er selv klar over selvom han 

kun er 26 eller hvad han er at han er allerede ved at være for gammel til de der ting, f.eks. 
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nogle af de her innovators, dem suger han til sig, men han forstår dem nok noget bedre end 

jeg vil gøre fordi deres verdensbillede er mere ens end vores. Så det… 

Louise: jeg har set eller læst på jeres hjemmeside at et af jeres grundprincipper er at involvere 

brugerne, hvordan bruger I det princip, hvad betyder det for jer? 

Niels: altså lige i den her kontekst ground, da har vi jo valgt ud at prøve at kigge på den her 

aldersgruppe er faktisk noget underprioriteret hvis man kigger på hvad der har været 

bevilliget af midler, f.eks. en skaterpark lige rundt omkring sådan et sted so i Danmark, så er 

det fuldstændig ude af proportioner med hvor mange der egentlig dyrker skating, men der er 

et stort behov for sådanne steder hvor de unge mennesker går hen. Og lige i den sammenhæng 

der har vi set at hvis man kan lave, ikke et produktkoncept men et pladskoncept hvor man 

lægger op til at brugerne skal involveres i og skal træffe nogle beslutninger omkring, hvordan 

det skal konstrueres og hvilke produkter der skal være. Jeg ved ikke om du har set at der står 

et betonrør udenfor. 

Louise: Ude i starten ikke? 

Niels: Ja det er der mange der rynker på næsen og siger hvad er det, og det var en ide vi 

havde, hvis vi satte ikke nødvendigvis det der op, men en eller anden ting op som dels kunne 

være et eller andet landmark, men så satte det op i et råt sammenhæng, nu vil vi gerne have at 

I skal sætte jeres præg på det her, maler det eller laver graffiti eller dekorerer det eller finder 

en anden ting og sætter ovenpå nu er det jeres sted det her, og det her er et slags totempæl 

eller hvad man nu skal kalde det, og så er der selvfølgelig også nogle produkter som kan 

tilbyde nogle aktiviteter, men sådan at man får et tilhørsforhold, så ved vi godt at når der er 

gået 2-3 år, så er det ikke dem som kommer med noget mere, så har vi en ide om at der er en 

større commitment om at passe på det, sådan at hærværk og alle de andre ting, der kunne ske, 

det ville blive mindsket, og de ting er faktisk baseret på nogle interviews, vi har lavet med 

nogle i børnegruppen, hvordan de kunne tænke sig sådan en plads skulle se ud, og noget af 

det sjove er at noget af det der kom ud af det, at det med at finde en baggård et eller andet sted 

eller finde et øde sted det er der faktisk ikke så mange der vil have, det er sådan ikke 

nødvendigvis midt i byen, men steder hvor der kommer folk forbi, også gerne hvor der er lys 

sådan at man stadig er lidt tryg. Og der er mange af de skatersteder, som måske ligger sådan 

lidt afsides, er lidt mere rå i det der er der faktisk ikke så mange som har lyst til at komme af 

dem som ikke er skatere og det er også en slags brugerinvolvering, men først helt ud til 

projektering, hvor mange steder de så gør det, ved jeg ikke men det er i hvert fald noget vi har 

lagt op til med hele den her young people without eller with no place to go som vi også har 

lavet en folder til og har adresseret det her politisk og sagt at der er her en målgruppe som er 
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overset og som, men jeg tror ikke på at man kan give de unge mennesker en legeplads og 

sådan et sted, og så ser man et dramatisk fald i kriminaliteten der kunne godt være nogle 

grænse tilfælde, hvor man kunne sige, okay hvis man kunne give dem nogle ordentlige steder 

at være så hænger de måske ikke ud nogle steder hvor man kommer i kontakt med nogle af 

dem som kan trække dem ned, dem som er belastede socialt, de er måske svære at redde, men 

der er måske en mellemgruppe, men måske er der nogle af dem som sidder hjemme der 

hellere vil ud og røre sig og lege sådan uden at lege 

Louise: Her til sidst, hvis du bare kan opsummere, hvad du synes der er fordelene og 

ulemperne er ved brugerinvolvering i produktudvikling?  

Niels: Jamen altså jeg synes at brugerinvolvering er rigtig god.  Og der er man dum hvis man 

ikke gør det. jeg tror nok at allerede første gang vi talte sammen, der diskuterede vi det her 

begreb bruger drevet og den måde jeg opfatter det på der tror jeg ikke så meget på det koncept 

men involvere brugerne og lytte til dem og lave den her som jeg har nævnt tidligere, 

behovsvurdering, og selvfølgelig også prøve senere at kigge på dem når man kommer med 

nogle løsninger, det tror jeg rigtig meget på, det gør jeg. 

Louise: og er der nogle ulemper ved det? 

Niels: jamen der er jo den ulempe at det tager noget tid og at man også skal bruge de 

resultater man får rigtigt, fordi det ikke bare er nogle gidsler man skal tage og stå der og se 

glad ud og så er alle glade man skal jo behandle den information man får, på en god måde så 

man kan tage det med ind, fordi der har vi også noget selvransagelse og siger, man kan jo 

sætte en scene, hvor næsten alt er positivt og godt. Så de rigtige tests, det er jo egentlig når 

man har sat det her produkt op et sted ude og så kommer man lidt anonymt og ser hvordan det 

bliver brugt, fordi hvis man, nu skal I bare se og her og man kommer ind og får sodavand og 

alt det her, også er der rigtig mange positive vibrationer, men den sådan lidt mere hårde er, 

hvor det er et fuldstændigt frivilligt valg om man vil det eller ej, den er sådan lidt mere. Det 

koster jo også lidt mere at facilitere den, men det synes jeg vi har haft rigtig gode resultater 

med og gøre det. Mange gange så har vi haft lidt problemer med når vi fjerner de her test 

produkter igen, så er det en skole hvor de er blevet så glade for det at vi næsten bliver nød til 

at give dem noget andet i stedet for. 

Louise: Så fremover, hvilken metode vil I gøre brug af, i forhold til at involvere brugerne, og 

hvilke vil I ikke som I har lært? 

Niels: Jamen jeg har svært ved at sige, hvad for nogle, jo den metode ikke at overhovedet at 

lytte til brugerne vil vi ikke bruge, den vil vi ikke tage med.  Og det har også meget at gøre 

med det projekt vi har med at gøre. Hvis det er noget meget kendt konfigureret på en anden 



91 
 

måde, så vil man ikke gå ud og lave den, der har vi sommetider nogle diskussioner af hvor tit 

skal vi lave de her lege værditests (1:00:05). F.eks. hvis vi tager et produkt og flytter det fra 

den ene side til den anden side, skal vi så ud og have den testet, eller hvornår er det. Der tror 

jeg vil være kritiske med hvilke metoder til hvilke formål, så når der er noget virkelig nyt på 

bid så vil vi bruge det mere og når der er noget lidt mere kendt grund vi er inde på så vil vi 

bruge mindre, og det lyder meget lav praktisk, og jeg vil sige at vi er måske også… fordi 

vores produkter er så målrettede imod aldersgrupper, så er det super nærliggende og benytte 

sig af det, så er der nogle af dem altså de små børn har måske sværere ved at udtrykke sig 

omkrig nogle ting, hvor der er noget mere man skal have noget visuelt og observation 

hvorimod nu ældre de bliver, kan man også bruge noget verbalt og noget bedre feedback på 

hvad de synes er godt og dårligt, men der kan vi se igen at der betyder det rigtigt meget i 

hvilken kontekst det bliver sagt i, og det der i virkeligheden der først og fremmest gælder har 

det den her holdning power som vi kalder det så er det et sted man vil komme i igen og igen, 

og hvad er det for nogle ting, og f.eks. ved det her icon projekt og der har vi bygget sådant en 

funktion ind i produktet sådan at vi efterfølgende kan gå ind og logge, hvad er det så for nogle 

games, der ligger typisk 3-4 spil i hvert produkt, og hvad er det for nogle der bliver brugt 

mest, så vi kan se hvad der virker og ikke virker.  

Louise: Godt, tusind tak Niels. Det var rigtig mange interessante perspektiver du kom med 

der. 

Niels: Jamen det er sådan lidt at jeg sidder bare og fortæller ud af min eller af vores hverdag. 

Nu har du talt med Michael også ikke? 

Louise: Ja 

Niels: Og det tror jeg er en god blanding af, fordi vi sidder i hver vores, jeg burde måske 

egentlig have et større overblik end hvad de har, både historisk og, men jeg håber vi ikke taler 

mod hinanden, men det vil du så se nu her. Men selve det her Urban innovator projekt, det 

ved de jo rigtig meget om og jeg ved ikke om der er kommet noget i stand men det burde 

være muligt at du kunne komme til at tale med nogle af dem som har deltaget i det. 

Louise: Ja jeg skal mødes med Pernille og tre børn. Det har været fantastisk at være her i dag, 

masser af information. Det er jo stadig et nyt emne så vi prøver at lytte til hvad der bliver sagt 

og så finder vi ud af det bagefter hvor er modstridelserne i forhold til de forskellige cases, 

hvad er det som er oppe … 

Niels: Jeg kan give dig et godt eksempel på, måske den yderste konsekvens af 

brugerinvolvering, det er på et tidspunkt i det firma jeg var i før, jeg skulle udvikle en ny 

bækken distrbutionsmaksine (?), og det var en lidt delikat opgave at få, fordi det jo er faktisk 
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andre menneskers lort at man skal have med at gøre og der valgte jeg simpelthen at tage ud på 

et plejehjem og fordi vi havde nogle gamle folk ude på værkstederne, som havde opfundet 

nogle nye måder at efterlignede her bækkenindhold på, sådan noget med havregrød og spinat, 

og det var fint at prøve sådan noget med vakse evne osv. og hele den her hvordan er 

arbejdsflowet, så jeg tog simpelthen ud af det her plejehjem, jeg var der i 4 dage og så sagde 

jeg til personalet at jeg vil godt se når de brugte det her maskineri, og jeg vil faktisk også 

gerne selv have lov til det at når de kom med de her bækner, så fik jeg dem og så var det min 

opgave at der så stod nogle rene derefter, så jeg prøvede at sætte mig ind i brugernes sted, så 

her skal du bruge den her maskine, og hvad er godt og hvad er dårligt og hvor opstår der 

huller, hvor er det rent ud sagt jeg får lort på fingrene og det var rigtig rigtig spændende at 

være med i den her proces fordi det var noget helt andet end at stå hjemme i test laboratoriet, 

og få smurt tingene ind, der fik man derpå den måde det var og lugten var der, men der 

prøvede jeg at sætte mig i brugernes sted og sige at alt det her er et værktøj, et nødvendigt 

onde og det skal bare gå så hurtigt som muligt og det skal være noget som jeg får mindst 

muligt gene af og det flyttede faktisk nogle ting, at man satte sig i brugerens sted så det er 

også en vinkel på det her og sige en ting er at søge behov og en anden ting er at sætte sig selv 

helt ind i, og så ved jeg godt at 4 dage ikke er det samme men det er noget helt andet end hvis 

man bare står og observerer eller bare spørger eller hvis man gætter. 

Louise: har du så taget den her erfaring med ind i Kompan? 

Niels: både ja og nej, der hvor jeg har taget det med er omkring installation og de her ting og 

jeg prøver at komme med ud og se hvordan de egentlig er skruet sammen og hvordan er det at 

forstå. Jo men også forstå produktet hvordan det virker og sådanne nogle ting men at sætte 

mig selv i stedet, det er jo ikke brugeren der skal installere produktet, men det er jo vigtigt at 

det er til at finde ud af og det bliver gjort rigtigt, i sidste ende går det jo udover brugeren hvis 

det bliver gjort forkert. Så det er sådan, jeg vil egentlig gerne have fingeren i det og det gør 

jeg så engang imellem men selvfølgelig ikke altid, så godt. 

Louise: Spændende 

Niels: Det var vidst den time 

Louise: Ja, lige et spørgsmål, fordi Michael nævnte et par modeller, er det muligt at se dem 

fordi han tegnede dem selv for mig. Development model og koncept model 

Niels: Ja, print. En ting er at publicere og en anden ting er at dele med andre virksomheder 

som ikke er konkurrenter, det har jeg ikke noget problem med. 
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Interview: Michael Jarris/Designer/Kompan 

16. februar 2009  

Louise: Intro + hvad er din baggrund? 

Michael: Jeg er arkitektuddannet, bygningsarkitekt fra California og så flyttede jeg til 

Danmark for 15 år siden og blevet ansat som designer hos Kompan de sidste 11 år. Og nu 

sidder jeg som designmanager, som betyder at jeg skal designe og koordinere de forskellige 

design ressourcer vi bruger. Og vi er gået fra at være et meget stort design team, i vores 

marked, industri, vi havde omkring 7 designere, en pædagog og skolelære, det var så et 

designteam og så har vi prøvet mange forskellige ting og nu er vi nede til en designer og 

bruge eksterne ressourcer og bruge en masse studerende, som praktikanter men også som 

afgangsprojekter. Og det er det vi prøver at balancere nu. Jeg synes vi er for få faste interne 

ressourcer, men det er så noget vi arbejder på. Så vi har lidt mere stabilitet her i huset. Med 

hensyn til innovation, der er det mit ansvar at tage input fra Mark. Vi kører nogle seminarer. 

Vi har en gruppe der hedder Kompan Play Institute, og det er nogle forskellige folk ude i 

verden, der er tilknyttet til hinanden, der er forskellige børn eller seminarer om børn, og 

børnenes udvikling osv. Og det giver nogle præsentationer i Frankrig og USA, i Spanien, i 

England og sådan nogle ting og de folk koordinerer input de får fra helt almindelig kunder. 

Dvs. vi får input fra kunder, os selv, i alle de fem forskellige lande vi er repræsenteret i, så får 

vi også input fra pædagoger og børns udvikling og hvad der sker lige nu og hvordan er det at 

være barn i forskellige aldersgrupper, i de her dage og så er det mit arbejde at lave nogle 

koncepter, der svarer til nogle markeds- og brugerbehov osv. og så tager vi de koncepter og 

oparbejder dem så vi har et rigtigt produktdesign. Mit ansvar det stopper når jeg har givet 

ordet til vores dokumentationsgruppe, som sidder på Cato og kan dokumentere det til dem og 

så kan det blive dokumenteret og derefter kan det gå over til produktion og blive, ja, købt ind 

og alt det der, så de er det og det er det jeg gør til daglig. 

Louise: Hvad er din motivation for at være her? 

Michael: Det er så lidt sjovt for det er en blanding af med at skabe rum som man gør som 

arkitekt, gør forskellen, til at foregive deres daglige liv, skabe gode rum og gode ting der 

passer til deres behov og på den anden side at jeg altid har haft det rigtig godt med børn, jeg 

har et hjerte for børn og jeg har en forståelse for børn (lang pause da han bliver afbrudt af en 

kollega). Jamen min motivation er at gøre noget godt for børn og at børn har nogle 

udfordringer der passer til dem og har noget af deres eget, og mange gange er legepladser, 

måske den eneste frontier eller hvad kan man sige, sted tilbage, som kun er for dem på deres 
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præmisser, ikke skole hvor du skal det der og det der. Nu er jeg opvokset meget op i bjerge og 

jeg har aldrig brugt en legeplads i hele mit liv, men der er så mange som aldrig kommer ud i 

naturen og ikke har mulighed for det, ikke økonomisk mulighed, eller bor et sted, så en 

legeplads, hvor både de kan gøre hvad de vil på deres præmisser og i deres størrelse og det er 

designet til dem, og det er også der hvor de kan møde andre og være sociale og møde andre 

fra andre lande, med andre sprog, så vi kan se at det er et af de steder hvor økonomisk 

baggrund, sproglige baggrunde, der hvor familien har mulighed for at møde hinanden. Hvor 

mange gange i de her dage, er vi meget isoleret fra hinanden og separeret fra hinanden, og det 

synes jeg også er meget spændende at det er et offentligt rum for børn, så det er rigtig rigtig 

spændende. 

Louise: Hvor ligger kreativiteten i jeres produkt? Hvad er et kreativt produkt i Kompan?  

Michael: Hvad er et kreativt produkt i Kompan? 

Louise: Ja eller et godt produkt? 

Michael: Jo men det har flere forskellige svar, fordi man kan kigge på det fra flere forskellige 

vinkler. Nogle af de ting som er lidt unikke med vores produkter, ikke produkter men industri, 

det er at vi ikke sælger til vores kunder, eller brugere.  Det er ikke børnene der får lov til at 

beslutte hvad de vil have (10:33). Så det ligger ikke på en hylde hvor børn kan gå og kigge på 

det, og det er heller ikke en stol … (kan ikke forstå). Så på nogen måde skal vi designe til dem 

det bliver købt af, vi skal designe noget som taler til dem og de forstå og de forstå vi gør til 

børn. Selvfølgelig skal vi hovedsagelig designe til vores brugere, men det skal også 

kommunikeres igennem vores købere og der er mange forskellige slags købere. Eksempelvis 

har du nogen som har pædagogiske interesser, du har nogle som køber og gerne vil have 

vedligeholdelse fri, den skal stå ude i det her natur og der er mange steder at de ikke gider 

noget som helst men den skal bare stå der. Det er meget få produkter, vi havde noget tilfælles 

med Lampos (??), eller de her firmaer som laver noget der bare skal virke, ikke. Men vores 

skal leges på, det skal se flot ud osv. Så der er også den slags kunde. Så er der også noget med 

landskabsarkitekter der bliver mere og mere involveret, fordi de får hele opgaver til at gøre og 

de vil gerne have noget som får dem til at se godt ud. De vil gerne have noget arkitektonisk og 

hele projektet er færdigt og folk tænker, wow, det bliver godt, så de vil også gerne have 

redskaber der passer ind, så det er ligesom at. Det er ligesom den vinkel vi kigger på når vi 

kigger på et på et godt produkt (12:12). Det er selvfølgelig altid noget med funktionel og 

kvalitet, der passer til den pris du betaler, en eller anden balance der så vi har produkter i 

forskellige prispunkter, forskellige linje, så vi ved klart at der er en masse folk som ikke har 

penge men de skal stadig have noget ordentlig, så godt vi kan lave det, og fordi vi laver så 
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meget, vi er en af verdens største, så kan vi lave noget rimelig godt kvalitet til en rimelig pris, 

men vi har skuret ned for hvor mange ekstra legeværdi ting, det er ligesom at lave en billigere 

bil. Det med luksus, eller specielle ting, men stadig så er det en balance, det skal kunne 

fungere og bruges i den gruppe, og det skal helst være i top, i orden lige meget hvad, og så 

kan man sige, okay måske er der færre aktiviteter, måske det er lidt billigere materiale, men 

stadig noget vi kan stå indenfor. Og så på den anden side, så er der innovationsprojekter, 

såsom Icon som har teknologi i, hvor den er meget mere drevet af vores brugere, der hvor 

markedet, eller vedligeholdelsesfri …. (uforståelig sammenhæng), men her skal man kigge på 

børn hele tiden, hvordan de bevæger sig hvad der er spændende for dem, fordi de holder op 

med at lege mange af de her piger på 10 år og hvordan kan vi få folk til at fortsætte med at 

bevæge sig udendørs, det er så den mission vi kan sige vi har, at vi tror på at bevægelse 

udendørs i sociale miljøer med hele krop og ikke bare finger indendørs hvor det kan begynde 

at sne, regne og du kan ikke kontrollere det hele som når du spiller på din computer, og hvor 

børn rører ved hinanden og alt det der. Det er meget vigtigt i udvikling af os alle sammen, 

også op i alderen, og også have ældre til at bevæge sig og folk i vores aldre. Så et godt 

produkt er noget som er på kanten af totalt frisk og svarer til de nye behov og skubbe til folks 

eksisterende tanke om hvad en legeplads er og sige ved du hvad det kan også være det her, og 

åbne døre. Vi har en Glaxy linje som ligger bag Icon, og alle de her produkter der Glaxy og 

de bliver udviklet for 10 år siden og da de blev udviklet var der et helt nyt paradigme for 

legepladser og vi fik stillet det op og børn kom forbi og spurgte om det er en skulptur eller 

noget man kan klatre på? Og det synes jeg også er vigtigt at man skubber hele tiden, hvad er 

en legeplads, hvordan skal det se ud og hvordan skal det være hvem skal bruge den og 

hvordan skal man bruge den. Kan det være brugt at små børn om dagen og teenagerbørn om 

aftenen. Det vil være meget spændende at man skubber til de her forestillinger. 

Louise: Men hvordan er innovation egentlig organiseret? Du fortalte om i starten om internt i 

virksomheden, så har I nogle mennesker som arbejder meget med den, kan du forklare lidt om 

hvordan et produkt bliver startet og kommer igennem… 

Michael: Nu hvis jeg tegner. Vi bruger et G udviklingsmodel og det er gateplan og man kan 

se at det ligner en tragt, hvor der er nogle gates man skal gå igennem, hvis man skal fortsætte 

med at udvikle et produkt. Så her i starten er der en sky, som er muligheder eller input, vi har 

noget fra customers, noget fra salesforceo og det de gør for os er at vi har et kontor i 

Langeland (?) så på den måde er de rigtig committed, eller vi har en rigtig god 

kommunikation, de er ikke bare representives fra, men vi får rigtig gode feedback fra dem og 

kan også kræve noget fra dem. Så er der børn, måske direkte eller gennem observationer og så 
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er der noget som kan komme fra vores teknikere, ingeniører, som kan sige, wow jeg så noget 

nyt materiale og jeg er sikker på at …, man kan sige at i gamle dage, det kan være noget med 

at købe en dør med fjedre og så er der nogle med design inspiration, man kan være inspireret 

nogle steder eller se børn lave nogle ting, det er tit for mig, at jeg simpelthen observerer noget 

der sker, og se hvordan kan vi lave noget der opfylder det behov de har. Så her kommer alle 

mulige input ind (tegner), og så har vi en gruppe herinde som vi kalder round table, så round 

table eksistere af halv marketing og halv er produktudvikling. Så er der nogle fra hver gruppe 

som man kan sige, den gruppe som ejer vores projektplan, produktplan eller har ansvaret for 

at sætte sammen en projektplan, hvilke produkter skal vi udvikle, hvilke markeder osv. bla bla 

bla så alle der kommer op, og vi har det 3 gange om året, i hvert fald en stor hvert år hvor vi 

beslutter hvad vi vil lave for næste år (20:30) Men vi sender rundt, hvordan de kombineres og 

hvordan kan de her løses på forskellige måder. Hvad kommer indefra venstre og hvad er 

markedets direkte ønske. Typisk de her customer og markedet, typisk markedet, det kan være 

nogle konkurrenter har rykket sig her hen og vi har ikke noget eller bababab, og customers det 

er typisk baseret på, hvad vi har og om vi også kunne noget her. Men man kan sige at de ting 

som ikke har været snakket om før, fordi det typisk kommer fra børn eller os. 

Louise: Hvorfor det?  

Michael: Jeg tror bare det er den verden vi bor i. Sales grupper de går der ude hverdag og 

konkurrere med nogen og de har måske ikke den evne til at envision noget som ikke 

eksisterer. Det er et problem her at vi mister sales pga. konkurrenter også laver det her så 

nogle gange skal vi bare lave hvad de laver, så vi kan konkurrere, det her er en gynge, så skal 

vi også lave en gynge, de tænker ikke så meget andet, det her er en gynge, vi skal lave noget 

andet, som er helt specielt unikt, som kan konkurrere med en gynge f.eks. (?). Vores 

customers, det er virkelig få der arbejder så meget med legeredskaber, at de kan komme med 

noget nyt, en skole f.eks. som kan være en kunde, de har gang i rigtig mange ting, en 

legeplads er bare en lille bitte ting, så de kender ikke den verden af legeredskaber og hvad der 

findes og kunne være nyt f.eks., men de kan godt se at vi har noget og tænke. Sådanne nogle 

små ændringer. Og så har vi børn, som vi snakkede en del om børn og børneinnovation, fordi 

det skal vi snakke om, brugerdrevet design, fordi det tror jeg ikke på. Det tror jeg faktisk ikke 

der er noget som hedder, bruger drevet design, måske bruger inspireret design, men at de skal 

drive design kan jeg stille stort spørgsmålstegn på, og så har vi design, at have en erfaring i 

noget som ikke eksisterer, man kan opfylde nogle krav, men hvis nogle spørger efter et æble 

så i stedet for at lave et grundæble, så lave en banan, nogle andre ting (?) Selvfølgelig skal vi 

også lave en ny gynge eller nogle direkte løsninger, men vi skal også lave noget 
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gennembrydende som man ikke ar set før. Så i en proces, der vælger vi nogle ting som giver 

mening, til bruger og til markedet og sådan nogle ting og de bliver så prioriteret højere op, og 

så får vi simpelthen en sådan, lad os prøve at gå den vej, det giver mening i forhold til 

business, vi kan sige marketing har samme notat at hvis vi laver noget til denne her… Lige nu 

skal vi starte et projekt til Talor (?), dvs. børn fra 1-3 år. Vi kan sige efter at have undersøgt 

markedet så er der potentiale og, og hvis vi laver noget kan vi tjene denne investering tilbage 

om et år og det her marked er med og blalabababab.   

Louise: er det sådan det ofte foregår  

Michael: man kan sige at det her round table, de bruger så et værktøj, der ligner noget sådan 

her, hvor der simpelthen er 8 forskellige interesser og 8 forskellige præmisser og det ene er 

f.eks. business opportunities. Hvad er business opportunites? Den her strategi, hvordan passer 

et talor projekt sammen med resten af vores strategi og hvor vil vi hen og babababa. Og den 

anden er, vi har 2, nå det skal jeg lige kigge på. Vi har 2 fra teknik som prøver at bygge videre 

på nogle af platforme vi allerede har, og så har vi noget design, igen, er der noget 

sammenhæng med de andre produkter vi har og sådan noget, så har vi bruger, hvad betyder 

det for bruger, så har vi cells, segment, det kan f.eks. være hvis det er til en skole eller park 

eller hvad det er til, f.eks. er det til den overvågede segment, det er ikke til det offentlige men 

til det overvågede, men også salgskanal ligger her, hvor vi sælger igen, ligesom vi plejer at 

gøre, men det er måske ikke meningen med Talor produkterne, fordi de er så lille og det 

koster ikke særlig meget, måske de bliver solgt gennem internet eller katalog distribution, 

man skal undersøge hvordan den her kan sælges og de her forskellige faktorer de skal opløses, 

eller hvad hedder en investigation, undersøgelse i de her områder og så …(?) den her business 

plan til hvad vi kalder the Komzip, Komzip, og det står for Kompan, det er sådanne ting jeg 

ikke kan huske, hvad zip står for kan jeg aldrig huske, det er det forum hvor CEO sidder og 

finance direktør og markedstingsdirektør, og produktionsdirektør og innovationsdirektør, 

Niels, og så nogle key, jeg er nogle gange med, det kan også handle om et nyt IT system, så er 

jeg ikke med til den del, men der præsenterer jeg til dem i forskellige case. Først præsenterer 

man en business plan og et meget skematik koncept. Vi har nogle produkter til Talor, måske i 

disse materialer og i disse priser punkter, og der er måske slet ikke noget rigtig (?) og det kan 

man også kalde et go for projektet, og derefter så går vi igennem nogle trin 1,2,3,4,5 og 6.  

Louise: Det er mange 

Michael: Ja, men man kan se the variability. Det er klar til at sende disse produkter ud, hvis 

markedet er åbent for salg. Det kunne være at de venter, mange gange ---- (?) information til 

you. Til at forbedre markedet at vi kommer, nogle tager nogle bestillinger til den her dato, 
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men det kan være at pludselig er markedet fuld af noget andet et eller andet skidt og så vente, 

men det er der produktion er klar. Så kan man sige at denne Gate5 det er årsager (?) og det er 

et opfølgningsmøde hvordan gå det med salg, har vi noget vi vil babababa og Gate6 er faktisk 

døden. Det vil sige at på et eller det tidspunkt skal man huske at kigge hvor skal det være 

fordi det skal ud igen, måske ikke hel elinien, man skal huske at tage og smide tingene ud, så 

det er hele life circle, man kan sige at det her er et koncept og det her er så dokumentation. 

(30:15) Skal man aflevere de her gates og få go til næste. 

Louise: er det for hvert produkt I udvikler at det ser sådan her ud? 

Michael: ja, det kan være længere eller mindre, men typisk sætter vi ting sammen …. Og 

typisk tager det et år, så det er som at gå rundt i et cirkus og vi er færdige så de kan tage 

billeder og så de kan tage billederne som kan komme ind i et nyt katalog. 

Louise: hvorfor hedder det round table? 

Michael: det var der nogen som opfandt, jeg synes at … for mange år siden, vi sad i en 

bygning og marketing sad derovre og der simpelthen ikke var god kommunikation, 

overhovedet. Det var tit, at vi kan have nogle koncepter, der og udvikle et projekt og bagefter 

skal vi gå over til marketing og det var slet ikke nogen marketingsundersøgelse på det 

tidspunkt, det var meget mere et katalog og så skal de lave et katalog … (kan ikke høre) fordi 

vi var ikke tæt nok knyttet (31:48) og så kan vi ikke lave noget og så kan marketing komme 

tilbage og sige det var ikke det markedet vil have. Det var mærket af at vi ikke var sammen i 

starten. Så mig og en anden en, som er væk nu prøvede at sætte en bedre kommunikation op 

med marketing og produktudvikling, vi fik det her billede af round table, vi arbejder for et 

firma ligesom vi arbejder for en grav(?), vi har forskellige steder vi går ud i verden og kan 

bidrage og redde nogen der, men det er vigtigt at vi er sammen og at vi kender vores mission 

og at vi kommer ud for de samme brugere, også lidt til den yin og yang for at vise vores 

afhængighed af hinanden, at vi skal være samlet og siden har vi fået marketing til at flytte 

oven på os og så har vi meget mere kontakt og de har også fået meget synlighed og magt med 

portofolio managers og alt det her, så vi er meget mere inde i hvilke produkter vi har brug for 

og følger op på dem og hvordan de sælger og alt det der, det havde vi ikke før, så det er blevet 

meget mere fælles. 

Louise: Siden hvornår var det? 

Michael: ja de første snakke var over 5 år siden og så er det måske 3-4 år siden vi begyndte 

round table. Og det er stadig noget vi slås med, vi er stadig ikke helt gode til det og jeg 

skubber stadig på fordi, vi har haft utrolig mange ændringer i vores afdeling, struktur 

ændringer og nu har vi en helt ny marketingsafdeling og masse nye folk og sådanne ting er 
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lidt skrøbelige, fordi alle har travlt og bringe folk sammen, nogle gang bliver det at jeg lige 

tager den med dig og den med dig, så hver gang skal man sige hvad er vigtigt og fortsætter 

med det, det skal give os nogle ressourcer og det gør vi men det er måske ikke helt så tight 

som jeg tegner det. vi er i denne fase nu hvor, de her grupper har en projektplan som bliver 

godkendt af vores CEO (35:00). Og den her CEO, vi har skiftet CEO under denne proces, så 

vi er stadig bagud med produktplanen for 2009. Og det er simpelthen fordi at over sommeren, 

så fik vi en ny CEO, og alt skal kigges på igen og strategien skal ændres lidt og passes til. Så 

der kan være mange ting med sådan en plan, men intentionen er at dække det, at følge den kan 

man sige. Så det er det store billede, så indenfor den kan man sige at vi har talt om at lave et 

Todler projekt, og hvis vi så kigger på det her, som er lidt ligesom det du taler om med det her 

brugerinvolvering og hvordan vi laver koncepter. Lad os tage det som et eksempel og se på 

alle de her faser, det er gate 0. Lige nu har vi noget der hedder Todler og noget der hedder 

Galaxy. De er begge to gode eksempler. Vi har Galaxy som er en eksisterende produktlinje og 

det er en eksisterende aldersgruppe. Og vi arbejder med det, det er måske allerede udvikling 

nummer fire eller fem. Så man kan sige; vi kender det her produkt, vi kender godt user group 

og har masser af erfaring med den ude i verden og feedback og bla bla bla. Så det var måske 

mindre behov for direkte bruger input, test og sådan nogen ting, fordi vi er der af en god 

reservoirer af viden og erfaring. Selvfølgelig vil vi altid lave nogle funktionsmodeller og sætte 

dem ud og ser hvordan de fungerer i virkeligheden og mere se hvad de gør, fordi vores 

brugere er typisk ikke så gode til at snakke om hvordan de er eller hvad de kunne tænke sig 

eller så videre, og det kan du selv lave din egen vurdering når du får disse flere teenager piger 

kommer ind. Men børn generelt de er bare gode til at gøre noget. Hvis du tager en på fem år 

og du bare sætter en stol ind, og siger bare kom ind, jamen så begynder de måske at dreje 

stolen rundt eller gøre et eller andet, kravle rundt eller hvad ved jeg, eller sidde baglæns på 

den. Hvis du bare siger at de skal sidde på den, det vil du aldrig se. Indtil de kommer op til 

den der 12-13 års alderen, er de ikke bange for at gøre noget. Jeg har et godt eksempel jeg 

bruger i præsentationer, hvor jeg var nede i Barcelona til en park, en fantastisk arkitektonisk 

park der, som alle de voksne går og kigger på og så kommer vi forbi et træ, som er væltet, 

men som fortsat er i live. Jeg var der længe men så var der en gruppe børn, måske fra 4., 5. 

Klasse, og lige pludselig de så den der og de begyndte at klatre op, sidde på det, lave fangeleg 

på det, og det er simpelthen hvad de gør, de tager fat i ting og gør ting, også kan man bare 

stoppe op og se hvad de gør her og kan man lave noget som de kan gøre det der. Jeg plejer at 

joke med at vi ikke kan skære alle træer og sende dem rundt i Europa og det vil heller ikke 

være rigtigt eller optimalt, men vi kan prøve at se hvad laver børn på den der og hvad ønsker 
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de at lave og måske udfordre dem endnu mere, og lave et produkt der svarer til det. Så det er 

meget, det er observationer, vi har observeret denne gruppe rigtig meget og vi kender galaxy 

rigtig godt. Så det er måske mindre direkte børneinput vi skal have, vi skal stadig have, men 

måske mindre. Hvorimod Todler, nu er vi i gang med at lave en helt ny produktserie, vi har 

ikke lavet Todler i mange år, så vi skal have pædagoger til at samarbejde med, stille nogle 

ting op i en børnehave. Tidligere havde vi vores egen børnehave, men den er flyttet nu. Men 

vi skal stille ting op og se igen og igen hvordan de med dem, også skal vi gå derude og justere 

det og frem og tilbage. Også kan man sige at vi arbejder også med noget der hedder børns 

udvikling, så vi også har nogle kerneting. Lad os sige, vi vil ikke arbejde med den her 

gentagelse; op ned op ned, hop. Når de er to skal de simpelthen lære at hoppe med to fødder 

og sådan nogle ting og kravle under. Det er en rigtig god aldersgruppe, fordi det er simpelthen 

en liste over hvad de skal udvikle i den der aldersgruppe. Hvornår vi kommer op til en ældre 

aldersgruppe, 10-12 år, de skal vedligeholde, de skal også lære noget nyt og vokse og sådan 

noget, men de skal vedligeholde og udvikle det de har lært. Så vi skal holde dem fleksibel, 

give dem endnu mere komplekse ting til at bevæge sig rundt i og varetage hvad de synes er 

sjov. Men det er meget mere konkret nede ved de små, hvordan kan vi gøre de her ting som er 

godt for deres krop deres syn, for deres sociale udvikling osv. Og derefter er det ”bare” at gå 

ind og tegne nogle ting (41:59), og prøve at samle noget inspiration, både teknisk og visuel 

inspiration. Og hvordan kan man lave sådan nogle rum, danne nogle udfordrende aktiviteter, 

der svarer til deres behov og hvor de er henne. Men det skal også møde de krav voksne har. I 

mange år var KOMPAN simpelthen af den filosofi at; KOMPAN ved bedst og hvis der er 

andre som kigger på børn på en anden måde, så er det bare fordi de ikke har lært at det er ikke 

sådan at man skal kigge på børn. Børn skal have fri leg og bla bla bla og et skal vi bare 

undervise dem i og overbevise dem om at det her er den rigtige måde. De gjorde vi meget, vi 

var meget dogmatiske.   

Louise: Omkring hvad. 

Michael: Omkring fri leg og abstrakte ting, som ikke rigtig ligner noget, fordi børn selv skal 

have fantasi til at finde ud af hvad det ligner for nogle ting. Jamen du kan bare se vores gamle 

katalog, hvert eneste barn var i hvidt, med lyst hår og bare tær og i sand. Børn skal ikke være 

beskidte når de leger, de skal brænde energi, det er hunde og katte, uh nej vi skal ikke have 

sand, sand skal ud. Legeplads er et social gathering place, hvor der er mange forskellige 

etniske grupper og vi kan ikke bare tænke at det er den der hyggelige... og børn der løber 

rundt selv og leger og cykler. Det kan de ikke i mange lande. Vi har været nødt til at sige; ok 

det er andre præmisser i andre lande, kultureltmæssigt, men også sikkerhedsmæssigt, 
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socialtmæssigt, alt mulige ting og derfor skal man tage den del der hedder de sociale normer 

med i betragtning og vi bliver nødt til at svare på andre måder end den danske måde at gøre 

ting på. Så det er også meget spændende. 

Louise: Så det er en del af jeres design filosofi? 

Michael: Det er den måde vi har lavet produkter til hele verden på og det synes jeg også er 

spændende, fordi man ikke bliver låst i en eller anden måde at kigge på børnene, men man 

kan se på hvilke udviklingstrin de skal gå igennem. Også finder man også frem til at vi har 

lavet et tog for nogle millioner, men når man observerer finder man ud af at man højest leger 

med tog i 5 min, så er det et hus, så er det et bord, Børn vil lege med hvad deres fantasi 

bringer dem. På en måde den der abstrakte, den har vi også sat spørgsmålstegn ved, 

selvfølgelig kan det være totalt abstrakt, men på en anden måde, hvis den er ude på en park, 

hvor børn kan lege sammen, som aldrig har mødt hinanden før, så er det godt at det ligner et 

tog og at de kan starte med at lege med tog også fører det til noget andet. Jeg mener, det er der 

ikke nogen hård forskning på, men vi gør lidt af hvert nu. Men vi er også opmærksomme på 

mere og mere små børn de tager ikke ud til en legeplads selv, som de har gjort i Danmark i 

mange år, de er sammen med voksne, så det skal også møde nogle af de voksne behov. Det er 

en realitet, vi vil også gerne have at de voksne har det godt mens de er der, så vi begynder at 

lave noget til de små produkter. (rejser sig og går hen til plakat). For eksempel den her 

produkt, det er et bord, som man kan lege på, men man kan også sidde der og det er bænk på 

børn på den anden side, også kan man lige prøve at invitere voksne mere, og det der med at 

det ligner et hus med blomster, så kan man... det hedder story makers, og det hedder det fordi 

så kan voksne måske være mere med til at danne historien omkring det her. På den ene side 

det ligner et dæk, på den anden side det ligner en brandbil (47:09), så måske voksne også kan 

lege mere med ind i det, for hvis du bare har noget der ligner nogle plader eller nogle farver, I 

mean jeg har selv 5 børn, det er svært bare lige at lege fantasi sådan som de gør, så hvis man 

også kan give noget til voksne, hvor de kan genkende noget, så kan de også komme fysisk ind 

i legen eller mentalt ind i legen sammen med deres børn; det er ligesom det hus i den bog vi 

læser derhjemme. Så har man opnået et behov for...    

Louise: Hvad er dit input til sådan et projekt for eksempel, hvad er det at du bidrager til? Lad 

os bare tage det som et eksempel. 

Michael: Ja, jeg bidrager med konceptet, med historien, udseendet, farver, struktur. Det jeg 

startede med, det er en lang historie, men det det startede med er at vi havde nogle produkter 

som vi havde produceret i rigtig mange år, vores historiske produkter der er bygget op om 

KOMPAN, men de er bygget op, hvor hver eneste, hvor vi har et tog, om vi har et abstrakt, 
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eller et slot eller et hus, de er alle sammen bygget op af forskellige søjler og forskellige 

komponenter og efterhånden vi har bare lavet millioner af dem. Rigtig mange. Så det betyder 

at der er rigtig rigtig mange dele man skal have styr på og vedligeholde og spareparts og alt 

det der. Vi vidste fra et strategisk point herfra eller fra et round table og at vi præsenterede at 

vi havde brug for at producere noget nyt, noget virkelig nyt indenfor det vi kalder moments, 

indenfor den aldersgruppe fra 2-5 år, den traditionelle aldersgruppe. Og der hvor vi ved det, 

det har noget at gøre med glade farver, men vi har simpelthen brug for noget nyt. Også 

konkurrenterne var også meget hårde mod os, så men det kan man sige, det var ligesom 

præmisset. Men vi vidste godt hvilke business plans vi kunne sælge hvis lavede de rigtige 

ting, til hvilke priser osv.(50:00). Men det er simpelthen der hvor vi startede med en 

projektbrief, vi kalder det. Også blev jeg inspireret af en tilfældighed, vi havde et gammelt 

produkt stående her ude foran bygningen. Og en dag, nogle studerende og jeg var rigtig træt 

af at se på det der gamle produkt, fordi den er faktisk udgået fra vores sortiment, og den var i 

voksenstørrelse, engang imellem vi lavede noget så de voksne kunne mærke hvordan det ville 

være at hoppe ind i det her træ, så den var i voksenstørrelse. Den stod derude hvor den der 

beton ting står. Og jeg sagde, ved du hvad, vi har snakket så meget om at den her skal flyttes, 

nu flytter vi den bare, vi prøvede at flytte den, vi kunne ikke flytte den, vi bare vendte den på 

hovedet. Ok, nu er der i hvert fald nogen der kan flytte den her. Nå så det med bare at se på 

det der produkt på en anden måde, gjorde at vi gik over til kantinen, lavede den der skitse om, 

og prøvede at lave danne et indre rammer, et indre kor, vi kan sætte nogle forskellige identitet 

på. Og det endte med at vi simpelthen havde de her store rammer, hvor vi havde alt det her 

værdi hvor de kan klatre op; den er fast men man kan ligge ovenpå her, der kan være en 

brandbil eller et hus, skib, slot, jungle osv. Det her koncept er stille og roligt blevet bygget op 

og til gate 0 var vi faktisk ikke så langt med den der selve formen, men vi fik top management 

til at forstå at alt det gamle det skal ligeså stille og roligt ud og vi skal danne nye ting, som 

skal bære alle disse ting og vi vidste godt at den skal have denne karakter af indendørs leg, så 

den inside er til børn og den ydre side skal også kunne invitere forældre til at lege med. Så det 

var meget den her inside, outside. Mange børn, første gang da vi lavede det ude i værkstedet, 

det var kun kursmalet, det var børn på 5 år som overhovedet ikke kunne se hvad det var. Så 

var der en på 3 år som kravlede herind og som sagde, nu kravler jeg herind og reparerer en 

motor. Så han kunne forstå det, han kunne se det, og der kan man lege hvad som helst; skibe, 

lave sørøver osv. det er de meget mere åbne til i deres fantasi. Min rolle er der at tegne skitse, 

tegne 1:10 modeller, 1:1 modeller u de i værkstedet, tegne alle de her modeller, farver osv.   
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Louise: Hvilke metoder bruger I de forskellige projekter til at spørge ind til brugerne? Eller 

inkluderer dem på andre måder? 

Michael: Jeg vil sige med de små, vi har nogle forskellige alderskategorier baseret på 

sikkerhed, så vi har faktisk noget der hedder 1-3, 2-5, 5-12, derudover har vi det der hedder 

teens, men det er ikke rigtig noget; Todler, Preschool, School age, teens. Todler er simpelthen 

observationer, man observerer selv og taler med professionelle pædagoger, hvad de gør, hvad 

de har set. Lige så snart vi har noget i værkstedet, så inviterer vi dem ind i værkstedet og ser 

hvad der sker, hører hvad de siger, men mere bare se hvad de gør. For det meste gælder det 

også denne gruppe; preschool. Jeg tror jeg kan ikke rigtig huske hvornår vi har prøvet at lave 

en rigtig proces med dem. Med den næste gruppe har vi kørt nogle forskellige ting, det kan 

være nogle kortere varige ting, vi kørte et projekt, nu kan jeg ikke lige huske hvad det hedder, 

men vi fandt ud af at der var en kvinde oppe i Odense, der kørte et projekt med 

genbrugsmaterialer, industriel ekstra materialer. Hun havde simpelthen samlet alt muligt 

materiale i et kæmpe stort varehus, og der var alt, ting fra forskellige firmaer som var tilovers. 

Hun kørte nogle projekter for kommunen, hvor folk kan komme ind, det kan være mange 

forskellige aldersgrupper, det kan være børn, ældre eller teenagere, hvor de kan komme ind 

og bygge modeller, med alle de der materialer Så det prøver vi også at gøre, vi samler nogle 

børn, som er måske 10-13, og vi kørte det en hel dag, hvor vi gik igennem nogle warm up 

excercises som fik dem til at tænke på deres liv, på hvad de kan godt lide og sådan nogle ting. 

Også beder vi dem om at lave et mødested, hvad de kan tænke sig, hvis de kunne beslutte sig 

en hang-out aktivitet, hvordan vil den se ud og hvad vil den inkludere osv. Også gik de i gang 

med at lave nogle modeller. Og det sjoveste er, det er rigtig sjovt og jeg elsker det, er at det 

mest værdifulde var faktisk at kigge på dem, se hvordan de snakker sammen (57:30), hvordan 

de arbejder sammen, hvad er de for nogen. For det har vi heller ikke, jeg mener i dagligdagen 

er jeg ikke rundt om denne aldersgruppe hele tiden. Så det er bare at få et indblik i, hvem er 

det for nogen, hvad er vigtigt for dem, hvad snakker de om. Men tilbage til hvad de lavede; de 

lavede en bænk med en kattepult, man får ikke så meget ud af det, interessant er måske at se 

hvilke materialer de vælger, hvilke farver de arbejder med og den slags. Men rent ideer til 

produkter; produktideer, det fik vi ikke så meget ud af den gang. 

Louise: Hvad var årsagen til det, tror du? 

Michael: Ja, jeg tror det er, nu kan vi gå over til Urban Innovators for det fik vi mere ud af, 

men jeg tror det er fordi at sådanne en endagsting er for kort, de har ikke noget pligt i det, det 

er ikke for dem, men det er ikke ligesom Urban Innovators, som var en succes fordi det gik 

over et længere stykke tid og der gik uger imellem, hvilket betød at der gik tid imellem og vi 
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fik tid til at tænke over og justere ting. Og de følte dem også herre over og tryg ved os og tryg 

ved hvad de kunne, mere og mere tryg ved at det var vigtigt for os, vigtigt for mig at de 

faktisk kunne give mig noget, som jeg ikke ville kunne få selv. Så det tror jeg også var enormt 

vigtigt at de kunne se; ok det her er et rigtigt firma og de laver nogle rigtige ting og de er 

noget specielt til at se. Så jeg tror at den der trust og respekt, og simpelthen dybde, der kunne 

komme over dette stykke tid, også tror jeg at vi var gode. Der kørte to Urban Innovators stier, 

den ene var produkt og den anden var gaming og visuel ting. Pernille hun var i vores gruppe, 

hun var rigtig god, hende synes jeg gjorde et rigtig godt stykke arbejde, skolelærerne var 

rigtig gode, også Jane; Pernilles boss havde den anden gruppe. Jeg synes måske at de andre 

mennesker de havde bragt med ind, især ham den ene han var bare ikke respektfuld overfor de 

børn og han klagede meget, og jeg tror ikke at de fik så meget ud af det. (01:01). Men jeg tror 

vi var heldige at vi havde en god gruppe, en skoleleder sat på, en ekstern skoleleder, som var i 

gang med hans uddannelse, og han var god. 

Louise: Hvem var I fra KOMPAN? 

Michael: Mig og Minh. Og vi delte det lidt efter hvor meget vi kunne, men jeg var den lidt 

mere konsistent og hjalp til med at planlægge hele processen. Og Minh han kunne komme, 

når jeg ikke kunne komme. Men det var også det at vi var to, at vi var velkoordinerede, med 

hvad vi vil have ud af det. Vi skiftede retning lidt hen ad vejen. 

Louise: Hvad var jeres mål fra starten af med at gå ind I dette projekt? 

Michael: Vores mål fra starten af, det er lidt svært at sige, da det var startet af en af vores 

kollegaer som ikke er her mere; Karin. Og jeg tror at det for hende startede med at få nogle 

kontakter til de unge og som sagt man ved aldrig hvad man får ud af det men det er kontakten, 

hvor man kan se hvem de er, se hvad de laver, det er spændende. Og også fordi at Urban 

Innovators havde nogle gode ressourcer, de var kørt ind, de ville kontakte skolen, studerende, 

organisationen osv. Men de sagde helt klart at målet er at vi danner et mål; at vi kan få noget 

at vi kan bruge som et firma. På den måde var det rigtig dejligt at vi som firma kunne komme 

ind og se hvad der var vigtigt for os og at der var nogen andre som tog sig af alt det praktiske, 

fordi vi aldrig kunne have kørt det her selv som et firma, v kunne aldrig have lagt så mange 

ressourcer ind, så meget tid til at organisere dette. For os er dette en kæmpe opgave, det var 

lige på grænsen at vi kunne give den tid vi gav en gang om ugen. 

Louise: Så I var derude? 

Michael: Vi var derude en gang om ugen i 10-12 uger (1:03). Når vi så var færdige kl. 12, så 

havde vi nogle meetings og briefings bagefter, og når man så tager toget tilbage, ja så er det 

hele dagen. 
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Louise: Hvordan forløb det så, hvad gjorde I så hver eneste gang? 

Michael: I starten var det lidt forvirrende, fordi Karin startede det også blev hun fyret lige 

inden at det startede, også tog jeg over. Men vi startede med at tale med Pernille og vi havde 

en plan og en ambition, de havde en ambition at det skulle foregå på et universitet og at 

børnene skulle gå i skole derover og det var lidt om at forbinde de her to miljøer. Kan børn 

lære at lave ting de synes er sjove, aktivitetsmæssigt hele vejen, lave en rute fra den ene ende 

til den anden. Ambitionen vat at tage fat i den teknik vi havde, som de alle synes var 

interessant og tage fat i noget der hedder parkour, som er et meget trendy 

udendørsbevægelser. Hvis de så den der James Bond film, hvor de startede udenfor med at 

løbe efter nogen og de løb over bygninger, på kranen og alt det her hvor du løber igennem 

byen og alt er en udfordring. Det er lidt coolt. Også tænkte jeg at det kan være sjovt at i stedet 

for at tænke legeplads, så at tænke mere denne slags fri bevægelse igennem byen.  

Louise: Var det jer der kom frem med dette? 

Michael: Ja det er jeg ikke helt sikker på, jeg tror det var lidt Karin, i nogle tidligere møder 

Karin minder mig om at det der kunne være lidt sjovt, også fordi vi begge to er meget 

interesserede i de her ting, men det var en som hed Brian, som var den ekstra layer, og han 

havde også et kendskab ti det, så det ved jeg ikke om han også bragte det på banen. Så det var 

første plan, ligesom at sige, hvis de skal lære noget om parkour og teknik at gøre fra derfra til 

der, stille sådan nogle præmisser. De skal have noget om parkour, de skal have noget 

forståelse for det, de skal også have en forståelse for KOMPAN, hvem vier, og den der teknik 

vi har og hvad den kan bruges til og så sal vi stille og roligt få dem til at forstå at nu må de 

gerne hoppe videre fra de der ting og deres liv og sådan noget. Så det første punkt var ligesom 

hvem de er, hvad synes de er interessant også var der besøg af nogle forskellige steder, med 

vores ICON projekt, men også til Gislev, hvor der er et parkour træningscenter. Vi bookede 

noget tid derinde og vi havde noget undervisning i parkour, det var rigtig skægt. Også fik de 

en anden dag hvor de fik et område rundt om universitetet, hvor de kan gøre hvad de vil, 

studere området og se om der er noget i området som kan de kan lave parkour på. Og bare for 

at få dem til at kigge på nærmiljøet i forhold til de her ting, vi har snakket om. Men så kunne 

jeg se at det var stadig for abstrakt for dem, at lige prøve at gå ud, men de skal lige... og de vil 

ikke rigtig vise noget. Så begyndte vi at snakke om lidt mere konkret at det var vigtigt for 

dem at få et sted de kunne relatere sig til, at de fandt deres egent sted, som de synes er lidt 

sejt, men som kunne være sejere og derefter synes jeg at vi skal hjælpe dem med at lave en 

model, som vi plejer at lave modeller efter her. 

Louise: Hvorfor valgte I at gøre det? 
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Michael: Ja, men jeg kan bare sige at de havde det lidt sært med bare at lave en skitse eller 

bare prøve at lave nogle bevægelser og alt det der abstrakte. Så vi tænkte at lidt ligesom vi 

selv gør, er det lidt nemmere når man forholder sig til et eller andet. Og det får et sted, hvor 

ok det er ikke hele verden det her, men det er lige her, I skal lave noget lige her og derefter 

prøve at få deres hænder i gang og prøve at få dem til at bygge noget også se hvad der sker, så 

man kan snakke videre udefra det. Så det vi gjorde i stedet for var at det... vi vidste at de 

skulle deles op i grupper, der kunne arbejde sammen, så de blev delt ind i 4 grupper og 

indenfor hvert område, hver kan finde deres eget site/sted. 

Louise: Så det er et geografisk område? 

Michael: Ja det er et geografisk område imellem skolen og der, også sagde vi ok nu skal vi 

lave jeres egen lille ting her, hvor at vi til sidst vil gå igennem de her punkter og I skal 

simpelthen præsentere jeres produkt til resten af gruppen og det vil så være jeres afslutning. 

Dermed kan de få erfaring i at præsentere det, også begynder det lidt mere systematisk at 

næste dag handlede det om at finde en gruppe og et sted og tage nogle billeder og tage noget 

video. Hvad kan du gøre nu og hvad kan du tænke dig at gøre. Jeg kom med en hel masse 

materialer. 

Louise: Hvilke materialer kom du med? 

Michael: Pen søjler og papir, alt fra værkstedet. Vi bygger i 1:10 skala, så bare starte med at 

bygge nogle modeller og sige til dem at nu bygger vi i 1:10. Hvad er 1:10? Så det første i hver 

gruppe er at I skal lave jer selv i 1:10, skærer det ud i pap og nu ved jeg så hvor stor jeg er i 

denne model, så kan man begynde at, hvis man skal lave noget man kan klatre op på osv., så 

ved man at det er i hans skala at man skal arbejde på. Så siger jeg; at her er alle de her 

materialer, I skal snakke sammen osv. ligesom i et andet projekt, men I skal lave noget som I 

synes er cool at hænge ud på og tænke på hvordan den her teknologi kan komme ind i det. 

Den her teknologi havde de rigtig svært med stadigvæk, selvom vi sagde at du kan for 

eksempel tænke på din telefon, hvor du kan få en besked fra denne her, som skal give dig et 

clue til et andet sted, hvor du kan løbe hen eller du kan trykke her og et eller andet sker 

herover, men det havde de det meget svært ved. Der var kun en gruppe, som rigtig fattede 

hvad teknologi kan gøre for dem. 

Louise: Hvordan blev teknologien introduceret til dem? 

Michael: Så teknologi er noget med (forstår ikke) ligesom ICON, som er et stjerne eksempel, 

også var det ellers at kunne fantasere hvad den ellers kunne gøre som fx. Du kan løb mellem 

de her porte, og du kan få en high score og den der computer kan genkende at det var dig, 

fordi du kan trykke en lille kode ind, også kan du gå til din computer igen og sige hvordan du 
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har løbet. Jeg mener sådan nogle forskellige ting, det kan være en ny tilgang til hvad din 

computer kan gøre en ny tilgang til hvad din mobil kan gøre, men vi prøver at starte lidt bredt 

for at få dem til at tænke over alle de ting de kan gøre. Så er der principper, den kan måle 

bevægelser, den kan måle dig, tryk. Prøv at tænke på at det kunne være sjovt hvis jeg kunne 

dreje den her ting og hvad ville der ske derover, ville et lys så lyse eller noget andet vil 

begynde at dreje eller hvad ved jeg. Men det er igennem ICON at vi prøver at give vores 

forklaring på hvad man kan gøre og hvilken teknologi der er. Også igennem tre gange de 

byggede på de der modeller og de blev bedre og bedre og vi havde noget midtvejs 

arrangement, hvor de kunne komme op og præsentere deres projekt først til Pernille og mig 

og Minh eller hvem var med også sagde jeg at de skulle begynde at præsentere for hele 

gruppen, så de kan blive bedre til at forklare og de skal også lave et....  nu har de den her 

fysiske ting, men hvis jeg nu tager den her fysiske ting, hvordan skal jeg forklare det til alle 

mine venner, så vi prøvede også at lave et storyboard, hvor det var nogle beskrivelser af at du 

kommer, du skal trykke på det her, så sker der det her, vi laver nogle små tegninger og prøver 

at skrive hvordan den fungerer. Det er det der er svært med interaktive, fordi det er en proces. 

Det skulle de gøre. Også en anden god ting var at prøve at lave en lille video, I har alle 

sammen kamera og video, så prøv at lave nogle billeder af. Vi gav dem nogle forskellige 

farver papir. Og fx. Du kan ligge nogle rød der og så stop også gå og så stop! Så skifter den til 

rød, også kan du ligesom snakke igennem. Hvordan er dette blevet til rødt, dvs. du kan ikke 

bruge det der felt mere, og vi legede en leg ligesom fangeleg, hvor du skal trykke alle de røde 

og de andre skal trykke dem grønt eller hvad ved jeg. Til sidst tog vi alle deres modeller, tog 

billeder af dem, tog dem med hjem, klippede dem, det var lidt overraskende, vi havde 

simpelthen klippet deres model ud og sammen med nogle billeder som jeg havde taget af dem 

og sammen med nogle billeder af deres site, så satte vi det hele sammen, så det blev deres 

produkt. 

Louise: Hvordan var deres modeller? På papir? 

Michael: Der var en konstruktion med røg og papir og paller og alt mulige ting. Så det var 

fint, så fik de det fra os og vi fik... Ikke den allersidste dag, men en a de sidste dage, gik vi 

den her rute med alle og de stod her med billeder af deres produkter og sagde at her skal man 

gøre det her og her skal man gøre det her til alle deres venner fra skolen. Og den sidste aften 

havde vi en aften med forældrene, hvor vi havde vin og chips og det var åbning for begge 

linjer. I det ene lokale kørte de den video de havde lavet og alle projekterne var stillet frem og 

det blev måske til 6-7 grupper, idet en gruppe faktisk delte sig selv og om med to forskellige 

løsninger til det samme sted. Det var også meget sjovt. 
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Louise: Hvor mange var de i hver gruppe? 

Michael: De var sådan 3-4 stykker. Så havde de alle et lille bord hvor de arbejdede med deres 

modeller og så skulle de arbejde med deres plancher og jeg sagde at jeres projekt skal have et 

navn, det skal ikke bare hedde jer, det skal have et navn, der skal være en grund til at det 

hedder det. Jeg prøvede ligesom at gøre det som et helt projekt, et helt produkt, og du skal 

kunne forklare dig. Det der produkt, det skal skrives på en bestemt måde, den skal ligesom 

have et ikon eller et trademark. Også skal du stå der og når folk de kommer forbi, så skal du 

kunne svare dem og forklare igen og igen og igen hvad I har lavet. Og det lykkedes, det 

fungerede de var super dygtige, de voksede med opgaven, og det er det der er det vigtige, at 

børn de vokser med opgaven, men også at vi kan, fordi vi var der igen og igen igennem en 

lang skoleproces, vi kan ligge nogle krav om at i dag skal du skrive og deres lærer kan tage 

det med hjem og sige; I skal skrive det her ting og vi kan se at også pludselig, og det var rigtig 

godt at lige pludselig var en dreng; Muhammed, han kunne ikke skrive, han kunne ikke, når vi 

gik ud, så stillede han spørgsmål hele tiden, totalt distraheret, totalt ukoncentreret, nej vi skal 

sidde ned og lave den her model. Hans to makkere, som var dem som der virkelig var gode og 

kunne alt det der parkour, meget gode til at snakke, pludselig kunne de overhovedet ikke 

finde ud af at lave modellen, og ham der den tredje, Muhammed, han begyndte pludselig at 

bygge og han kunne bygge og han kunne slet ikke vente til næste gang vi skulle møde. Så 

pludselig fandt han sin... skolelærerne sagde at de aldrig havde set ham så koncentreret før og 

han byggede endnu en model. Der skete det samme for nogle piger, som var ikke særlig 

vokal, men ligeså snart vi skulle lave den der planche, de lavede en den var ikke flot nok, de 

skulle have billeder fra internet, men pludselig fandt de virkelig deres udtryk, så det var rigtig 

rigtig godt. 

Louise: Hvad fik I ud af det? (01:20:16). 

Michael: jeg il sige igen, vi fik en masse tid sammen med den her gruppe, se hvad de kan, 

hvordan de sidder, hvordan de snakker osv.  

Louise: Og hvordan vil I bruge det? 

Michael: Det man bruger er fra maven, fordi nu kender man denne bruger lidt bedre. så der 

var mange projekter, der lignede hvad vi har i Galaxy, men med nogle andre ting, fx. Inde i en 

rutsjebane hvor der er en censor, som måler at du har været forbi, så måske er der nogle nye 

games man kan lave med den her teknologi, måske lidt mere pigevenlig, lidt mere at gøre med 

at forstå ting og finde ting, finde ud af mønster og andet. Hvor mange af de games vi har lige 

nu, synes jeg er meget mere, det er ikke nogen fejl af Minh, men mange er måske mere 

konkurrenceagtig eller hastighedsagtig, og det er meget nemmere at lave og vi har haft meget 
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kort tid til at udvikle det, så det er min undskyldning. Men vi vil meget gerne have et bredere 

spekter, til at dække mange af de pigers behov til performance og musik og dans og 

bevægelse så jeg synes vi fik lidt input gennem modellerne. Men det største input vi fik, var 

bare at se hver gang vi havde pause, at se de her piger de går over og de har en eller anden 

rutine de kører. Jeg tænker når de sidder her er de totalt sky og lige pludselig så nummer et 

var at det var en stærk bekræftelse af at vi er på det rette spor og de kan også forstå det her og 

synes at det ville være godt, men de tilføjede nogle ting, som var rigtig betydningsfulde, for 

os og vores videreudvikling. Fx. Du kender nogle stativer, hvor man skal op og så ned, bare 

en anden version af Galaxy, så pludselig kom der den her gruppe med 2 piger og to drenge. 

De havde et bræt med 24 hvidkantede søjler, som stod i et gitter, et grid. Så var der faktisk en 

som lagde sig over. Så vi kiggede alle sammen på det, totalt anderledes, det var bare hvidt, og 

de havde siddet der og klippet dem slet ikke i skabelon, så de lå bare der, jeg tror der var 

24/25 stykker hvidt papir foldet også tapet sammen, det var meget intensivt. De piger var 

meget frustrerede, fordi de vidste slet ikke hvad de lavede, de vidste slet ikke hvad det skulle 

bruges til, og vi kiggede alle sammen og sagde hvad skal det bruges til, eller hvad skal vi gøre 

med det. Så var det bare at hvert eneste af de her, de var med en aktiv, dvs. de kunne tændes 

og slukkes, så de havde simpelthen alle de her pæle også kunne du trykke på en her, start, og 

nogle ville være grønne, nogle røde og nogle gule og du skal bevæge dig herfra og herover til 

og du må ikke træde på de røde og de gule kan du kun træde på i kort tid og de grønne kan du 

træde på. Og et var bare det, men hvad de gjorde ved at vi har haft nogle fliser, men det tror 

jeg ikke at de ved, nogle aktive fliser, i en grid, som var helt nede på jorden. Og det har vi haft 

ude i mange år i 6 forskellige skoler i Odense og det var også med en knap og et lys og med 

forskellige spil vi har bygget ind, fange farver, røgtryk på den ene. Vi har også haft et andet 

projekt med nogle søjler, som kan bøjes, hvor du skal bruge mere din krop end dine fødder. 

Men da jeg så det her (børnenes ide), så tænkte jeg først de har fuldstændig forstået at det her 

er et system, hvad man kan gøre med elektronik. Simpelthen lave en meget enkelt 

konstruktion, som kan ændre sig hele tiden på grund af elektronik. Alle de andre de var meget 

komplekse konstruktioner og meget enkelt måde at bruge elektronik på, Det er også meget 

spændende at se at det kan de forstå og løfte dem op på den der måde, og på den måde de 

gjorde det fik også mig til at tænke at det er super også kan vi gøre det der også kan vi gøre 

det der. Vi kan bruge det til forskellige aldersgrupper, yngre og ældre. Det har simpelthen 

været rigtig god åbner og sparring, super sparring. Så var der en der havde lagt sig ned også 

spurgte jeg om det var meningen også sagde de, nej nej det var bare fordi den var faldt over. 

Også sagde jeg til dem, måske I skal kigge på dem, måske de ikke alle sammen skal være den 
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samme højde, måske nogen skal ligge ned. På den måde give dem noget feedback.  Så selvom 

de havde besluttet at alle skulle være den samme højde, så har de også introduceret, og det var 

genialt, de har introduceret et enkelt rør og det var ligesom hvis du havde behov for noget 

støtte til balance (01:29) eller hvis du har prøvet noget der har været rigtig hårdt. Jeg prøvede 

lige at tale med dem om nogle models, så hvis man har gennemført det der, så skal det være 

sværere og sværere, ligesom i computerspil og børnene sagde ”ja selvfølgelig”, de var nogle 

rigtige smart ass og drillede mig med mit sprog. Også udefra den (røret) kan man tage og 

svinge over, og det det bruger vi direkte. Jeg har også givet dette til den hollandske designer 

og jeg har sagt til hende at hun også skal tage dette og bruge det noget bedre og så kommer 

hun også med nogle koncepter. Men man kan sige at det altså er de her ting vi kan bruge; den 

der feedback, den der affirmation og selvfølgelig når vi får de der produkter og nogen gange 

kommer de også med noget med en anden udsigt og tilføjer nogle ekstra ting, som er en kanon 

hjælp for os. Det får os til at sige; ok så kan vi gøre det og det og det og det det får mig til at 

sige at vi kan bøje ned til de her rør og programmere noget memory over, den gule tænder og 

slukker også skal du huske hvor den gule er. Du kan simpelthen lave en gamefield til mange 

forskellige aldersgrupper. Det er måske den slags at de ikke forestiller dem, men bagefter 

tænker de ”nå ja”, det kan de også forstå og lytte med og de synes de også er rigtig spændende  

Louise: Tog I hele produktideen eller tog I mere elementer? 

Michael: Vi tog, du kan sige lige nu er det en kombination af de her tre, mange games, og 

ideen var også den samme, men ideen er et elektronisk modular, som du kan bruge rigtig 

mange gange, du kan bruge dem i en Matrix eller du kan ligge dem fra hinanden. Dvs. det er 

stadig den samme ide som er her (peger på papir) og her og her. Så kan man sige at der er en 

forskel i form, og det var en fordel at selv en gammel selv en handicappet kunne komme ud 

på det her. Vi har fået meget feedback til dette af nogle folk som arbejder med genoptræning. 

Det er vigtigt at når man skal bruge den til genoptræning, så skal der bare stå rød, rød, grøn, 

så vi har stor interesse i sådan nogle genoptræningsmaskiner.  

Louise: Var det et koncept at børnene kom med eller var det et I selv kom med? 

Michael: Ja det er et godt spørgsmål, jeg tror simpelthen at det er fordi at vi har haft det ude i 

verden og nogen der kan noget med genoptræning kom forbi og sagde at det også kunne 

bruges til genoptræning. Så det er faglig innovation, så pludselig de siger ... så hvis vi ved at 

vi også udvikle noget i denne retning til at opfylde disse krav, så skulle vi selvfølgelig også 

have nogle brugere fra denne gruppe. 

Louise: Hvad er de overordnede læringspunkter med at involvere disse teenagere i denne 

proces? Hvad har I lært af denne proces? 
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Michael: Jeg har lært at vi faktisk kan få noget igen, fordi jeg har været temmelig skeptisk. 

De andre gange har vi måske også gjort det forkert; måske for kort, at de ikke var pålagt noget 

ansvar at de skal gøre det her ligesom i et projekt, så vi fik ikke den slags commitment fra 

dem nødvendigvis. Også har vi mange gange ikke, men mange skoler og skoleprojekter, har 

vi ikke fået noget nyt og vi har brugt rigtig meget tid, og man følte at så at så skal man også 

sende billeder og sige tak, og det er også rigtig godt men det har vi bare ikke fået nok ud af 

vores tid. Så det her projekt, den har måske givet mig nyt håb eller at vi kan bruge det til at få 

nogen god sparring og god bekræftelse og jeg tror at man kan sige at det er den der variation 

men at nu kan vi gå tilbage til den her gruppe, gå tilbage til nogle af de her drenge og et par af 

de mere engagerede piger også sige at nu har vi arbejdet videre med det her, nu kender vi jer, 

nu kender I os, giv os noget mere feedback. Også have den der sparring. Jeg ved egentlig ikke 

rigtig hvad brugerdreven innovation betyder rigtigt, for der er mange som bruger det nu og 

der er mange måder at gøre det på, men for mig er det måske den med sparringen med 

brugeren. Vi laver noget og vi prøver at visualisere noget som vi har set også kan de komme 

med feedback også kan vi prøve igen. Men der er altid et eller andet som ligger under det her, 

din bruger kender ikke noget til markedet og kender ikke noget til varen, hvad kan laves til en 

fornuftig pris og hvad kan sælges osv. Der skal altid være nogen bag, som kan sige at det kan 

være kanon sjovt at have millioner af de her knapper, men der er ingen der gider købe det. Så 

vi bliver nødt til at kigge denne vej og vi bliver nødt til at smide de her ideer ud og sådan 

nogen ting. Så jeg synes at vi stadigvæk bliver nødt til at være driveren og sige at det aldrig 

kan være brugerdrevet innovation, for det er ikke dem som er produceren, så der bliver nødt 

til at være en anden driver, men driver kan få rigtig meget ud af at have et tæt samarbejde og 

en sparring med brugeren. I vores felt hører vi så meget om at alt skal være brugerdrevet i 

politik taler de om brugerdreven design osv. Ja, selvfølgelig, men det er bare et værktøj, det 

kan bruges men det kræver mere end bare at holde en lille workshop, det kræver at man 

virkelig skal gøre noget for det, og det er det at jeg har lært at måske er det også noget andet, 

vi skal også lave noget til nogen ældre og noget med nogle exercises, og måske bliver det 

noget andet når man kommet op i alderen, men i hvert fald med denne aldersgruppe; det tager 

noget tid at lære dem at kende og sætte dem ind i det. 

Louise: Så hvad er fremtidsplanerne? På det her område. 

Michael: Jeg ved ikke om vi har nogle klare planer. 

Louise: Eller dine tanker. 

Michael: Hmm jeg vil sige at lige nu er planen at når vi arbejder med (01:38:07) den lidt 

ældre aldersgruppe og når vi arbejder med specialet når vi kommer op fra 10 eller over, så er 



112 
 

det der hvor det er relevant at gøre noget med brugerne. Derfra til hvor meget vi gør, for hvis 

man gør, så skal man også have et forløb, et alvorligt forløb, og det kunne jeg også tænke mig 

havde noget med dem fra 16-18 at gøre. Vi har haft en praktikant inde, som har fået et 

samarbejde op med en specielt teknisk skole, hvor de unger der går der, er rigtig interesseret i 

design. Også tænkte jeg at det det kunne være rigtig spændende at holde en workshop; det er 

jeres aldersgruppe, I har også en forståelse for design og udvikling og sådan nogen ting, så 

måske vi kan bygge noget op med dem igennem denne skole. Men ellers afhænger det af det 

projekt vi har og hvor mange ressourcer vi har. Vi kan simpelthen ikke løfte denne opgave 

selv, som Urban Innovators, det har vi ikke ressourcer til, selvom det kan være rigtig godt. Så 

nu er det her vi ender og gerne vil være og min plan er at når vi tager det næste skridt. Nu kan 

sige at det vi fik fra Urban Innovators er en ud af mange potentielle veje vi kan gå, men den 

her interactive play. Vi skal køre nogle runder selv hvor vi kigger på, hvad er der fordelene 

med det ene og det andet og hvad tror vi på og sådan nogen ting og det tager nogen tid. Og 

hvis vi skal blive ved med sådan nogle ting her, med ting man også kan stå på, så er det helt 

klart for mig at vi prøver; ikke bare på grund af respekt for de drenge som er her, men også at 

vi går over og samarbejder igen, for nu har i den her kontakt. 

Louise: Hvem er de drenge? 

Michael: De to fra den der klasse der. Ja så bygge med dem, men så også bruge den der med 

de der teenagere i et eksempel, fordi vi ikke kan starte forfra hver gang, men hellere sige at nu 

er vi kommet så langt i de her undersøgelser med den her gruppe. Måske tage en ny gruppe og 

sige; her er startpunktet, vi vil ikke gå igennem det hele igen, men her er startpunktet, hvad 

synes I om det, hvordan skal et være anderledes, virker det for jer og hvordan kunne I se at 

det kunne fungere. 

Louise: Hvad gjorde de drenge, som du synes gjorde noget godt, hvad gjorde dem specielle? 

Hvorfor kom de frem med noget bedre end de andre? 

Michael: Jeg tror de var nerds, jeg tror at de havde et specielt indblik i projektets 

brief/beskrivelse og en speciel indsigt i interactive teknologi og hvad den er. Også tror jeg at 

de begge to var rigtig gode. De var lidt game nerds vil jeg tro og de havde en enorm frækhed 

og god kommunikation med hinanden. Så det var lidt held, men også fordi de havde den 

forståelse af gaming og for teknisk platform, som de andre ikke havde, så det ville også være 

godt at få fat på nogle teenagere fra den der skole med forståelse for design og innovation og 

med nogen gaming forståelse, så de forstår lidt hvad elektronik kan gøre. 

Louise: Hvad hedder de to drenge? 



113 
 

Michael: Det kan jeg ikke huske, men dem skal du tale med for dem roste vi rigtig meget. 

men jeg er også nødt til at sige at nu ligger der måske 50 ideer, som også er spændende, det er 

det man skal gøre bagefter, at sortere alt igennem og vurdere og se og jeg havde virkelig håbet 

at vi kan have mere kontakt med den klasse og de drenge 

Interview: Pernille Andersen/Research Assistant/CPH Living Lab 

17. februar 2009 (1:13:29) 

Pernille: Jeg studerer etnologi, og har også læst det lidt på overbygningen, og er så e sprunget 

fra, så nu holder jeg et års studiepause og skal finde ud af hvad jeg skal læse på min kandidat 

så arbejder jeg fuldtid i stedet for. Men hvad er det du læser? 

Louise: (fortæller om vores studier). I sidste uge var jeg ude at tale med Niels fra Kompan, 

kender du ham? 

Pernille: Nej ham har jeg aldrig mødt. 

Louise: og Michael  

Pernille: Ja 

Louise: Og Minh var desværre syg så ham skal jeg mødes med en af de andre dage. Og Erika. 

Tusind tak for det. 

Pernille: Det var så lidt. Og så tager du til Argentina på torsdag 

Louise: (fortæller mere om hendes uddannelse, tidligere arbejde og intro til interviewet). Nu 

har du fortalt om din baggrund. Hvad er din rolle i Cph Living Lab og hvad er Cph Living 

Lab? 

Pernille: Hvis vi skal starte med Cph Living Lab, så er vi et mindre stadig nystartet firma, jeg 

tror det er første år vi har kørt på egen drift, så jeg tror det er 2 år gammelt, som arbejder 

inden for det felt som hedder brugerdrevet innovation. Og vi arbejder meget for service 

ydelser indenfor det offentlige og har arbejdet meget indenfor børn og unge og ældreområdet 

og det er også der indenfor at vi er gået ind og omtænkt det her Urban Innovators om. Jeg er 

egentlig bare studentermedhjælper men har så arbejdet fuldtid siden i sommers, så har jeg 

arbejdet her et år nu, og har så været med på Urban Innovator projekt, hvor vi har været 2 

med fra os som har været koordinatorer på projektet, os 2 som er med har egentlig ikke været 

med til at starte det op, fordi det er startet i 2007 i det hele taget startet med a finde ud af 

hvordan det skulle være, hvor man fik penge og hvem der skulle med og hele det her projekt 

og tænke det frem så jeg har været med siden sommeren 2008. 
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Louise: Inden vi går ind i projektet, du siger I arbejder med brugerdreven innovation hvordan 

gør I det? 

Pernille: Det gør vi meget ud fra en etnografisk metode, med at lave observationer og lave 

interviews som hovedbestanddel og vi har ofte bygget det meget op sådan at det er det vi 

starter med, så kommer vi frem med et materiale, så laver vi nogle workshops oftest med de 

involverede partnere, for at kvalificere det materiale vi er kommet frem til igennem vores felt 

arbejde og ud fra det kommer der så nogle ofte arbejder vi i det vi kalder innovationsspor som 

ligesom ofte er de retninger vi kan innovere på. 

Louise: Hvad betyder det? 

Pernille: Hvis vi ser at der er de her 12 forskellig punkter, som er vigtige for jeres brugere 

eller vi har lavet en plejehjemsundersøgelse hvor vi har observeret og undersøgt de ældre og 

interview pårørende og medarbejdere og al ting, men hvad er det så for nogle ting der er 

vigtige i den her dagligdag på et plejehjem. okay så laver vi så nogle workshops hvor vi får, 

hvad er det for nogle der hænger sammen, hvad er vigtigere end andre, hvad er det for nogle 

der er lette at gøre ved og hvad er det for nogle der er svære at gøre ved, og så kommer vi 

ligesom frem til nogle spor og siger det er den her retning man kan gå, det er vigtigt at de her 

grunde og man kan måske gøre sådan og sådan og så begynder vi ofte at tage virksomheder 

ind, der har interesse i at levere nogle løsninger på de her områder og laver flere workshops 

og prøver at involvere brugere i de her workshops med virksomheder. 

Louise: Okay så I fungerer som et konsultenthus? 

Pernille: ja det er et research konsulenthus, vil jeg sige, 

Louise: Hvorfor etnografiske metoder? 

Pernille: fordi vi mener at, vi synes at kvalitativt er bedre end kvantitativ. Vi ved selvfølgelig 

godt at der er nogle problemstillinger i det f.eks. vi ved noget ud fra at have snakket med 8 

mennesker men vi synes man kommer mere i dybden på den her måde. Og det er også den her 

med, at vi tit skal gå ud og sige hvad er det du gerne vil have hvad vil være det optimale for 

dig og hvis man bare skal dele spørgeskemaer ud og sætte krydser, så er det utrolig svært for 

folk at svare på det her spørgsmål. Så går vi ofte ud og siger hvad laver du, hvad laver du i din 

dagligdag, hvad lavede du i tirsdags hvad spiser du, alt sådanne nogle ting, så er det vi går ind 

og siger, for at man har det optimale, den bedste ydelse, så skal man gøre sådan og sådan, 

men det er sjældent at det nytter noget at spørge hvad folk vil have det er sjældent at folk 

egentlig kan svare på det, eller så bliver det, jamen jeg vil gerne have lidt mere havregrød, så 

det er for at komme i dybden for at vi kan komme med nogle bud hvad der kan være det 

optimale. 
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Louise: Hvorfor kan folk ikke komme op med ideer selv?  

Pernille: Det kan de også og det er også derfor vi også tit laver workshops med brugerne selv, 

men det er tit hvis man bare spørger direkte til folk hvad de vil have, så tænker de tit på det de 

allerede har og så vil de gerne have lidt mere af en af tingene. Det er sjældent at folk kan 

brede det ud og tænke nyt på deres eget hverdagsliv så det er et forsøg på at være med til at 

tolke på det de gør, og det de siger og det er også tit derfor vi laver observationer, fordi en 

ting er hvad folk siger og en anden ting er hvad de gør, så det er ligesom at stille de 2 ting op 

mod hinanden. 

Louise: Hvad så med Urban Innovator projektet, kan du fortælle lidt om baggrunden for det? 

Pernille: Urban Innovators er jo en lille smule anderledes end hvad vi tit gør, der har vi 

ligesom sagt, vi laver et projekt, vi laver et forløb for de her folkeskoleklasser. Det er et helt 

grundlæggende ønske om at bringe virksomheder sammen med en brugergruppe og sørge for 

at de er værdiskabende for alle parter i sådan et projekt, det skal ikke kun være værdiskabende 

for virksomheden, det skal også være værdiskabende for de her elever og optimalt være 

værdiskabende vor lærer der er med, så det er ligesom den grundlæggende tanke at vi bringer 

nogle forskellige parter sammen, som kan give noget til hinanden og få noget fra hinanden.  

Louise: Hvad forstår du ved værdi? 

Pernille: Jeg forstår, altså i virksomhedsting, der er det jo ofte sådan en, okay bundlinje, kan 

vi tjene flere penge på at gøre det her, sådan er det jo det er der ikke noget dårligt ved det er 

den måde virksomhederne fungerer, de vil gerne have nogle penge. For elever har vi netop 

tænkt, okay vi gør det i et område, vi har valgt urbanplanen herovre som er en høj risiko 

område for at opleve en ghetto, udpeget af kommunen. Vi har at gøre med nogle elever som 

måske ikke er vant til at få de store oplevelser. Det er en generel ting med folkeskole, 

folkeskoler er tit bygget op på at her skal man producere en viden, skal få noget at vide og 

lære det, og det er en form som I skal lære og vi har ligesom ønsket at lave et anderledes 

forløb hvor det ligesom er elevernes egne kompetencer som kommer i spil og bliver det 

interessante og at eleverne på den måde får en oplevelse af det kan de ved at gå i 8. Klasse og 

være 14 og det er interessante for nogle og en værdi for nogle og de kan noget ved bare at 

være dem selv, så den værdi har vi gerne ville give dem at få den her oplevelse at kunne noget 

og være interessante og blive taget seriøst og hvis det selvfølgelig samtidigt smitter af på 

deres egen opfattelse af dem selv og hvad de selv kan og vi har bevidst også lagt det herovre 

på universitetet for at få dem hen i noget helt andet miljø som de aldrig kommer i og som de 

måske aldrig kan forestille sig at komme i og hvis det samtidigt kan smitte af på deres ideer 

hvad man kunne i fremtiden så er et rigtig godt, så på den måde kan man sige, virksomheden 
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det er meget enkelt de skal helst få noget produkt input og søge input som de kan omsætte til 

og et de kan tjene penge på sådan er det. På elev fronten er der det mere bredt, der er det 

meget oplevelsesaspektet som helst skulle sætte nogle ting i gang. 

Louise: er det en anden metode end I har gjort brug af før? 

Pernille: jamen det er lidt anderledes i forhold til, at vi normalt går ud og siger, nu undersøger 

vi de her brugere, så oversætter vi hvad vi ser til virksomheden. Det gør vi selv oversætter 

men har også workshops som er med til at oversætte og formulere det der og så får 

virksomheden noget af det, som selvfølgelig også er involveret i denne proces, men her har 

det meget været, vi har sat os ned og tænkt hvordan involverer vi brugerne i virksomheden 

direkte og ikke først komme med et felt arbejde der skal forklare virksomheden hvad er det 

for en brugergruppe, hvad er det for et område vi har med at gøre, vi har ligesom sagt nu 

starter vi bare på bunden og laver noget involvering så ser vi hvordan det går og undervejs i 

det her projekt, har jeg og Lene som har været den anden som har været med herfra, har vi 

lavet feltarbejde, så vi har både koordineret det hele men vi har også lavet observationer hele 

tiden og har skrevet … (ikke høre) hver eneste dag og herefter har vi interviewet forskellige 

mulige partnere og nu sidder vi så og laver vores analyse, så det har ligesom været omvendt 

ikke også.  

Louise: Hvad har tankerne været bag at skulle lave den omvendt? 

Pernille: Ja men tankerne har været at det her på sin vis har været et pilot projekt, som vi 

skulle se hvordan det fungerede og hvordan man får sådan et samarbejde til at fungere, og det 

måske noget vi kan lave en model for at man kan gøre andre steder, så på den måde har det 

været at prøve at gøre det, og så se hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer, hvordan gør 

man det optimalt så det er meget et pilot projekt. 

Louise: Lige for at høre igen. Er det jer som er initiativtager bag projektet? 

Pernille: hhhhh, ja, jeg har faktisk lige for nylig interviewet en af vores partnere omkring det 

fordi vi også er kommet ind lidt senere i projektet, men det er jo bare tit med sådanne nogle 

projekter som starter på sådan en lidt, så snakkede vi lidt med dem, så var vi med i det 

netværk og så mødte vi dem og så havde vi den her idé og så søgte vi de her penge, og så blev 

det til noget andet så jo vi har været med til at starte det meget op og tænke det meget frem, 

og så har forskellige partere været involverede, så har projektet ligesom udviklet sig. 

Louise: Kan du sige hvem de er partnerne? 

Pernille: Jamen det har endt med at være Kompan og så Cph gaming school (?), som jeg også 

snakkede om, så har KUA herude været involverede herude, men trak sig lidt, ØNG, som er 

Ørestad Nord gruppen, har været mere involverede tidligere i processen. Det startede faktisk 
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med at KUA og ØNG også søgte penge til det her projekt. Og ØNG har så været lidt 

involveret i processen, men har mest været sådan lidt observerende på hvordan det kunne 

fungere og har også den samme interesse i at få en udveksling mellem det her område østre 

nord og urbanplanen som ligger tæt på, men der er bare en grænse der hedder 

Amagerfælledvej. De har været med og så har, pengene er kommet gennem 3D som er 

boligselskabet ovre i Urbanplanen, de har ligesom fået penge fra landsbybyggefonden til at 

gøre noget med hele Urbanplanen, fordi det netop er sådan et risikoområde, så de sætter ind 

på alle mulige fronter, med en masse ombygninger gøre facader pænere, grønne områder og 

gøre alle de ting, men der er også ligesom når man dele penge ud til et kulturområde så er det 

ligesom der vi har fået penge til, vi har fået administreret nogle partnerskaber derovre, som 

dem har vi også været ret så involverede over. Men det er ligesom os der har været 

projektstyrere på det, der har sørget for at få de forskellige partnere involverede, og Kompan 

er blevet involveret på den der meget tilfældige på at, at blevet involveret meget tidligt også, 

fordi vi var meget i noget der hedder mandag morgen konsortiet og det er Kompan også, så de 

har haft fokus på noget med leg og byrum tror jeg og det var der at vi begyndte at sakke om at 

det kunne lade sig gøre så var Kaj i Kompan, som ikke længere er i Kompan med i det 

konsortium og synes at det lød spændende (17:20) så Kompan har været involveret meget 

tidligt og det har også gjort noget for processen. Jo tidligere en virksomhed kommer med i 

processen jo mere kan de jo påvirke hvad det kommer til at være. 

Louise: Hvad var deres krav til processen? 

Pernille: de har egentlig ikke særlig mange krav, altså de havde jo nogle ting de gerne have 

afprøvet, ligesom de her icons jeg ved ikke hvor meget I har snakket om det, som de var 

interesseret i at få testet og samtidig så var de også interesseret i og komme ind i det her 

område fordi de også kæmper meget med holdbarheden i deres, i det de bygger altså 

problemer med hvor man sætter det og hvor længe det holder og vor længe det bliver brugt. 

Så de var også interesseret i at komme ud i det her område, sådan i et lidt belastet område og 

få nogle input herfra. Så det var mere nogle ideer de godt kunne tænke sig at få afprøvet. 

Louise: så de havde ikke et ønske om at konkret skulle bruge det videre til produktudvikling?  

Pernille: Jo det havde de i forhold til det her elektroniske værktøj, tror jeg, det var det de 

gerne ville have testet på, så det er noget de er i gang med at udvikle meget. 

Louise: okay Icon? 

Pernille: ja og i det hele taget, det er min opfattelse, at de prøver at finde ud hvordan de gør 

deres legeredskaber mere elektroniske og også den her aldersgruppe er også interessant nok 

for dem, fordi det er den aldersgruppe, hvor hvordan får man aktiveret dem fordi de ikke er 
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børn mere og hvad kunne de tænke sig i stedet for og samtidig er det også en svær 

aldersgruppe at få fat i normalt, sådan fordi man kan heller ikke gå ud og observere en 

legeplads og hvordan de bruger den fordi de er der ikke det er svært at finde ud af hvad de 

egentlig gerne vil have. Så jeg tror det var et ønske om at få nogle lige præcis den her typer 

børn til at kigge på de her elektroniske legetøj de havde og så bare få adgang til lige præcis 

den her gruppe, der var interessant for dem. 

Louise: Kan du beskrive processen da I begyndte at involvere alle elverne? 

Pernille: Ja det gjorde vi, jamen på sin vis begyndte vi at involverer eleverne allerede da vi 

begyndte at sakke med skolen og da kom skolen ind og der fik vi set os frem til at det 

optimale var, valg faget i 8. Klasse som er obligatorisk, hvor der skal være et udbud og 

valgfag i 8. Klasse og det er tit en stor belastning for lærerne, fordi det ikke altid er så mange 

penge der er afsat til det, og hvad skal man lige finde på og, og så bliver det meget med hvad 

er det få nogle lærerteam, nogle der kan noget særligt, nå så laver vi noget med foto, eller jeg 

snakkede med Erika og hvis I ikke var kommet med det her projekt, så havde de øvet noget 

med hvordan man skriver ens større skriftlig opgave. Tænkte bare, okay! Det lyder 

spændende!! Det ror jeg desværre også at det er fordi der ikke er ressourcer til det så der fandt 

vi ud af at det var de lettet måde at komme ind i folkeskolen på. Så kom lærerne og blev 

involveret og vi begyndte ligesom at planlægge dem sammen med dem, og virksomhederne 

og nogle specialundervisere som kom ind på hvert spor, som havde nogle særlige 

kompetencer til at lytte til dem og snakke med dem. 

Louise: Hvilke mål blev der så formuleret for projektet? 

Pernille: der blev formuleret det at de skule deles op i 2 spor, en til hver virksomhed. Og den 

ene virksomhed Cph gaming school, der fandt vi ligesom ud af, det vi godt kunne tænke os at 

lave, det var 5 et minuts film, som de både skulle skrive et rigtigt manuskript til og lave 

storyboard til, og derefter filme i computerspillets borg (?) og lave lyd til og ligesom lave en 

hel filmproduktion. Og det var tænkt sammen med virksomheden men også sammen med den 

specialeundervisere, der kom ind som var audupatur (?) og han kom med den idé at lave et 

manuskript, det fandt virksomheden ud af sammen at det kunne man gøre det på. Det andet 

spor med Kompan, der havde vi som udgangspunkt at de skulle lave en aktivitetsbane, herfra 

og ned til Dyvkesskolen og den skulle så indeholde nogle elektroniske komponenter og det 

var måske lige lidt for åbent for dem, men det var udgangspunktet, men vi arbejder også 

meget med den her at det skal være en åben proces, sådan at der er plads til at man kan sige, 

hold da op, når de elever kan det og det, eller de synes det og det er sjovt, og i stedet for at 

have alt planlagt fra start så hellere arbejde hen mod det, så det var ligesom udgangspunktet at 
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det var det de skulle, og det fungerede godt på film sporet og det var den vej de kørte, på det 

andet spor ændrede det sig lidt efterhånden, men hvis vi skal tilbage til det med eleverne så 

startede vi med at sige, vi har 3 intro dage fordi der kommer 2 klasser som normalt ikke har 

meget med hinanden at gøre, de har idræt sammen og det er det, de skal lære hinanden at 

kende, lære os at kende, stedet, de skal lære deres specialeundervisere at kende og vi skal 

også give dem en fornemmelse af hvad de skal og hvad de her 2 spor er for de skal også 

kunne vælge sig ind på de her spor. Så det gik der ligesom 3 intro dage med at få fortalt, at vi 

fik præsenteret det hele, virksomhederne, at de fik prøvet både computerspillet og nogle 

manuskripter, og noget pakour (?) som vi tænkte skulle involveres i den her aktivitetsbane 

med Kompan. 

Louise: Kan du sige det en gang til, Parkour og computerspillet? Alting i forhold til Kompan? 

Pernille: Nej computerspillet er i forhold til Cph gaming school og det fik de ligesom prøvet 

med manuskriptet og andre dage fik de prøvet, det var Michael eller Karen der var der at 

fortælle om Kompan (24:24) og så fik de prøvet noget af det parkour (?), som vi havde tænkt 

som skulle være en inspiration for dem til at lave den her aktivitetsbane, vi havde tænkt om de 

kunne inkorpere parkour lidt. 

Louise: Fik de andre redskaber? 

Pernille: Nu skal jeg tænke mig om. Altså tænker du på intro eller undervejs i? Fordi der er 

ligesom 2 forløb. Fordi det her var intro og så skulle de vælge et spor, så skulle de så vælge 

om de ville på det ene eller det andet. Og i forhold til Kompan sporet, ja så gjorde vi også 

sådan at speciale underviseren kunne parkour, så han ligesom underviste i parkour, men så tog 

vi både på, vi havde både været på det havde vi faktisk været før projektet gik i gang, vi 

havde været inde i HC Ørestadsparken og Ørestadsparken, hvor der er en elektronisk 

legeplads. Det er godt nok ikke Kompan men et andet firma, så der havde vi været inde og 

prøve dem for at give dem et indtryk af hvad er elektroniske redskaber overhovedet og 

derudover havde vi dem med til den internationale skole i Hellerup som er en af Kompans 

tests sites, hvor de har opstillet nogle af deres redskaber. Man kan også sige at det var derfor 

de synes det var interessant at blive involveret i dette projekt, fordi at have et test site på 

Hellerups internationale skole er altså nogle helt andre børn end dem vi har med at gøre fra 

Urbanplanen ikke også. 

Louise: Hvad er forskellen? 

Pernille: Jamen jeg tror at forskellen er at de bare er nogle vildere unger. Det går bare så 

hurtigt, men samtidig også unger som er utrolig interesserede i det og rigtig gerne vil prøve 

nogle ting og som samtidig ikke er vant til at få særlig meget forærende. Så de synes bare at 
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det var helt vildt fantastisk at komme sådanne nogle steder, så vi var der for at give dem et 

indtryk af hvad er Kompan og hvilke redskaber vi har at gøre med her. 

Louise: Hvad blev der fortalt omkring redskaberne? 

Pernille: Jamen Karin var der fra Kompan og vi blev ligesom enige om at, eller hun var 

sådan, jeg vil egentlig gerne se, hvordan de går til redskaberne i stedet for først at forklare 

dem herovre gør man sådan og sådan, det her er Kompan test site og det skal vi ovre at prøve 

og så fik de faktisk bare lov til at prøve sig frem, så vi ligesom bare så hvad de gjorde, og det 

var også super fint at Karin som var der, så hun kunne se, så virksomheden kunne se hvad 

sker der. Sådan som i starten synes de bare at det var fedt, der var sådan nogle klodser med 

kravle kreb på, som man kunne kravle op på, der var ikke noget elektronisk på dem, så kunne 

man sidde lidt oppe på dem, det var bare det eneste de synes der var spændende i starten. Der 

var Karin sådan, Gud hvor er det interessant at de synes om dem og når de hænger lidt ud på 

den måde, det med at virksomheden er tilstede og se det direkte, i stedet for at vi skal fortælle 

dem hvad de gør, er rigtig vigtigt. Så tog vi også en tur til Gerlev idrætshøjskole, som har 

sådan en parkour bane, og det var ligesom også for at få dem ud og se noget nyt og prøve det 

her, det var et lidt mere beskyttet parkour område, for ellers har vi løbet parkour herude. Så 

det var for at give dem noget træning på et træningsområde, og det var ligesom jeg tror det 

var de 2 første gange efter at de var blevet delt, det var ligesom for at give dem en, nu er der 

de her elektroniske legeredskaber og der er parkour og vi skal finde ud af at lave noget. 

Louise: Var det Kompans ønske at det var parkour og det elektroniske der skulle inkorperes? 

Pernille: det er jeg faktisk ikke helt klar på, men det tror jeg var noget, ja det tror jeg, eller nej 

jeg tror det var noget vi lidt fandt frem til sådan i samarbejde med dem, at det kunne være den 

måde man gjorde det på, men de havde allerede det her koncept der hedder creative aquillty, 

som er sådan noget med hvordan man får noget mere motion ind i byrummet, så jeg tror det 

var ud fra det og så ved jeg ikke om det var dem der tænkte parkour, eller vi s har tænkt, nå 

men det kunne også være parkour, aktiviteter i rummet. 

Louise: Hvad er der så spændende ved parkour? 

Pernille: jamen jeg tror det som er spændende ved parkour er at det foregår i byrummet og i 

sig selv ikke kræver nogle redskaber, men hvordan kan Kompan ligesom få deres redskaber 

med til at underbygge det her. Og det var heller ikke sådan at de skulle lave parkour vi ville 

rigtig gerne have dem til at se det som en inspiration til hvad man kan gøre, ligesom at se 

Kompans legeplads kan også bare være en inspiration til hvordan man kan gøre. Så skal de 

ligesom selv finde ud af, hvad synes de kunne være spændende. Men jeg tror også at grunden 

til at vi ligesom måske også har tænkt parkour er fordi vi også godt vidste at vi havde med 
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den her teenager gruppe at gøre, så hvis vi siger, vi skal lave idræt, så er de ved at brække sig 

og hvordan får man ligesom gjort det til noget sejt at bevæge sig, hvor er det man fanger dem, 

så det var også hvad er sejt, oh det er lidt sejt. 

Louise: Synes de at det var sejt? 

Pernille: Hmm, det gjorde de og ja de blev helt grebet af det og det var også meget vigtigt for 

os at finde de rigtige specialundervisere til de 2 spor. Og på parkour delen der var det 

vigtigere at finde en som var sej altså, finde en hvor man kunne håbe at ungerne tænkte, nå 

men hvis han synes det er fedt så er det super sejt fordi han er sej ikke, og det lykkedes 

heldigvis. Det gik rigtig godt. 

Louise: Spillede de en stor rolle? (30:50) 

Pernille: det ved jeg ikke om det gjorde. Jo det gør det på en eller anden måde.  Man bliver 

nød til når man har med den der aldersgruppe at gøre, tror jeg virkelig man bliver nød til at 

tænke over hvordan de opfanger tingene. Og det var også en stor del af 

planlægningsprocessen. Det var også at tænke hvad får dem til at synes det er spændende og 

hvordan får vi dem til at føle sig trygge i det her, fordi det er også at tage dem ud af den 

normale skolekontekst, nyt sted og nye undervisere og helt ny måde at lære på fordi det jo er 

den her meget åbne innovative proces, som ikke er det samme som at gå i skole overhovedet, 

og hvordan får vi gjort dem trygge i det, og der gjorde vi netop meget det i starten. Den første 

dag havde vi avneskilte klar til dem, og de havde fået lavet deres eget logo og vi havde fået en 

grafiker til at lave et logo til dem, vi havde navneskilte mapper med klistremærker med logo 

på, gjort det meget sådan, både for at sige, vise at materialisere at vi har glædet os til I kom, 

og vi har ventet på jer, ej hvor er det godt at se jer og samtidig er I den her gruppe der gør det 

her og I hedder det og I er ligesom i en gruppe sammen med os voksne som render rundt med 

de samme navneskilte og de samme T-shirts, prøve at få dem til at føle sig meget trygge i, at 

nu er vi den her gruppe, som gør det her sammen, men I er også noget specielt, I er urban 

innovators nu, det er noget specielt, så det var også en del af, hvordan man arbejder med den 

her aldersgruppe. 

Louise: Hvad skete der så efter at I havde været på Gerlev idrætshøjskole? 

Pernille: Jamen så skulle vi i gang med den her aktivitetsbane, og det var der vi begyndte at 

tænke, hvordan gør vi så det i praksis, fordi det var ikke helt fastlagt fra starten, så gik vi, det 

var så mig og speciale underviseren, som tænkte hvis vi gør det på den og den måde, vi havde 

ligesom en ide om at vi startede den første dag, så skulle vi gøre det og så skulle vi lave lidt 

en prøve fordi vi ligesom udpegede det her område derfra og ned til DR bygningen og det 

første område og sendte vi dem ud i nogle grupper, hvor de ligesom skulle ud i hver deres 
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mindre grupper og kigge på hvad kunne man gøre her, parkourmæssigt og i forhold til nogle 

elektroniske dimser. Kompan var også sådan vi har den her ipod men vi ved ikke hvad den 

skal, så det var meget at sige, I kan gøre hvad som helst, I må selv bestemme og det var nok 

det som var allersværest for dem, I bestemmer hvad den skal kunne, nå okay, det er næsten 

lidt for bredt ikke også. 

Louise: Hvorfor? 

Pernille: Det er en lille smule. Hvor jeg kunne tænke nå, men det kunne være fedt hvis man 

kunne ringe til den men det havde de lidt for svært ved at styre det der med at var ingen 

grænser. Og det er klart en af de ting vi har lært, at man bliver nød til at sætte lidt nogle 

grænser op. Men det er også svært fordi vi ville heller ikke ligge det i munden på dem. Vi 

kunne have masser af ideer til hvad man skulle gøre, men vi skulle også passe på med at få 

lagt de ideer ovenpå dem, så det var lidt en balance der, men så blev vi sendt ud og skulle tage 

billeder med deres mobiltelefoner og de skulle skrive ned hvad de gjorde, så kom vi tilbage 

og vi kom ud og klippede billederne ud. Klisteret det op på en stor kork vi havde lavet, og 

hvor de havde været henne, de skulle skrive nogle beskrivelser. Og det fungerede ret godt. 

Men så havde vi planlagt det sådan at vi havde en evaluering efter hver gang, hvor alle os 

voksne der havde været til stede mødtes og snakkede om hvordan det gik. Og der fik vi lidt 

den her, okay det bliver lidt for meget hvis vi siger at der skal være en aktivitetsbane herfra og 

hele vejen ned til Dyvkesskolen, det kommer de bare ikke til at administrere. Eller det bliver 

lidt for stort for dem, kunne vi mærke at de blev lidt for uklart for dem så i stedet for havde vi 

delt dem op i 6 hold, og så udpegede vi ligesom 6 områder, herfra og ned til Dyvekesskolen 

så hver fik deres eget lille område, og ligesom her i det her lille område, der skal I finde et 

sted hvor man kunne lave noget parkour, i første omgang, og næste gang blev de sendt ud 

igen og tage billeder og så fik de hver deres kort de kunne skrive på  

Louise: Var det individuelt? 

Pernille: Nej det var i grupper af 3-4 og så skulle de ligesom koncentrerer sig om det område, 

sådan at det blev lidt mere, for ellers havde vi tænkt så tager de område og det og det, altså 

noget nyt hver gangen nu blev det sådan, nu arbejder I videre med det samme rum hver gang. 

Det var for at få dem lidt motiverede. Så efter de selv havde været ude og se på området, tage 

billeder og skrive så gik vi i gang med, så var det Michael som fik en idé om, ah vi kunne 

også lege med modeller. Ja hvis det er noget I får noget ud af og få lavet modeller, i Kompan, 

så går vi det. Det ar så lidt, altså, det kan vi dem besked om, man skal være lidt åbne overfor 

hvad viser der sig at kunne være interessant, som vi overhovedet ikke havde tænkt på fra start. 

Men de begyndte at tænke redskaber og tænke lidt, nå men hvis man gør sådan her så kunne 
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jeg komme der ovre og, nå men så begynder vi at tænke på det, så der kom Kompan også 

meget på, gik ind og overtog, de tog også meget af undervisningen fordi de er vant til, der er 

selv vant til at bygge modeller og de er selv vant til at få ungerne ind og bygge en model så 

det var ligesom noget af de kunne, så de gjorde vi 3 dage i træk eller 3 gange i træk, tror jeg. 

Louise: bare lære dem at bygge modeller eller overføre deres egne ideer. 

Pernille: overføre deres egne ideer, det var meget Michael forklarede hvordan Kompan 

normalt gør og hvordan han normalt gør og så blev de sat i gang med at bygge model og lære 

hvis I først laver et målestoksforhold af, laver en model af jer selv og derefter et 

målstoksforhold, så skal I bygge modellen ud fra den. Så det var meget med at lære os 

hvordan man gør det er også rigtig fint at de får indblikket i hvordan Kompan normalt 

arbejder. Fordi det er bare endnu en ting, hvis de også kan få nogle ideer til hvad man kan 

lave når man bliver voksen fint, så det var også meget med, at det er rigtig fint hvis Kompan 

kan forklare dem det. Så de lærte hvordan man bygger modeller sådan helt fra bunden meget 

på den teknisk måde, og så havde Kompan en hel masse redskaber med og vi havde skaffet 

nogle, men det var mest Kompans modelafdeling der stod for redskaberne og så byggede de 

modeller, så lavede vi lidt en afslutning en af dagene da de skulle fremlægge det for Michael 

og en til, fra Kompan som var i praktik, så hun også fik set det, og Hanne skolelæren og mig. 

Så fremlagde hver gruppe for os så kunne vi komme med input til, hvorfor sådan og sådan, I 

kunne også prøve sådan og sådan, så de fik mere udvikling og så arbejdede de videre med det 

næste gang, så dan at det var meget en proces de skulle lære os at de første ikke altid er lige, 

så er vi færdige vel, fordi så har man nogle spørgsmål til dem hvorfor gør man sådan, så 

skulle de skrive storyboard til det, sådan at de med tegninger og skrift forklarede hvordan man 

løb igennem de her baner. 

Louise: Hvorfor skulle de det? 

Pernille: Jamen, det var også et Kompan ønske, det var Minh, der ligesom gerne ville have 

det, for måske at få en, nogle gange når man får en model, tænker man, okay det ser fint ud 

den er farvestrålende, ja her kan jeg godt se ar man skal klatre men det var nok fordi, en af de 

parkour elementer i, der var tænkt en bane i det. Det er ikke bare sådan, nu går jeg her hen og 

kravler lidt eller nu rutcher jeg her men hvad er det I har tænkt, nå men så skal jeg springe 

over her, trykke på en knap her, fordi der også var elektronik i det, så det var også at få en 

forklaring, til hvad skal jeg, så det var en brugsvejledning til hver bane.    

Louise: er det sådan Kompan normalt arbejder? 

Pernille: Det tror jeg måske det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror det er forskellige hvad de 

gør. Altså er de overhoved heller ikke vant til at have et længerevarende brugerinddragelses 
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som vi har haft denne gang, overhovedet. Men det var at få elever til at sætte ord på, hvad det 

var der skete. 

Louise: var der ting I var uenige i med børnene eller som kom til at overraske jer, hvorfor 

kom de frem med det? 

Pernille: hmm, det kan jeg faktisk ikke huske. Der var nogle ting som var meget sjove at se. 

Fordi nogle gange tog de også video når de var ude at prøve, når men her er der det her, og så 

kan man sådan og sådan. En af de ting som var sjove at se var at en af pigegrupperne, som 

hjalp hinanden igennem nogle af forhindringerne. De var meget sjovt at se hvordan de finder 

ud af at interagere. Jamen ellers viste de sig bare at være super gode til parkour altså hvor vi 

ej, gad vide om de synes det er sjovt og ej er lidt også sådan lidt halvt strækkende og er det 

lidt langt ude og det viste sig bare at det var de super gode til. Nå men så tager vi også til 

Gerlev, altså, det synes de var sjovt at de kunne de godt finde ud af, nå men så skal vi til 

Gerlev, når det endelig blev arrangeret, så det var lidt overraskende, det havde jeg ikke 

forventet. De synes bare det var vildt fedt at der kom nogen med alle mulige input og sjove 

ting de skulle. 

Louise: Hvordan arbejdede de med opgaven? (42:20) 

Pernille: altså har det været en stor del af projektet, dels at få dem til at forstå hvad det var de 

skulle altså få dem til at forstå at, her vil vi gerne høre hvad I synes er spændende. Man kunne 

mærke at de nogle gange ledte efter den her, hvornår er det rigtigt og hvornår er det forkert, 

det ved jeg ikke hvis du synes det er spændende så er det spændende, altså igen den her meget 

skoletilgang til det, så med at få dem til at forstå hvad du synes, hvad du synes der er 

interessant, det er dig som er i centrum, det krævede godt nok noget tid før de forstod den og 

så var der også hele procesaspektet i det, at jeg tror ikke man eller jeg ved at man ikke er i 

folkeskolen er man måske ikke så god til at arbejde proces orienteret, man vil måske gerne 

sige man er men det tror jeg ikke, der er i hvert fald et problem med at få eleverne til at forstå 

proces. Det er meget, når læreren er gået så har jeg fri, altså, det kunne godt være at nogle ting 

kunne ændre sig, at i stedet for at få det overstået på 5 min så på en halv time, fordi du har 

ikke fri bare fordi du er færdig, det er meget med, hvor er jeg færdig og hvor må jeg gå, hvis 

jeg er færdig i uge 42 så behøver jeg ikke at være her resten af forløbet. Det var meget, man 

kunne godt få en følelse af at der manglede en ejerskabsfølelse overfor det de lavede (42:22). 

Meget med jeg gør det for en andens skyld, ikke min egen, for det er ikke min egen interesse, 

derfor har jeg heller ikke interesse i at det skal tage længere tid end højst nødvendigt, fordi det 

er jo til læren jeg skal lave det. Og den kæmpede vi virkelig med og det kom så også og det 

var super fedt at mærke, at de ikke var så gode til at modtage konstruktiv kritik, uha passe på 
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med det fordi det var noget de stod vildt indenfor og vi havde også arrangeret at de skulle lave 

en afskedsdag for ligesom at markere at nu er det færdigt, men ligeså meget for at vise frem 

det de havde lavet og igen være med til at give dem noget ejerskabsfølelse, der blev de helt, 

det var deres aften og de styrede de hele, og det var vildt fedt at mærke at de pludselig havde 

en stolthed over det de havde lavet. 

Louise: Hvorfor er ejerskab vigtigt for jer? 

Pernille: det er vigtigt fordi, måske nok også for vores følelse af at eleverne havde fået noget 

ud af det, jeg ved ikke om det, men det hænger jo, men har bagefter kunne se at ejerskabet 

hænger meget sammen med at kunne forstå proces, det kan vi bare se når vi kigger vores felt 

materiale igennem, vores interviews osv., om det ene eller andet kommer først, men for at få 

dem til at forstå proces, var det også vigtigt at få dem til at føle ejerskab over det, men da de 

begyndte at forstå proces følte de også ejerskab. De 2 ting hænger bare lidt sammen og det var 

vigtigt for os at få dem til at forstå proces. Det er en del af at være udviklere og en del af at 

finde på nye ting, og forstå det som en proces der skal udvikle sig.  

Louise: Hvordan fik I dem til at forstå at det var en proces? 

Pernille: det var meget med, og en af de ting, vi valgte i stedet for at lave den lange aktivitet, 

hvor de skulle have et nyt område hver dag, så ligesom sige, nej vi gør det at I har det samme 

område fra nu af til I er færdige, fordi så blev det lidt mere koncentreret og det blev mere jeg 

skal ikke være færdig med det område nu og videre til et nyt. Du skal blive på det her område 

næste gang jeg kommer skal jeg arbejde med det her igen, og det er med at holde dem fast på, 

jamen hvad lavede du sidst, hvad kan du så lave i dag hvordan kan du videreudvikle på det og 

holde den der i et område og holde den fokuseret, det var et forsøg for at få dem til, jamen jeg 

skal arbejde med det i dag, hvad kan jeg forbedre og det var selvfølgelig noget der foregik i 

en dialog med os, altså med Kompan men også læreren, mig og specialunderviseren, at vi hele 

tiden var i dialog med dem, hvad de havde gang i. Det var meget med hvordan får vi praktisk 

tilrettelagt det her forløb, sådan at de også ser det som en proces, og det er en af de ting alle 

vores, dem vi har snakket med bagefter også eleverne fremhæver som noget vigtigt at de har 

fået ud af. Det er at de er begyndt at forstå proces på en helt anden måde, fordi det er også 

bare vigtigt og kunne, det er bare ikke rigtig noget de lærer.  

Louise: overordnet, hvordan arbejdede Kompan sammen med børnene? 

Pernille: de første par gange var de mest Michael, der var han med da vi var på Gerlev og det 

var det hårdeste jeg nogensinde har oplevet, jeg har ikke været igennem en opvarmning som 

har været så hård, 2 fyre der kørte os igennem det her parkour program, vi løb op og ned af 

skrænter i 3 kvarter med hinanden på ryggen, de unger de var helt smadrede, jeg tror aldrig 
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nogensinde at de har været udsat for noget lignende og Michael han var bare med hele dagen 

og da vi gik over og lavede parkour programmet, og prøve være en del af de her unger og 

falde lidt ind, det tror jeg var første skridt for ham, at være tilstede og bare være sammen med 

de her unger. Det var han også de første par gange, der var han med herovre om onsdagen og 

ligesom bare hænge ud med dem, cyklede lidt rundt og så hvad de lavede i områderne, og 

snakkede med dem, begyndte lidt at få et forhold til det, og så var det da vi skulle gå i gang 

med at lave modeller, der var han ligesom inde og prøve, meget inde og forklare hvad laver 

Kompan, hvad gør Kompan, hvad laver jeg og hvordan gør vi alt det her, og der var det ham 

som tog meget over og underviste dem i at lave modeller. Så vidste de, når der er noget med 

modeller så skal I spørge Michael, men der havde de etableret et ret godt forhold til de her 

unger, så der var det meget naturligt at han gik ind og han var den der. 

Louise: Gav han også input til deres ideer? Og prøvede at arbejde med dem? 

Pernille: Ja, men meget på den måde at spørge ind til, hvad gør man her, nå okay, hvad 

bygger I der, nå det ser spændende ud, altså spørge indtil hvad de lavede, også nu vælger du 

det bygningsmateriale, er det fordi det skal sådan og sådan ud i virkeligheden, ved at spørge 

ind, prøve at hjælpe dem til at få udviklet på det, og så var han selvfølgelig også den man 

kunne spørge, jamen hvis jeg vil bygge det og det hvad synes du så jeg skal prøve at bygge i, 

så han var meget den der kunne bakke op omkring det her, bygge modeller og udvikle, fordi 

det også er det han laver. Også var Minh mere ind over, jeg tror Minh har mere interesse i 

spilopbygningen, selve legene, det var også ham der rigtig gerne ville have det her storyboard, 

det ville han ligesom gerne have ud af det, meget hvad bliver jeg nød til at vide før jeg ved det 

her. 

Louise: Hvad med resultatet af elevernes arbejde, hvordan blev det? 

Pernille: jamen, det er, det ved jeg ikke om du skal spørge mig om fordi jeg skal ikke rigtig 

have noget ud af elevernes produkt, det er Kompan der skal finde ud af om de kan bruge det. 

Louise: Var de tilfredse med det? 

Pernille: det tror jeg på sin vis og samtidig, det er også det med et pilotprojekt, der er nogle 

ting man tænker det kunne man måske lave anderledes, og det er bl.a. hvor åbent det skal 

være hvor åbent man skal lade det være for sådanne elever her og der tror jeg måske godt at vi 

kunne have gjort det lidt mere lukket, og så fået et lidt mere præcist produkt. Men det er 

opvejningen af hvordan man skal gøre det.  Jeg tror måske at det de har fået ud af det, er et af 

slutprodukterne af eleverne, men for os er det bare vigtigt at de er tilstede i forløbet, at 

virksomhederne er tilstede, når vi laver det her, en af ting de også skal have ud af det er 

simpelthen interaktionen med ungerne, og være tilstede og se hvad, ungerne laver i 
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frikvarteret hvad snakker de om, hvordan snakker de til mig hvad laver de med hinanden og 

også en hel masse ting i forhold til selve produktet, men som ikke kommer med, bl.a. som en 

ting vi kunne se på videoen at de hjalp hinanden med at komme over forhindringer, det er jo 

ikke noget de tænker over de gør, det er ikke noget der kommer med i et storyboard, man kan 

ikke se det på en model men der er det vigtigt at virksomheden er med til at se de her ting, 

fordi ellers går det tabt og det er også en ting vi sidder og overvejer lige nu at man måske 

kunne arbejde lidt med, enten skal virksomheden selv stå for en evalueringen af projektet som 

også indbefatter at få al viden ud af alle medarbejderne, der har været til stede, videre til 

resten af virksomheden, og sørge for at det ikke går tabt alt det de har observeret, eller det er 

noget vi kan stå for og sige vi laver en evaluering som er bygget op på alt de ting som vi har 

set, som ikke er kommet med, og det må også være op til virksomheden hvad de synes , men 

for at sikre de inputs der ikke er kommet med i selve produktet hvordan får man sikret at det 

kommer videre, så det er også et rigtig vigtigt output af det projekt, alt det som ikke kommer 

med i selve produktet. 

Louise: Giver I det videre til Kompan jeres observationer og det I har arbejdet med? 

Pernille: de får den rapport vi ligesom skriver men de får ikke alle vores observationer osv. 

altså de har fået en del billeder fra os, som de kan arbejde med og vi har også fået nogle 

billeder fra dem. Jamen vi er selvfølgelig også interesserede i at finde ud af hvad 

virksomhederne får ud af det, for det er værdi for alle. 

Louise: Ved I det? 

Pernille: ikke lige nu, det er faktisk en af de ting vi havde tænkt vi ville høre nogle, fordi det 

også er spændende for os, hvad sker der i sådan en virksomhed nu, hvad gør I egentlig nu når 

det her projekt er overstået hvordan arbejder I videre med det, det er også en af de ting vi 

gerne vil vide så det er en af de ting vi skal have undersøgt nu er det også et par måneder, 2 

måneder siden nu, at vi sluttede helt så det er en af ting vi gerne vil vide nu hvordan de 

arbejder med det. 

Louise: Jeg skal lige tilbage og spørge til resultatet igen, lignede de produkter børnene kom 

frem med Kompans produkter? 

Pernille: Hmmm nu har vi kun set den ene legeplads oppe i Hellerup, men ja det synes jeg på 

en eller anden måde. Og det er ligesom også det, I har igen lidt det med at gå i skole og 

reproducere ting, ligger lidt i dem, jeg synes ah, I er kommet lidt frem til noget legeplads ikke 

også så det er sådan lidt, det ved jeg ikke hvad Kompan kan bruge til, så var sjovt nok, nogle 

af drengene der havde lavet en model som mindede utrolig meget om noget Kompan arbejder 

med lige nu, som de her drenge ikke vidste noget som helst om, fordi det lignende ikke en 



128 
 

almindelig legeplads. Det koncept de havde lavet mindede utrolig meget om et koncept 

Kompan sidder og arbejder med lige nu.  

Louise: Vidste eleverne det? 

Pernille: nej overhovedet ikke det er overhovedet ikke legeplads agtigt og de havde aldrig 

hørt om det i Kompan, Michael og Minh havde ikke snakket om det her, hold da op det 

minder om en af de modeller vi er ved at lave der hjemme, men det er selvfølgelig med til at 

bekræfte dem i at vi måske er på det rette spor her og samtidig havde de drenge tænkt nogle 

andre elementer med i det og andre leg i det osv. som Kompan ikke kan bruge på det de 

sidder og udvikler, men det var en lille smule spøjst at de lige var kommet på den tanke. 

Louise: men de var de eneste som tænkte helt nye ting.  

Pernille: nej det tror jeg ikke men jeg kan ikke helt huske. 

Louise: det er også helt okay. 

Pernille: det er langt væk, men nej jeg synes det blev meget, I tænker stadig legeplads, det 

synes jeg. 

Louise: hvad har du lært om brugerinvolvering i det her projekt? 

Pernille: jeg har lært at have fokus på alt det der sker i brugerinvolveringen, jamen det med at 

virksomheden skal være til stede hele tiden, kan I ikke bare komme ind en time og forklare 

hvad I laver, hvis de vil have det optimale udbytte, så bliver de simpelthen nød til at være 

tilstede fordi det som er interessant er det som ikke kommer med i produkterne men som 

komme med i storyboardet, det er alt det som sker mellem eleverne mellem de voksne og 

eleverne og alle de tanker de har, om de ting som de ikke får med, som man bare kan høre de 

snakker om, før eller et eller andet, det er virkelig vigtigt i sådan et projekt her, at dem som 

skal aftale med også er tilstede for at få det optimale udbytte af det. 

Louise: hvorfor er det interessant det som foregår imellem? 

Pernille: det er fordi tit og derfor er også derfor vi i det hele taget laver observationer og 

research fordi det er ofte de ting som folk ikke er opmærksomme på selv. Det er jo lidt de ting 

folk gør uden at tænke på det. Men som jo ofte er rigtige vigtige for dem, fordi de netop ikke 

tænker over dem, så det er virkelig vigtigt at få det med, når man skal tænke nye produkter, 

fordi det er ting folk ikke tænker over men som er vildt vigtige. 

Louise: hvad er succeskriterierne for en virksomhed der skal arbejde med brugerinvolvering? 

Pernille: hmmm succeskriteriet er at der kommer et produkt ud af det her.  Da tror jeg ikke 

man skal tænke, okay I har lavet den model nå men den vil vi lave, det ville selvfølgelig være 

rimelig direkte og rimelig let for dem, men jeg tror oftest ikke man kan tænke 

brugerinvolvering så direkte, det er netop mere med at få nogle input til en brugers hverdag 
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og ens brugers tanker og fantasier og drømme når vi taler børn her, og få nogle input på de 

fronter, som virksomheden så skal være god til og bruge videre. I sådan et projekt her i hvert 

fald, det er i hvert fald 50 % af det, det er mere at få de her input som man skal arbejde videre 

med, selvfølgelig er det rigtig fedt og noget vi rigtig gerne vil, arbejde med at sleve det 

produkt der kommer ud bruges mere direkte, det er jo optimalt men en stor del er også at tage 

sig med de erfaringer fra projektet omkring en s brugere og selv arbejde videre med det, for 

det tænker jeg også tit i forhold til bruger inddragelse, er jo også at få en fornemmelse af hvad 

er det for en hverdag mine brugere lever i hvad er det som er vigtigt for dem, hvad er det jeg 

skal tænke på når jeg laver produkter. 

Louise: hvad er ulemperne ved at udvikle Kompans produkter i den her forbindelse? 

Pernille: der er jo nogle problematikker skal det her overhovedet foregå i skole regi, er det 

skolens opgave at hjælpe virksomheder med at udvikle deres produkter og alle de ting, og det 

er helt klart, en af de ting vi tænker meget over, hvordan gør vi det på en måde, så det ikke 

bliver en udnyttelse af børns timer, sådan er der bare sidder en virksomhed og høster uden at 

give noget igen og det er der vi er meget opmærksomme på at det skal være den her 

værdikæde, som ender op at alle skal have noget ud af det, og det er også en helt 

grundlæggende tanke hvis der er nogen som er involverede som ikke får noget ud af det så er 

det ikke en involvering der fortsætter, alle vil føle at de får noget ud af det og det kan vi 

virkelig mærke at det, har vi virkelig opnået, der er ikke nogen der sidder og føler at de er 

blevet udnyttet på nogen måde overhovedet, der er virkelig positiv stemning hele vejen rundt 

og det har været rigtig rigtig fedt og det har selvfølgelig også gjort, det har påvirket 

stemningen i projektet hele vejen igennem, folk har virkelig følt det har rykket og i forhold til 

eleverne har vi og så bare kunne mærke, os som ikke har kendt dem, kunne mærke en 

ændring fra start til slut og det har lærerne også. Det er nogle andre børn efter et halvt år. 

Louise: hvad er fordelene ved at lade eleverne udvikle Kompans produkter? 

Pernille: fordelene er at Kompans produkter er henvendt til denne målgruppe og det er oplagt 

at denne målgruppe har nogle ideer til hvordan de redskaber skal være for at de synes det er 

interessant. Det er meget smartere at det er målgruppen selv som kommer med input eller det 

er et design firma med voksne mennesker som synes denne farve er fed men vi har den 

holdning at brugerne er dem som bedst ved hvad brugerne vil have, det er så lige at komme 

ud med hvad de vil have, men det kan man så gøre på forskellige måder og det kan vi ligesom 

ved at observere få ud af dem, men vi mener helt klart at det brugerne som ved bedst hvad de 

vil have (1:05:09). Så ja selvfølgelig er dem som skal lave det. 
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Louise: jer som Cph Living Lab, hvad tager I ud at dette projekt som I vil videreføre i jeres 

fremtidige projekter med brugerinvolvering? 

Pernille: Vi vil gerne prøve at se om vi kan lave sådan et projekt her igen andre steder og det 

vi tager med, nu har vi faktisk set at det er værdiskabende for alle parter og så er det 

selvfølgelig en erfaring med 2 virksomheder som har engageret sig på 2 forskellige måder, i 

det her projekt, som betyder vi kan gå ud og sige, hvis man som virksomhed gerne vil det her, 

så skal man være opmærksom på at det kræver det og det for at få det optimale udbytte af det, 

eller det kræver det og det for at få det udbytte af det, så kan man sige nå men det er ikke det 

udbytte vi vil have, vi vil have lidt informelt, så kræver det måske heller ikke så stort et 

engagement, men hvis man gerne vil have det her og have det optimale udbytte af det så, kan 

vi nu sige at det er bedst at gøre sådan. Vi sidder nu med nogle erfaringer som vi ved hvad vi 

præcis gør for at alle parter får værdi ud af det, vi har også fået masser af værdi ud af at være 

med i sådan et projekt her, vi har fået rigtig mange ideer til hvordan man gør sådan her. 

Louise: kan I siger sådan og sådan til en virksomhed i forhold til hvad de vil have ud af det? 

Pernille: jamen ja jeg synes det er vigtigt at virksomheden fra start gør sig klar, både at det 

kræver noget arbejde, men også gør det klart hvad det er jeg vil have ud af det her. Det andet 

er at jeg synes det er vigtigt er tilstede og virksomheden engagerer sig i det og det tredje er at 

virksomheden gør sig klart hvordan de vil bruge det bagefter. Og det er nogle ting vi kan se 

nu når vi evaluerer, at virksomheden fra starten tænker, jamen når vi er færdige vil vi gerne 

evaluere på denne måde eller vi vil gerne have jer til at evaluere på denne måde eller et eller 

andet, at det sætter man fra starten, at vi gerne vil have dette output ud af det. Det synes jeg er 

vigtigt for virksomheden. Men helt klart at engagementet fra virksomhedens side fordi det gør 

utrolig meget for eleverne, fordi de bliver engagerede når de ser en virksomhed, de forstår 

koblingen mellem virksomheden og det de laver når virksomheden er tilstede og det giver en 

seriøsitet til projektet på en helt anden måde når der er en aftager eller så er det bare lidt 

ligesom i skolen igen, vi laver noget men det er ikke for mig selv, men hvem er det så til, men 

nu er det ligesom nu er det en virksomhed der gerne vil have det her, okay så må jeg hellere 

tage mig sammen og samtidig kan det også bare være med til den her, vi er interesseret i hvad 

I synes og vi er så interesserede at vi faktisk er her til at snakke med jer og se hvad I laver, det 

synes jeg er vigtigt for værdien for virksomheden men også for de andre involverede. Det er 

virkelig vigtigt at virksomheden er engageret 

Louise: Tak + outro, lover at sende dem citater vi bruger i analysen samt et oplæg 
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Interview: Jesper/User & pupil at Dyvekeskolen/Kompan 

18. februar 2009 (15:53) 

Louise: Kan du lige allerførst fortælle om dig selv? 

Jesper: Ja jeg er 14 år, jeg har altid gået på den her skole, jeg er født og opvokset på Amager, 

ja jeg er en ganske almindelig dreng.  

Louise: hvad laver du i din fritid? 

Jesper: jeg går til svømning og badminton og er bare sammen med venner, og hygger og 

sådan. 

Louise: hvilke fag er de bedste fag? 

Jesper: jeg tror faktisk det er tysk og natur og teknik det er jeg også ret vild med. 

Louise: hvorfor valgte du bevægelsessporet? 

Jesper: fordi jeg har det med at jeg godt kan li at være aktiv og jeg er ikke så vild med det, 

f.eks. hvis jeg er sammen med venner, så skal det ikke være sådan at jeg sidder indenfor og 

sidder på internettet, så skal vi ud og bevæge os og spille noget fodbold eller et eller andet, det 

var derfor jeg valgte bevægelsessporet også fordi det parkour det var ret spændende, så det 

var derfor jeg valgte det. 

Louise: havde du hørt om Parkour før? 

Jesper: nej, jeg havde aldrig nogensinde hørt om det før, så det var lidt spændende om vi 

kunne finde ud af det overhovedet men det kunne vi godt. 

Louise: det kunne I godt? 

Jesper: ja det kunne vi godt. 

Louise: hvem var du sammen med i din gruppe? 

Jesper: jeg var sammen med Stefan som du også kender. 

Louise: det var kun jer to? 

Jesper: ja det var kun os to. 

Louise: fint nok har du tidligere deltaget i sådanne projekter? 

Jesper: nej overhovedet ikke. 

Louise: hvad synes du om det? 

Jesper: jamen det var rigtig sjovt. Også fordi man kom ud fra skolen og fik prøvet noget 

andet noget, vi plejer altid at sidde inde i klassen og lave kedelige dansk men når vi så kom ud 

og opleve noget, det var jo vildt spændende. 

Louise: hvad kan du sige mere om det var sjovt at opleve noget? Var der nogle specifikke 

ting der var rigtig skægge? 
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Jesper: nej ikke rigtigt, det var bare det med at komme væk fra skolen, bare komme ud og 

opleve nogle ting nogle andre steder, vi var ikke kun ovre på universitetet derovre, vi var også 

på ture nogle dage og sådan noget, ude at lære parkour. 

Louise: hvor var I henne på ture? 

Jesper: det var noget der hed Gerlev, en eller anden idrætshøjskole eller sådan noget hvor de 

havde en parkour bane og det var rigtig sjovt. 

Louise: Hvad lavede I der? 

Jesper: vi lærte hvordan man lavede parkour og hvordan man forbedrer sig, man kan ikke 

bare gå ud og lave parkour, man skal først styrketræne og sådan noget, og så havde vi 2 

professionelle mennesker der kunne lave parkour til at hjælpe os så det var rigtig sjovt. 

Louise: var det hårdt? 

Jesper: ja det var faktisk ret hårdt. 

Louise: hvad var formålet med projektet, hvad vidste I før I gik i gang? 

Jesper: vi vidste ikke så meget vi vidste ikke engang hvem Kompan var eller noget vi havde 

aldrig hørt om det før, vi vidste slet ikke hvad vi gik ind til, men det blev rigtig godt til sidst 

det var ret sjovt. 

Louise: hvad fik I at vide når I først gik i gang? 

Jesper: altså at vi skulle prøve at lave vores egen legeplads, ikke kun for små børn, det er lidt 

svært at finde ud af hvad vi teenagere godt kan lide at lege med, så derfor ville de prøve at 

have sådan nogle som os og fortælle os hvad vi godt kunne tænke os. Det var det det handlede 

om. 

Louise: kan du beskrive lidt de dage der gik? Nu var I på turer i starten hvad skete der så 

bagefter? 

Jesper: jamen det gik ud på at vi fik området mellem universitetet herovre og hen til 

Dyvekeskolen. Det område der var der nogle steder, hvor man kunne finde på noget at lave 

med parkour og sådan noget og så gik vi i gang med at få ideer fra de områder vi var i, vi blev 

delt op i nogle forskellige grupper og så fik vi et område hver, til at være i, og så skulle vi 

finde nogle steder vi kunne lave noget og bare finde steder hvor der er f.eks. en lygtepæl om 

man kunne bruge det med i et projekt om, det er lidt svært at forklare, men hvis der var en 

sten f.eks. så kunne du hoppe over den og så var der måske en bænk lidt længere henne og 

den kunne du så sætte dig på. 

Louise: hvad var der inden for det område I fik? 
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Jesper: der var blad. Sådan nogle små pæle på 1 meters højde og det var det vi endte med at 

bruge til vores projekt, ja det var det. Vi endte med at bygge en masse pæle som man kunne 

hoppe på oven på og sådan noget. 

Louise: hvordan kom I på det? 

Jesper: altså ved det jeg ikke rigtigt, vi fik nogle gode ideer men vi vidste ikke rigtigt hvad vi 

skulle lave i første omgang, derfor, vi vidste ikke rigtigt hvad vi ville lave, og så kom vi lige 

pludselig på det her. 

Louise: og det var inspireret ud fra at I så pælene? 

Jesper: ja det var nogle der var lige herovre i urbanplanen som… 

Louise: Hvad gik legen ud på? Skulle man hoppe på pælene?  

Jesper: ja man skulle hoppe på pælene og så var der noget elektronik i, som så registrerede 

hvor du var henne på banen og noget tid og nogle måtte du ikke træde på. 

Louise: hvad var det elektroniske, hvad gik det ud på? (6:00) 

Jesper: det gik ud på at de her pæle, de var farvet grønne, gule eller røde. Og du må ikke 

træde på de røde, du må kun træde på de gule og grønne, så var det så meningen at du skulle 

hoppe fra en pæl til en anden på et vis stykke tid, uden selvfølgelig at træde på de røde, fordi 

så startede spillet forfra og du måtte heller ikke falde ned på jorden, så. 

Louise: hvad var der godt ved det projekt, synes du? 

Jesper: jamen vi fandt ud af, vi fandt på at bruge rigtig meget elektronik i det, der var jo 

rigtig meget elektronik i det her og ja det ved jeg ikke rigtigt, det var bare sjovt. 

Louise: hvorfor elektronik, hvorfor ville I gerne have elektronik? 

Jesper: jamen det var faktisk Kompan der sagde at der skulle være noget elektronik i det, 

eller Michael sagde at der skulle være noget elektronik i, fordi det var hvad de gerne ville 

prøve sig frem med nu, det var noget legetøj med elektronik i, i stedet for de almindelige 

legepladser med gynger og sådan noget. 

Louise: var der andre krav I blev stillet til produktet? 

Jesper: nej faktisk ikke, nej det var kun det med elektronik (7:20). 

Louise: I var også ude at besøge en elektronisk legeplads først ikke? 

Jesper: Ja det var vi, jeg kan ikke engang huske hvad det hed parkerne, men det var sådan en 

elektronisk legeplads med sådan nogle felter man kan hoppe på og sådan noget andet noget, 

det var også ret sjovt. 

Louise: hvad synes du om den? 

Jesper: lige det synes jeg var lidt kedeligt, men ellers 

Louise: hvorfor var det kedeligt? 
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Jesper: det var nok bare ikke lige noget for vores alder, jeg tror det var for børn lidt mindre 

aldre, men det var bare for at vise at der var elektronik i det her og sådan kunne man gøre det. 

Louise: hentede I noget inspiration fra det? 

Jesper: ja jeg tror vi hentede lidt, der var også nogle felter man kunne hoppe på og det var 

nok også det vi hentede inspiration til med vores pæle man kunne hoppe på.  

Louise: nu siger du at legepladsen er for små børn, hvad er sjovt når man er teenager i dag? 

Jesper: jeg tror det er noget som er lidt mere vildt (8:20) end det som man normalt ser. Jeg 

ved ikke rigtig med store hop eller sådan noget eller en klatrevæg eller f.eks. det med pæle 

som vi har lavet, det tror jeg. 

Louise: det er selv det som du synes er sjovt. 

Jesper: ja 

Louise: hvilke redskaber fik I undervejs, blev I undervist i nogle teknikker? 

Jesper: ja vi blev undervist i nogle parkour teknikker men det var ikke så meget. 

Louise: andet? I skulle også bygge de her modeller, fik I noget undervisning i det? 

Jesper: nej overhovedet ikke, vi skulle bare selv finde på noget.  

Louise: havde I parkour med i jeres projekt?  

Jesper: ja det kan man godt sige lidt, fordi parkour går ud på mange ting bla.  at hoppe rigtig 

meget, ja og andre ting også, så vi fik parkour med i vores projekt. 

Louise: hvilke ideer kom I så frem med dig og Stefan? 

Jesper: ja det kan jeg faktisk ikke engang huske, jeg tror bare det var det eneste jeg fandt på 

det her med pælene. 

Louise: hvordan arbejde I sammen, var det dig eller Stefan som kom med ideen? 

Jesper: jeg tror det var lidt os begge på en måde, nej jeg kan ikke rigtig huske det, jeg ved det 

ikke. 

Louise: hvordan udviklede I på det? først sagde I nu skal vi hoppe på nogle pæle, hvordan 

udviklede I så på det? 

Jesper: det var også ret svært at komme på hvordan elektronikken skulle komme med ind i 

det, men lige pludselig faldt det bare på plads, at det med elektronik, det var at man kunne 

hoppe fra noget til noget andet, noget med elektronik i, vi havde også fået inspiration lidt fra 

de andre, fordi de havde nogle baner med tid på og det fandt vi så også ud af at man kunne 

bruge noget tid på en eller anden måde i vores bane. 

Louise: hvordan arbejde I sammen med Michael undervejs? Hjalp han jer? 

Jesper: ja, nej, jo han hjalp os lidt med ideer, nogle gange fortalte han os at vi godt kunne 

finde på noget mere og sådan noget. 
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Louise: hvad for noget mere, kan du huske det konkret? 

Jesper: bare noget mere med elektronik i, f.eks. hvis han synes vi manglede lidt så skulle vi 

overføre noget mere, nogle nye baner til det, sådan at der ikke kun var det eneste spil, med tid 

frem pæl til hinanden. 

Louise: inkorporerede I så det? 

Jesper: ja det gjorde vi også fandt vi på udviklinger videre også det ikke kun var det han 

sagde men også noget andet noget. 

Louise: hvor fik I ide til at gøre det? 

Jesper: det ved jeg ikke, det var bare noget som kom til os. 

Louise: hvad synes du så om jeres resultat til sidst? 

Jesper: jamen jeg synes det blev ret godt i hvert fald, jeg synes vi fik dejlig meget elektronik i 

og jeg tror det vil være ret sjovt at prøve i virkeligheden, så jeg synes det blev godt. 

Louise: hvad med de andre elever hvad synes de om projektet? 

Jesper: jeg tror også de synes det var rigtig godt at prøve, jeg tror også godt vi kunne have 

fortsat med det lidt endnu, vi var alle sammen lidt kede af at komme hjem igen til skolen. 

Louise: hvorfor det? 

Jesper: fordi det var som sagt så sjovt at komme væk fra skolen og prøve noget andet noget 

og vi var blevet så vilde med det til sidst.  

Louise: så du kunne godt finde på at være med igen? 

Jesper: ja det kunne jeg godt. 

Louise: hvad med de andre, fik I noget feedback til jeres produkt? Stefan og dit produkt? 

Jesper: nej ikke rigtig, det gjorde vi ikke. 

Louise: hvad motiverer dig ved at være med i sådan et projekt? 

Jesper: øhm, måske at jeg ikke var den eneste fra klassen, at alle mine klassekammerater også 

var med i det og det var folk jeg kendte. 

Louise: synes du har lært noget nyt? 

Jesper: det ved jeg ikke. Måske er jeg blevet mere kreativ. Før i tiden var jeg ikke specielt 

kreativ, det her var sådan at man skulle være meget kreativ og finde på nye ting og sådan 

noget, det var jeg ikke så god til før i tiden, så nu er jeg blevet bedre. 

Louise: kan du se det bagefter, opgaver du går til at du er mere kreativ nu? 

Jesper: ja måske lidt, der er ting jeg går mere grundigere og sådan noget. 

Louise: hvad synes du der kunne være gjort anderledes for at det kunne være et bedre forløb? 
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Jesper: det ved jeg faktisk ikke, måske vi havde fået lidt længere tid til det, jeg synes altid vi 

var sådan lidt under tidspres, måske hvis vi lige havde fået en måned eller to, så havde det 

været helt fint. 

Louise: hvad ville der have kommet bedre ud af det? 

Jesper: at vi havde fået bygget vores ting bedre og vi havde fundet på flere ting til vores 

projekt.  

Louise: Kendte du godt Kompans legepladser i forvejen, havde du hørt om dem før? 

Jesper: nej overhovedet ikke. 

Louise: hvad synes du om dem? 

Jesper: det virker okay og spændende hvad de laver, min far fortalte også om da han var 

knægt, rendte rundt og boede lige ved siden af deres fabrik og så deres legetøj så nu har jeg 

også fået noget at vide om det. 

Louise: nå han kommer fra Fyn? 

Jesper: ja han var, eller han bor ikke på Fyn men de havde noget familie over på Fyn. 

Louise: Hvad synes Kompan om resultatet, ved du det? 

Jesper: jeg tror de blev glad for det, jeg tror de blev glade for det.  

Louise: er det noget du har hørt fra dem? 

Jesper: nej vi har overhovedet ikke talt med dem siden. 

Louise: tror der var noget som kunne blive gjort anderledes for at de kunne få mere ud af det 

her projekt? 

Jesper: det ved jeg ikke. 

Louise: hvad er der så sket efter, har du hørt fra Kompan? 

Jesper: nej overhovedet ikke. 

Louise: har du haft nogen yderligere ideer efter til legepladser? 

Jesper: nej ikke rigtig fordi vi fandt bare på så meget og vi kunne ikke rigtig finde på mere da 

vi var færdige med det. 

Louise: jeg tænker på nu når du går og kigger på legepladser i dag, kommer du så med nye 

ideer? 

Jesper: nej ikke rigtig. 

Louise: til allersidst, hvad synes du er fordelen ved at inddrage elever i at lave legepladser for 

Kompan? 

Jesper: nok fordi det bliver nogle bedre legepladser, det er ikke altid at voksne ved hvad børn 

vil have af legepladser. Voksne ved ikke rigtig hvad børn vil have så det er bedre at børn selv 

fortæller hvad de vil have. 
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Louise: ser du nogen ulemper i det? 

Jesper: næh overhovedet ikke 

Interview: Sarah/ User & pupil at Dyvekeskolen/Kompan 

18. februar 2009 (32:57) 

Louise: Kan du sige lidt om selv, din baggrund, hvor gammel du er, hvad du laver I fritiden 

osv. 

Sarah: Jeg hedder Sarah og når jeg får fri fra skole, så går jeg i klub sammen med en fra min 

klasse. Jeg har en mor og en far. Min far er selvstændig, arbejder med IT og om at forbedre 

håndværkermobiler, min mor arbejder i en bank, som rådgiver. Jeg har to søskende, lettere 

irriterende nogen gange. Jeg er ikke så meget hjemme, jeg er mere i konfi-klub. Jeg er blevet 

konfirmeret dernede også er der en klub dernede, hvor man kan komme hver torsdag. Så er 

jeg i en anden kirke; Vigerslev kirke, hvor der også er en teen klub. Så jeg er ikke så tit 

hjemme, men når jeg er hjemme så hygger vi os. Jeg er 14 år. 

Louise: Hvad laver man i klubber egentlig? 

Sarah: Der er en masse aktiviteter, der er computerrum, diskotek og sådan noget. Om 

onsdagen har vi en aerobic instruktør, som kommer og underviser os. Det er faktisk i dag vi 

skal prøve det for første gang, så det bliver sjovt. Så finder man sin barnlige sjæl frem igen, 

det er rigtig hyggeligt. 

Louise: Hvorfor var du med i bevægelsesprojektet? 

Sarah: Fordi jeg kan godt lide at bevæge mig. Jeg vil meget gerne kunne komme i god form. 

Men jeg var meget i tvivl om hvilket spor jeg skulle vælge, da jeg også gerne vil være 

skuespiller på en måde, og så var fortæller sporet rigtig godt at prøve og se om det var noget 

alligevel. Men jeg kunne godt lide bevægelse så det valgte jeg så. 

Louise: Hvad kunne du godt lide ved bevægelse? 

Sarah: Det var at man skulle bruge sin krop også skulle man være kreativ, det kan jeg godt 

lide, så det synes jeg var rigtig godt at man kunne til det med to ting. 

Louise Hvad fik du at vide om projektet inden at I deltog? 

Sarah: Jeg tror jeg fik mest at vide om fortællersporet, fordi Erica, min lærer, havde prøvet 

SIMS og counterstrikes, så der talte hun meget om det og der fik man at vide at man også 

kunne komme på et bevægelsesspor, hvor man skulle lave en bane fra universitetet, ude på 

islandsbrygge, til Dyvekeskolen i Urbanplanen. Det var ligesom lidt konkret også hun mere 
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efterfølgende, det var nok det vi fik at vide. Så fik vi mere at vide den første dag vi kom 

derhen. 

Louise: Hvad fik du at vide der? 

Sarah: Der fik jeg at vide at det var en bane, som vi skulle være med til at designe, fordi det 

var nok os der skulle bruge den, hvis det var. Også nytter det jo ikke noget at det var dem der 

lavede det, hvis vi ikke synes at det var sjovt. Det var jo et meget godt initiativ at vi skulle 

gøre det. 

Louise: Hvad fik I at vide om banen, hvad skulle den? 

Sarah: Den skulle føre fra Universitetet til Dyvekeskolen på en hurtig og nem måde, så man 

kunne løbe og prøve en hel masse aktiviteter. Og samtidig fik vi også at vide, hvad de hed; 

personerne, så kunne man vælge hvad man helst ville.  

Louise: Hvem var med fra KOMPAN? 

Sarah: Det var Michael og en anden en som jeg ikke kan huske hvad hed, det er lidt lang tid 

siden. Han var nemlig ikke med så meget, det var mest Michael som var med. Og så også en 

fra Holland som var der, hende kan jeg heller ikke huske hvad hed.   

Louise: Har du været med i sådan et projekt før eller noget der minder om det? 

Sarah: Nej det har jeg faktisk ikke, men det var meget spændende at være med i. Den sidste 

aften var det sådan lidt, øv nu skal vi til at have timer igen om onsdagen. 

Louise: Kan du fortælle lidt om hvad der skete de fire dage, eller hvor mange dage projektet 

end forløb over? 

Sarah: Vi var der fra september til jul. I starten skulle vi se hvad begge spor handlede om. 

Også kunne man så vælge udefra det som man havde fået at vide. På bevægelsessporet var vi 

ude i Ishøj eller sådan noget, på en idrætshøjskole og prøve parkour, og løbe op og ned. 

Meget hårdt skal det lige siges. Også var vi på den internationale skole i Hellerup og prøve 

deres elektroniske legeplads. Også skulle vi så sidde og designe banerne efter det vi havde set 

og hvad vi synes der var sjovt og sådan noget. Det var rigtig godt. 

Louise: Var der svært? 

Sarah: Designe eller at prøve det andet? 

Louise: Begge dele. 

Sarah: Det var rimeligt hårdt at løbe op og ned. Og designe det var lidt svært, man havde jo 

set en hel masse. På en måde ville man alligevel komme til at kopiere noget af det. Og man 

ville jo også gerne kunne sidde og sige; det her har jeg fundet på og så kan andre kopiere det, 

men det var lidt svært.  
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Louise: Men hvad fik I at vide; skulle I tage elementerne fra parkour og den elektroniske 

legeplads og putte ind i jeres nye? 

Sarah: Ja for vi skulle bruge den elektroniske legeplads i det andet og så kunne man vælge at 

have noget elektronisk med også sætte ens egen drivkræft på. Så det var sådan både og; en 

blanding af det hele. Man selv skulle finde på. Også skulle man fremlægge det den sidste 

aften for forældrene og for alle de mennesker som kom; de andres forældre og sige at det her 

vil vi gerne gøre med vores bane. Ja så fortalte vi lidt om dem.  

Louise: Kan du fortælle lidt om, hvad du forstå ved elektronisk legeplads? Kan du beskrive 

hvad det er? 

Sarah: Ok, det er en legeplads som har nogle spil i, så hvis man nu har et klatre stativ, et godt 

gammelt dansk klatrestativ, så tilføjer man måske noget elektronisk, så man kan vælge at bu 

vil man gerne spille det her spil (6:19) også er der nogle små dutter, som man kan komme 

rundt og trykke på i de forskellige spil, det har noget at gøre med at det bliver lidt sjovere, 

man kan være lidt flere på det, så man ikke all the time skal lege jorden er giftig, hvis det er 

det, så der er lidt andre spil også. Det var rigtig sjovt, for så var man hold mod hold, jeg tror 

det er det der kan forklares bedst. 

Louise: Hvad var der ellers sjovt ved det? 

Sarah: Det var også at man ikke hele tiden skal lege de samme lege på en legeplads, hvis det 

er det, så kom der noget nytænkende med og elektronisk, og det var vildt fedt at det egentlig 

kan lade sig gøre at der er en legeplads med noget elektronisk, nogle knapper, drejemaskiner 

osv. det var rigtig sjov. 

Louise: Hvad med parkour, hvad synes du om det? 

Sarah: Hvis det var at jeg var lidt bedre til det, ville jeg nok synes at det var lidt sjovere, men 

alligevel synes jeg at det var vildt sjovt at vi skulle prøve på sådan en bænk, jeg var nok en af 

de dårligste, men jeg var en af de eneste som prøvede, det var sjovt men alligevel var man en 

lillebitte bange én, man var bange for at falde ikke, men så kom de andre os viste, at det her 

kan jeg og se ja det kan jeg så også bare ikke lige nu, ej det var vildt sjovt. 

Louise: Hvad skulle man gøre? 

Sarah: Hvis man havde sådan en bænk, så skulle man fx. hoppe direkte op på den, med 

samlede ben også kunne man lave en helt masse øvelser, med sin hånd, og dreje op om og 

sådan noget, hoppe og løbe og sådan noget, og hoppe fra bænk til bænk med lang afstand, det 

turde jeg ikke, men det var meget sjovt alligevel (8:00). 

Louise: Hvad skete der så efter I havde været ude at se på parkour og elektronisk legeplads? 
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Sarah: Så skulle vi hjem og designe vores legepladser for så havde vi set hvordan det kunne 

virke og due, så tog vi hjem også skulle vi lave legeplads udefra det og forhindringsbane og 

alt sådan noget. Der skulle man virkelig bruge sin fantasi, så det var rigtig godt, det gik godt 

for os alle sammen. 

Louise: Hvorfor gik det godt? 

Sarah: Det var fordi at vores klasse, det har jeg i hvert fald et indtryk af, vores klasse er 

virkelig sådan nogle aktive mennesker hvis vi har en eller anden vikar så vil vi meget hellere 

ned i salen end at sidde i computerrummet. Det var også derfor at næsten hele vores klasse 

valgte bevægelsessporet. Så var det jo også fedt at vi kunne blande, at vi kunne sidde ned, og 

bruge vores fantasi og samtidig være ude og lege og løbe, så det var en god blanding, det var 

rigtig godt. 

Louise: Hvad var opgaven, hvad fik I at vide at I skulle designe? 

Sarah: Vi skulle designe en legeplads eller en forhindringsbane, fordi der jo var en hel masse 

forhindringsbaner, og det skulle vi designe og bruge til vores egen lang bane også skulle vi ud 

og finde et område, så kunne man vælge et tal også fik man et område man skulle gøre det 

ved også skulle man lave en park eller en legeplads. Det var jo vildt smart at man kunne gøre 

det på den måde. 

Louise: Hvad der andre kriterier ved legepladser? 

Sarah: Hvad betyder kriterier? 

Louise: Kriterier, det er et krav 

Sarah: Ikke andet end at der skulle være lidt parkour med, jeg tror ikke at der var nogle krav 

til det, men alligevel fik jeg en fornemmelse af at ok vi skal have noget parkour, vi skal have 

noget elektronisk med man i hvert fald kan lege med også skal man lave en god legeplads. Og 

det var vildt smart, bl.a. vores hold lavede en lysbro, hvor der var lys i, hvor man kun måtte 

røre hver anden eller hver tredje eller sådan noget, så det også var lidt svært, der var også lidt 

elektronik i. 

Louise: Ok kan du forklare lysbroen, hvordan den ser ud, du må også gerne tegne den. 

Sarah: Det var en stor lysbro, lille i model ikke, også havde vi limet nogle sugerør på. Der 

var en svær og der var en nem, den svære var meget meget høj, så var der nogle sugerør, så 

den svære der var større mellemrum mellem dem, så hvis der nu var en stol og man siger, ok 

nu skal du røre den grønne, og den grønne så er herhenne, så skal man gå hele vejen herhen 

også tog man den anden, og der var sugerørene meget tæt på hinanden (10:40). 

Louise: Hvad ville sugerørene være I virkeligheden? 
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Sarah: Det ville nok være nogle farvede rør, så der var farver i, for så ellers hjælper de nok 

ikke så meget. Men så blinker de der rør, dem vil vi i hvert fald gerne have til at blinke, så den 

der skulle man, den der blinkede, den skulle man røre også måtte man ikke røre de andre. 

Altså hvis man rørte dem så skulle man starte forfra og sådan så det ud på hele banen. 

Louise: Var det det I kom frem med til sidst? 

Sarah: Det var én af dem, så havde vi også en svævebane, så trykkede man på en knap så 

kom den tilbage, så skulle man ikke gøre noget. Den var meget høj. 

Louise: Prøv lige at forklare den noget mere, jeg har lidt svært ved at forstå. 

Sarah: I en svævebane er der jo to stolper og fordi den er så høj så kan man jo ikke nå den 

man sidder på, så der skulle man stå på, så hvis det var at man havde svævet herhen til, så 

skulle man trykke på knappen også røg den tilbage eller den anden kunne trykke på knappen, 

så den gik frem og tilbage selv, når den skulle tilbage, for det var lidt svært at kravle ned for 

at gøre for man kan ikke nå når den er højt oppe. 

Louise: Hvad ville være skægt ved det? 

Sarah: Det var hvis den var lang og gik lidt stærkt også, svævebaner er i det hele taget bare 

ret sjove, så det er meget godt hvis man, fordi det var lidt hårdt at trække op hvis man er lidt 

lille. Så kunne man ligeså godt bare trykke på en knap også kom den rigtig tilbage til en. 

Louise: Hvad er vigtig ved en legeplads synes du? 

Sarah: At man har…det er helt klart nok morskaben I det også at legepladser ikke ligner 

hinanden og at der hele tiden er noget nyt man kan prøve på en måde, så man helt tør. Jeg 

synes i hvert fald at det er det ved legepladser der er sjovt.  

Louise: Hvad er det der normalt er sjovt, kan du give nogle eksempler på det? 

Sarah: Jeg synes det er meget sjovt at rutsje, at klatre. Det synes de andre på vores hold også 

og det synes vi alle sammen var ret sjovt, så ville vi jo gerne have det, fordi det skulle være til 

en bred aldersgruppe, det skulle være mange forskellige mennesker der skulle kun gå på den 

her legeplads, det var også der vi lavede den nemme og den svære lysbro, for det var der også 

mange der turde og tænkte jo det kan vi godt. Så det synes jeg også var meget sjovt, jeg kunne 

da godt tænke mig, fordi det er derfor vi har lavet det. Det er sjovt helt klart fordi det er lidt 

unikt, der er nok ikke andre som har det på deres legeplads. 

Louise: Var der andre ideer I kom frem med I starten sagde; ok det holder alligevel ikke. 

Sarah: Vi ville gerne have lavet et spindelvæv, også med noget elektronik, hvor man skulle 

trykke på nogle knapper, det blev ikke til noget. 

Louise: Hvorfor ikke? 
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Sarah: Det var svært at lave først og fremmest, svært at lave en model af, så var det også 

svært at kunne gøre det, for hvis det er at snorene ligeså stille begynder at gå løs eller 

knapperne ryger af så vil det jo ikke være så godt, så kom vi frem med lysbroerne i stedet. Det 

synes vi alle sammen var ok, ja så vælger vi det i stedet, det var lidt smartere. 

Louise: Hvordan arbejdede I gruppen? 

Sarah: Vi var 4 og vi havde 2 store pap/papiragtige ting også arbejdede vi to og to sammen, 

fordi så kunne vi. Fordi først så blev den ene gruppe færdig med deres, men de havde lavet 

deres lidt fro små, så det var lidt for børnagtig legeplads, men så lavede jeg og en som hedder 

marosh så vores med lysbroerne også kom de andre i gruppen med ideer også lavede vi den 

alle sammen, det var jo meget smart.  

Louise: Fungerede det? 

Sarah: Ja det fungerede rigtig godt, det var en god gruppe vi havde, det tror jeg at alle var 

glade for deres grupper, det var i hvert fald sådan det virkede. 

Louise: Hvordan kom i ud i grupper? 

Sarah: Det havde en af lærerne lavet. Det synes hun passede godt. Også var der nogen som 

ikke var der, det var Ed, men så var mig og en som hedder Louise sammen, også var vi ude at 

se på en legeplads også kom der to nye med ind, så proppede nogle flere med ind på en 

gruppe (15:00). 

Louise: Hvad for en ide var din? 

Sarah: Det kan jeg faktisk ikke huske, jeg tror vi alle sammen havde, hvis nu der var en der 

foreslog svævebanen, så kunne vi også sige; jamen så skal der også sådan en her på, så var der 

en anden en som indskudte noget mere også kom vi alle sammen med ideer til den 

svævebane, som egentlig bare var en ide man havde lavet, som man ikke var sikker på 

alligevel så kom vi alle sammen med indskudte ting, man kunne putte på.  

Louise: Hvor fik I inspirationen til at lave de der ting? 

Sarah: Det var fra de steder vi havde været ude. Det kan godt være der ikke var en legeplads 

det sted, som fx på den der idrætshøjskolen der, der var der en hel masse små rør, som man 

kunne lave parkour på, så tænkte vi, jamen så kan vi da godt bruge det til en anden legeplads, 

med skumgummihuse, som man kunne hoppe på, så det var inspiration fra det. Også fra ens 

hverdag; en bænk og en stol, som man kunne gøre noget ved, det var fra det man plejede at 

bruge. 

Louise: Men havde I stole, som I kunne tage med ud I naturen? 



143 
 

Sarah: Altså havde vi en bænk på vores legeplads, men vi brugte ikke stole, der var nogen 

der havde nogle stole, som man også kunne hoppe over også var der nogen der havde 

rutsjebaner, det var jo meget smart. 

Louise: Var I ude I naturen? Som jeg forstod det, så skulle I lave en forhindringsbane. 

Sarah: Sidste gang var vi derude for at se på vores baner, der hvor de ville have det, der var 

nogen der stod der og sagde at de ville have det og det derhenne. Så var der vores, nu kan jeg 

bedst lige huske vores eget projekt, så var det at der var en der løb rundt og gjorde alt det der, 

her er der en lysbro også sagde hun det, selvom det var mig der skulle løbe rundt og vise det, 

jeg ved ikke helt hvorfor, så skulle man løbe rundt og sige, det sagde Illam, også en fra vores 

hold, at nu skulle jeg hoppe over lysbroen, og det gjorde jeg jo så, og nu hopper hun frem og 

tilbage og lege jorden er giftig osv. Det var meget smart. 

Louise: Det var da I præsenterede det? 

Sarah: Det var ugen før vi skulle vise det fra forældrene, der viste vi det bare for hinanden, os 

der var med på bevægelsessporet. 

Louise: Var I så også de I naturen og kigge på hvor det skulle finde sted? 

Sarah: Vi var ude på…. Vi havde jo et område vi kunne gøre godt med, vi havde så fået 

Løkkeskolen, det lignede sådan en fodboldbane med et hegn omkring, der var ikke noget 

basketnet, der var ikke nogen fodboldsmål, så tænkte vi at vi godt kunne renovere det til en 

legeplads, meget meget stort. Så fandt vi det, også har Louise og jeg været henne og se på 

sådan en legeplads og også fået nogle ideer derfra, jorden er giftig osv. så fandt vi det. 

Louise: Var det på jeres eget initiativ? 

Sarah: Ja det var på vores eget initiativ. Det gjorde vi så også på vores legeplads, det var 

meget smart. 

Louise: Hvilke ideer valgte I til allersidst at fremlægge for jeres forældre? 

Sarah: På den lille legeplads havde vi nogle svampe, nogle agtig svampe, som man kunne gå, 

hoppe på, balancebom, som man kunne øve sin balance på. Så havde vi en stang, så skulle 

man trykke på en knap også gik tiden i gang, fordi vi kæmpede på tid, så man kunne 

konkurrere mod andre i landet eller i verden, så det var rigtig stort. 

Louise: Hvordan kunne det lade sig gøre? 

Sarah: med computere, det er der også inde I byen, der er der også en elektronisk legeplads. 

Så hopper man ind på en trampolin, så hopper man på et skumgummihus, hvor man så gik 

armgang eller kravlede over, til et andet stativ, hvor man trykkede på knappen igen også 

sagde det stop, også startede det forfra, også bipbipbip også dyttede det af en. Så ved den 

store, så skulle man lave en lille bevægelse, hoppe i jorden fx. lige foran den nemme lysbro så 
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kravle over den til den svære lysbro, hvis man også turde det, så lege jorden er giftig også op 

til svævebanen også hen og trykke på knappen og sige stop, eller så gå ned igen også trykke 

på stop. Så det var sådan lidt, vi havde store ideer med at vi gerne ville kæmpe på tid osv. 

Louise: Var det så din gruppe alene, eller alle grupper tilsammen? 

Sarah: Det var min gruppe alene, så var der nogen der havde en kæmpe rutsjebane med et 

spindelvæv, de kunne jo så godt finde ud af det, det kunne vi jo ikke, med en hel masse 

spindelvæv, også var der nogen der havde en hel masse bomme, blandt andet Stefan og 

Jesper, de havde en hel masse bomme man kunne hoppe på over det hele. Så var der nogen 

der havde en rutsjebaneagtig noget også skulle man kravle op af nogen små dutter op til et 

tårn, der var en hel masse andre ideer, som man ikke selv lige kunne finde på, det var meget 

smart. 

Louise: Hvorfor valgte I så dem som I valgte til allersidst? 

Sarah: Det tror jeg var fordi vi alle synes at det kunne være meget sjovt og det kunne vi godt 

selv finde på at lave, det sagde de i hvert fald, det tror jeg godt de andre kunne, det kunne jeg 

også godt selv men det var i hvert fald også det de andre der sagde at det ville de gerne prøve 

her, for det var jo ikke lige noget man havde prøvet før. 

Louise: Hvad synes du så om resultatet til sidst, blev du tilfreds? 

Sarah: Ja, jeg synes at det blev rigtigt godt, det var ærgerligt at man ikke kunne have lidt 

længere tid, fordi vi sad med vores storyboards, og vi var næsten ikke færdige, vi var så 

stressede den sidste dag, fordi vi havde ikke ret meget tid alligevel, men alligevel havde vi 

meget lang tid og sådan noget. Og da vi blev færdige så blev vi rigtig glade over det, det var 

rigtig godt, vi alle sammen rigtig tilfredse med det. 

Louise: Jeg skal lige forstå tilbage, så gik I tilbage til design-fasen, hvor mange dage brugte I 

på det? 

Sarah: Vi var ude på tur, 2-3 gange også havde vi to gange inde, så det var 5 uger også resten 

af tiden skulle vi så designe. Så vi havde tid, men man skulle virkelig tage sig sammen, der 

var ikke noget med; ah men jeg gider ikke lige nu og sådan noget, så det var virkelig bang, 

bang, bang, så skulle det bare være klar. Det var meget fedt at arbejde og lære på denne måde 

for det kan godt være lidt kedeligt at sidde på skolebænken. 

Louise: Hvorfor? 

Sarah: Fordi nogle gange kan man godt falde lidt af, hvis læreren står og fortæller noget på 

tavlen. Hvis det så er at man er ude at prøve det, så kunne det være meget sjovere. At være 

lidt fysisk imens, det ville være lidt federe. 

Louise: Så sagde du at I skulle lave storyboards på et tidspunkt. 
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Sarah: Ja man skulle lave storyboards, så man kunne forstå det hvis man bare ville læse det. 

Så vi skulle lave nogle tegninger også skulle man skrive. Og det var så det vi gjorde også 

skrev vi det rent bagefter, så rent igen også, det var så det vi gjorde. 

Louise: Blev I undervist i det, fik I nogle redskaber til at gøre det? 

Sarah: Man fik at vide noget I en time og så skulle man sidde og prøve at læse det igennem 

og derefter bytte, så man kunne se om man kunne forstå det, også skrev vi det så rent nogle 

gange efter, mange gange, det tager jo lang tid sådan nogle storyboards. Det tager rimeligt 

lang tid, især hvis det er første gang man prøver at lave det, det var det i hvert fald for vores 

hold, det var det for alle sammen tror jeg. Det var sådan lidt; puha ikke mere nu, det tog lidt 

længere tid. 

Louise: Skulle I selv sætte dagsordenen hver eneste dag eller fik I at vide at sådan skulle I 

gøre? 

Sarah: Det gjorde de, der var jo lærere på og undervisere og sådan noget. Så sagde det fx: i 

dag skal I ud og se jeres område, se hvad I kan gøre bedre, hjem og skrive storyboards også 

lave noget mere på jeres bane, så får I for 45 min til at lave mere på jeres bane og skrive jeres 

storyboards. Det var også derfor vi var et par stykker på holdene, for så kunne nogen lige lave 

om på banen og nogen kunnen lige skrive de der storyboards, så man skulle virkelig have det 

der samarbejde, det var rigtig godt. 

Louise: Hvordan arbejdede I sammen med KOMPAN og Michael? 

Sarah: Så kom han om onsdagen til os, han snakkede med os om hvordan det kunne være, 

han gav os ideer til at nu kunne vi gøre sådan og sådan, han hjalp os med at gøre det vildt 

godt, det hele og det var jo fedt for så kunne man vide; ok han synes det er godt så er der 

sikkert også nogen andre som synes at der er godt, sikkert også nogen som synes at det er 

dårligt men forhåbentlig også nogen som synes at det vil være godt. 

Louise: Hvad synes han var godt? 

Sarah: Han synes det var nogle gode ideer, han synes vi skulle lave lidt mere på vores bane, 

vi skulle være lidt mere konkrete med at det her skal vi gøre her, så man vidste det. Også 

synes han at det var fedt at vi arbejdede så godt sammen, det går jeg i hvert fald udefra, der 

var en god stemning. 

Louise: Gav han nogle input til din gruppe specielt? 

Sarah: Det kan jeg ikke huske. De andre synes i hvert fald at det var en meget god ide at man 

skulle gøre det på tid og det synes han også, og han synes også at det med ude i verden, wow 

det var jo stort eller i hvert fald i landet, da vi fremlagde det for ham, det tror jeg han synes 
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var meget godt, men jeg kan ikke specifikt huske hvad han sagde, for det er nogle måneder 

siden nu. 

Louise: Hvad motiverer dig til at være med I sådan et projekt her. 

Sarah: det gør nok at man skal være fysisk aktiv, det synes jeg er fedt, det kan jeg godt lide, 

så også at man skal være kreativ og at man møder nogle nye mennesker og undervises på en 

anderledes måde. 

Louise: Kunne du finde på at være med I sådan et projekt igen? 

Sarah: Ja det kunne jeg meget sagtens, rigtig gerne. Det kunne jeg også godt tænke mig, og 

det tror jeg også godt resten ville.  

Louise: Var der en enstemmighed om at det var fedt? 

Sarah: Ja vi havde nok været en af de heldigste klasser i skolen med at prøve sådan noget, 

fordi det jo var vores klasse og også nogle andre skoler, men det blev ikke rigtig til noget, så 

det var kun 8. Klasserne ikke. Det var jo vildt fedt at det kunne lade sig gøre for os og ikke 

sådan for andre. For så er det lidt sådan: vi kan og I kan ikke også kunne man lige gå og sige 

at jeg har valgfag om onsdagen og det er noget helt anderledes end det I plejer at have. Det 

var lidt fedt at gå og sige at tænk vi er med i det her. 

Louise: Hvad sagde du til dine venner? Hvordan forklarede du projektet til dem? 

Sarah: Jeg tror at jeg forklarede med at vi skulle lave en banefra Islands Brygge til 

Dyvekeskolen, og at vi skulle lave parkour, altså være aktive i denne her bane så jeg tror ikke 

jeg forklarede det så godt til dem. Det var anderledes, så vidt jeg kan huske, men når de nu 

spurgte, fordi vi jo fik nogle trøjer og sådan noget, som jeg havde på, som man skulle have på 

en hel dag. Så bl.a. i konfi-klubben, der havde jeg den på også spurgte folk, hvorfor jeg havde 

den på også svarede jeg at det var fordi vi havde været med i det her projekt og det er parkour 

og det er en bane, så det var vildt godt. 

Louise: Blev den bygget reelt (banen)?  

Sarah: Jeg ved det faktisk ikke, det håber jeg da den gør, det synes jeg ville være vildt sejt 

hvis den gjorde. 

Louise: Ved I noget om det? 

Sarah: Nej ikke så vidt jeg ved. Vores klasse havde nok også en vild fantasi, fordi vi troede at 

vi selv skulle bygge den og puha da de sagde at det skulle vi ikke, vi bare skulle designe, det 

var meget godt. Det var meget godt for det var sådan lidt oh god, for så ved jeg slet ikke om 

der var nogen der ville turde og være på den, det ville nok ikke være så godt. 

Louise: Hvorfor ikke? 

Sarah: Jeg tror ikke vi er de bedste til sløjd. 
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Louise: Ved du om KOMPAN var tilfredse med det I kom frem med? 

Sarah: Det håber jeg de er for jeg synes selv, vi har brugt så meget tid på at gøre det så godt 

vi kan. Det er jo ikke fordi vi har siddet på vores flade og sagt at det her gider vi ikke. 

Selvfølgelig er der også nogen gange hvor vi skulle udenfor hvor det var vildt koldt, ah det 

gør vi altså ikke det her, men alligevel når vi så kommer derud, så er det der alligevel vildt 

sjovt at være derude, det var også vildt sjovt. 

Louise: Var der noget du tænkte kunne anderledes, kunne være gjort bedre? 

Sarah: Jeg tror godt vi kunne have taget os lidt sammen vores gruppe, for til sidst var vi ret 

stressede jo, i hvert fald med de der storyboards, så hvis vi kunne gøre det fra starten af så 

ville det nok også gå lidt bedre, så kunne vi slappe lidt mere af og ikke tænke på det, det var 

meget godt. 

Louise: Men er der noget hvor du tænker; det kunne være endnu federe hvis.... i hele forløbet 

Sarah: Nu var det jo første gang for alle, nu har de jo en anden skole, der vidste jo ingen 

hvordan det ville gå, så hvis de havde været lidt mere sikre på hvad de sagde, for vi var jo 

meget usikre, vi vidste jo ikke hvilke mennesker vi stod foran, så hvis de var lidt mere, ok det 

kan de godt klare, så ville det nok.. for vi sad i hvert fald og var totalt ukoncentrerede, vi sad 

og snakkede og det er jo ikke godt, det er jo ikke godt for dem eller for os eller for noget. Så 

hvis man kunne havde været lidt mere konkret og sige; det her skal vi lave også slut færdigt, 

sådan er det bare, så tror jeg også at vi andre kunne være lidt mere, ok sådan er det bare at det 

er. I stedet for at vi alle sammen skulle sidde, åh nej hvad sker der nu. 

Louise: Hvem skulle have taget dette ansvar på sig? 

Sarah: det skulle dem der lavede projektet, også lærerne, som skulle sige til os at nu er det 

sådan her, vi fik ikke ret meget information, i hvert fald ikke så vidt jeg ved. Så hvis alle 

havde fået lidt mere at vide om hvordan det skulle gøres, så tror jeg det ville have gået lidt 

bedre. Men når man alligevel ved hvor meget de har lagt i det og hvor meget det har kostet, så 

tænker jeg også, ok det er fint nok det de gjorde fra starten af. Så er det bare dyb respekt for 

alt det de har prøvet for at det hele skal være bedre for os ikke. Så tænker man også; ok lige 

meget, lige meget hvad vi har sagt til jer, fuldstændig det er fint, ingen skyldfølelse mere. 

Louise: Hvad er der så sket efter? Du sagde at I fremlagde projektet for jeres forældre, var det 

det sidste der er sket? 

Sarah: Ja så har vi egentlig ikke snakket mere med dem. Jo så kom Pernille, en af dem som 

var med på projektet, og interviewede nogen af os og ja så er der ikke mere. Det er lidt 

ærgerligt ikke, for det kunne være meget sjovt at prøve det igen, men nu er der også nogen 
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andre som skal prøve det, de er jo i gang ude i Greve, eller Ballerup eller et eller andet på en 

anden skole, det er jo meget godt at andre også får chancen. 

Louise: Hvad synes du er fordelen i at inddrage elever i at lave en legeplads? 

Sarah: Jeg tror de vil få noget det lidt bedre, for så kunne de vælge hvad der var sjovt, og de 

kunne sige at det her synes vi er sjovt at gøre, det vil vi gerne have i en legeplads, så kunne 

det være at vi kunne komme og prøve. Det var vist også deres mening med det hele, det ville 

jeg i hvert fald have gjort hvis det var mig, der skulle lave det. 

Louise: Er der nogen ulemper ved at lade elever designe en legeplads? 

Sarah: Hvis det er at man ikke selv bryder sig meget om ideen og hvis man alligevel skal 

gøre det, og det er alligevel elever der skal gøre det, (31:32) så kan det godt være lidt af et 

problem, men så kan man vel altid prøve at snakke dem lidt fra det. Det var det gode ved at 

have nogle voksne med, det var jo også dem på en måde også dem som skulle prøve det her 

og det var også meget fedt at kunne sige, jamen I kunne gøre sådan her i stedet for og bygge 

en 4 meter høj et eller andet også bygge den 2 eller 3 m med sikkerhedsnet under. 

Louise: Så synes du at de kom med nogen andre input, synes du? 

Sarah: De sagde at man kunne gøre fx hvis det nu var en svævebane mindre i stedet for 

højere og sådan noget.  

Interview: Stefan/ User & pupil at Dyvekeskolen/Kompan 

18. februar 2009 (19:58) 

Louise: Intro + har du deltaget i et interview før? 

Stefan: ja det har jeg. Jeg kan ikke lige huske hvad det var men det har jeg. 

Louise: det synes du er sjovt? 

Stefan: ja det er okay. 

Louise: hvis du først kunne fortælle, hvor gammel du er, hvor du kommer fra? 

Stefan: jeg er 14 år, 15 til august, jeg bor her i Åbenblinde, så er meget tæt på skolen og det 

har jeg det godt med? 

Louise: bor du sammen med din familie? 

Stefan: ja men mine forældre er skilt. 

Louise: hvad laver du i fritiden? 

Stefan: jeg spiller fodbold, computer og ser fjernsyn 

Louise: hvilke spil spiller du på computer? 

Stefan: det er forskelligt, alt efter hvilket humør jeg er i 
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Louise: hvad kunne du godt tænke dig at lave i din fremtid?  

Stefan: så kunne jeg tænke mig at gå på HHX og bagefter ind i militæret, officersskolen og 

hvis jeg ikke kommer ind på officersskolen vil jeg gerne ind på politiskolen, jeg har lagt min 

fremtid. 

Louise: okay det må jeg nok sige, hvorfor har du det? 

Stefan: fordi jeg kan godt lide matematik men jeg kan også godt lide at bevæge mig, så jeg 

vil gerne prøve at være i militæret hvor man rører sig meget og så er det godt at have den 

HHX uddannelse, som backup hvis man ikke vil i militæret eller politiet mere. Så kan jeg gå 

ind og… hvis man har en uddannelse, så kan du vis et job bliver ledigt, blive chef med det 

samme. 

Louise: har du nogen i familien som gør det samme? 

Stefan: nej min storbror har været i militæret men han kunne ikke komme ind på 

officersskolen, fordi han ikke havde en gymnasial uddannelse. 

Louise: hvorfor valgte du så bevægelsessporet på det her projekt? 

Stefan: fordi jeg kan godt lide at bevæge mig og jeg kan spille computer derhjemme, det var 

meget sjovt, som sagt kan jeg godt lide at bevæge mig.  

Louise: hvad var sjovt i starten før du valgte det? 

Stefan: jeg tror bare det er fordi det har noget med bevægelse at gøre, så ville jeg gerne prøve 

at vælge det. 

Louise: har du været med i sådan et projekt før? 

Stefan: nej det har jeg ikke, det er det første jeg har været med i? Og det var meget sjovt. 

Louise: hvorfor var det sjovt? 

Stefan: fordi vi var meget udendørs og fordi vi lavede noget der hed parkour, var det og det 

synes jeg er meget spændende, så det ha jeg også lært lidt af. 

Louise: kan du fortælle lidt om hvad parkour er? 

Stefan: det er en måde at prøve at komme frem ad, og bruge byen som legeplads kan man 

sige. Man kan lege fangeleg, som vi så på internettet. Så skal man bare kunne en masse ting 

for at bevæge sig med, det synes jeg er meget spændende. 

Louise: hvordan er det anderledes fra andre legepladser eller aktiviteter? 

Stefan: fordi det her kan, hvis man kan finde ud af det så kan alle aldre bruge det. En 

legeplads er det nok mest for de små at du kan bruge det, det er nok derfor. 

Louise: hvad var formålet med projektet, hvad fik I at vide? 
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Stefan: det var at lave en hurtig vej fra Dyvekeskolen over til universitet derovre, så der 

skulle vi lave en legeplads til Kompan, baseret på alt det vi havde set, både derhjemme og alt 

muligt, hvor man bare gik i byen med et eller andet. 

Louise: det bar det I fik fortalt fra starten af? Hvad skete der så efter du var blevet valgt ind 

på det projekt? 

Stefan: så var vi ude at lære lidt om parkour. Nogen som havde prøvet det meget og som var 

lærere i det, tror jeg, så det var meget sjovt og vi løb meget. 

Louise: I var også på en elektronisk legeplads ved jeg? 

Stefan: ja det var vidst nok Kompan som også havde lavet, noget der hedder Icon, det er 

sådan at du klikker på en knap, og så kommer du ind i nogle nye …(?)og så kan spillet gå i 

gang. 

Louise: hvad synes du om det? 

Stefan: det var meget sjovt men jeg ved ikke helt hvad jeg skal sige om det, andet end det var 

lidt sjovt. Man fik brugt en masse energi i hvert fald, fordi vi skulle løbe alle mulige steder 

hen, så man blev træt af det, ikke at det blev kedeligt men man blev træt. 

Louise: hvad skete der så efter I havde været ude og se parkour og? 

Stefan: så var vi en masse steder omkring DR byen og Dyvekeskolen. Mig og min partner 

Jesper vi var bag om Dyvekeskolen eller i det område, Urbanplanen (6:15). Og det kendte vi 

meget godt så det var lidt nemt, men vi fik ud af det hvordan man kan se kedelig ting og 

bruge dem på en god måde. 

Louise: hvad så I da? 

Stefan: det vi brugte var nogle lys, nogle lamper, som vi brugte til vores projekt, jeg forstod 

ikke, men det kunne godt ligne en måde at slippe hurtigt for det og det tror jeg egentlig også 

det var, men det blev meget gennemtænkt, tror jeg. 

Louise: hvordan kom I på den idé? 

Stefan: jeg tror det var fordi der ikke rigtig var noget, vi havde været 3 steder omkring 

urbanplanen, og overhovedet ikke set noget, og så tror jeg næsten vi så i området at man kan 

bruge det mest og det er nok det sjoveste og jeg havde også set på en masse af mine venners 

ting. 

Louise: hvad for nogle ting? 

Stefan: modeller til sidst og det lignende meget normale legepladser og det gjorde vores ikke 

synes jeg, det lignende nogle stolper der bare stod der, det synes jeg var lidt specielt, måske 

lidt sært at kigge på, hvis en fremmed så det, hvad skal det bruges til, men hvis man lærte det 

at kende, så tror jeg godt man kunne synes det var lidt sjovt. 
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Louise: kan du forklare hvad man skal gøre med de baner? 

Stefan: det var sådan at vi havde lavet 20 tårne, det var helt tilfældigt det tal, man kan lave så 

mange man vil, så kan man hoppe på dem, så lyste de enten blå, grøn, gul eller rød. De røde 

måtte du ikke røre, ellers måtte du røre resten. Når du har trådt væk fra en pæl som f.eks. var 

gul, vil den skifte om til rød fordi når du blev ramt af den røde så skulle du starte forfra, og så 

kunne man så lave et kort på hvor hurtigt man kunne gøre det. Med mindre børn kunne man 

lege fangeleg mellem stolperne, fordi de stod nok en halv meter imellem. 

Louise: hvad synes du selv der var unikt ved den ide? 

Stefan: det ar nok at den ikke lignende en normal legeplads og den kunne bruges til meget, 

den kan den selvfølgelig også med en normal legeplads men når man bare kigger på den så 

lignende den ikke en legeplads, men det var det, og det var det jeg tror jeg synes var unikt ved 

den. 

Louise: vil du selv bruge den? 

Stefan: ja det tror jeg faktisk. 

Louise: hvad med vennerne eller de andre elever, synes de det var en god idé? 

Stefan: altså synes de den så underlig ud, fordi vi bare havde lavet nogle stolper og bare sat 

dem på et bræt, og jeg tror ikke helt at de forstod ideen med det, det gjorde jeg heller ikke selv 

i starten, men det gjorde jeg til sidst. 

Louise: hvordan arbejdede I med ideen så du forstod den bedre til sidst? 

Stefan: det var at dem fra Kompan gav os udfordringer og så arbejdede vi videre på det og det 

tror jeg var det. 

Louise: kan du huske hvilke udfordringer de gav jer? 

Stefan: altså kom de over og sagde at vi havde sluppet let fra det, bare lavet det, så vi ville 

pynte på et så vi har også lavet nogle stativer, som man kan bruge som hjælp, jeg forstod 

faktisk ikke helt hvad Michael så i det. Ja det var mærkeligt men det kunne også godt være 

sjovt. 

Louise: hvordan arbejdede I med Michael undervejs 

Stefan: altså hjalp han os, han kiggede på hvad vi lavede og han gav os nogle ideer (10:16), 

men vi synes ikke selv at vi kunne ændre på den, fordi den var unik på den måde at den ikke 

ligne noget, jeg ved ikke helt hvordan en voksen ville bygge det, altså har tænkt en idé. 

Louise: hvorlang tid tog det jer at komme frem med den idé? 

Stefan: det tog jo nogle uger, jeg sad ikke rigtig at tænkte på den i min fritid, altså jeg tænkte 

på den hver gang jeg var derovre om hvordan man kunne forbedre den, men jeg synes det var 
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så svært fordi den var så enkel og jeg ville ikke lave den om, fordi man skulle lave en ny ting 

på den. 

Louise: så det var det der fik jer til at holde fast i den? 

Stefan: ja 

Louise: at den skulle være enkel? 

Stefan: ja 

Louise: Havde I andre ideer i starten? 

Stefan: nej ikke rigtigt. Jeg sad og tænkte på at jeg ikke gad lave et helt normalt kryds eller 

legeplads, jeg ville bare tale om noget som ingen bruger næsten og lave det til en legeplads. 

f.eks. lamper dem tænder man bare, og dem lavede vi så om til at man kan lege på dem. 

Louise: så I tænkte på lamper? 

Stefan: ja det er fordi der er noget som hedder boghuset herude rundt omkring og de har 

nogle lamper som er 1 meter høje og man kan stå på dem, det er nok ligesom jorden er giftig, 

det er nok lidt det vi tænkte på. 

Louise: leger du selv tit jorden er giftig? 

Stefan: nej, det gør jeg ikke men det har jeg gjort. Jo jeg leger nogle gange med mine niecer 

og min nevø, men de er så små at de ikke kan ville kunne lege den leg. I hvert fald ikke min 

nevø. 

Louise: fik I nogen redskaber undervejs? Blev I undervist i noget af tingene? 

Stefan: nej ikke rigtigt, vi fik bare at vide at vi skulle lave det her og så kørte lærerne rundt og 

så hvad vi lavede, og mig og Jesper vi arbejdede ikke så hårdt, men det var i begyndelsen. 

Louise: arbejder I godt sammen?    

Stefan: Mig og Jesper vi arbejder meget godt sammen, det er også fordi at vi arbejder lidt på 

samme niveau, vi er ikke de hårdeste arbejdere men hele ikke de dovneste, så det er ok derfor 

Louise: hvad vil det sige at ikke være den som ligger mest i det?   

Stefan: altså kiggede vi på dem og vi havde klippet noget ud fra et papir og så havde vi sat 

det på et bræt, og det er jo meget nemt sluppet, men alle mine venner de arbejder med. men 

deres kom til at ligne normale legeplaser det gjorde vores ikke. (13:25) 

Louise: Hvad synes du om de andres legepladser? Nu hvor de lignede almindelige? 

Stefan: de var meget flotte, men det var mere at det gentager sig som en normal legeplads.  

Louise: fik I nogle opgaver, hver eneste dag I skulle arbejde med det? 

Stefan: årh det er lidt tid siden, så, jeg er ikke den bedste til at huske, så det kan jeg ikke helt 

huske. 
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Louise: var det meget styret tænker jeg på eller havde I meget frie rammer, hvor I lavede de I 

havde lyst til?  

Stefan: vi lavede bare hvad vi havde lyst. Vi havde ikke fået en bestem ting vi skulle lave. Vi 

fik bare at vide, I skal lave en legeplads. Og så begyndte vi.  

Louise: hvis du havde chancen for det, nu sidder du med jeres produkt, og du fik at vide at du 

havde 2 uger endnu til at gøre den bedre, hvad ville du så gøre? 

Stefan: jeg ville tænke over hvad jeg kunne gøre bedre, men jeg tror ikke jeg kunne gøre den 

bedre, fordi så ville jeg måske ødelægge den, eller lave om på den. Så det foretrækker vi helst 

ikke at gøre. Vi havde lavet den på 3 uger, det er godt nok kun 3 dage og så synes vi ikke 

kunne lave mere på den, vi kiggede selvfølgelig meget på den og tænkte, hvordan vi kunne 

lave den bedre, men vi fik ikke lavet den bedre, jeg tror den var god nok. 

Louise: hvad synes du om hele forløbet? 

Stefan: det var sjovt og anderledes end bare sidde og læse i sin bog i skolen og man fik brugt 

meget energi på i stedet for at man sidder i klassen og keder sig, så her lavede man ligesom 

noget, var det det som var et sjove. 

Louise: var der noget som kunne have gjort anderledes ved hele projektet? Så det kunne være 

endnu federe? 

Stefan: det ved jeg ikke, det har jeg ikke tænkt over, fordi jeg synes allerede at det var ret 

fedt, at vi var ude at bevæge os, så jeg tror ikke man kunne, det var fint nok. 

Louise: hvad motiverer dig til at deltage i sådan et projekt? 

Stefan: det er nok at jeg har lyst til at prøve noget nyt hele tiden, og det var nyt i forhold til 

skolen, og det er nok det som har motiveret mig. 

Louise: du har vel nogle venner som ikke går i din klasse. Når du har fortalt dem om hvad I 

lavede, hvad har du sagt til dem? 

Stefan: jeg har ikke fortalt dem det, det er vist kun min familie, der ved det. 

Louise: hvad sagde du til din familie? 

Stefan: nogle af dem var oppe, min søster og mor var på stedet da vi skulle vise det, og de 

synes det var flot og sådan noget, og de sagde at det var lidt flippet af os, men at alligevel det 

var lidt godt tænkt. 

Louise: synes du at du har lært noget nyt? 

Stefan: ja det har, jeg har lært at tænke på en anden måde ved mig og Jespers projekt, at man 

kan bruge en ting på flere forskellige måder, så det har jeg godt nok lært. Også har jeg 

selvfølgelig lært parkour, lidt, jeg er ikke den bedste til det, men det er nok det jeg har lært. 

Louise: Kendte du Kompan i forvejen? 
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Stefan: nej, det gjorde jeg ikke? 

Louise: hvad synes du om deres legepladser? 

Stefan: de var meget flotte og de kunne også være sjove men jeg ved ikke helt om en på min 

alder ville bruge dem fordi det var meget legeplads de brugte, og bare puttet noget elektronik 

ind i dem. 

Louise: ved I om Kompan er tilfreds med det I kom frem med? 

Stefan: det tror jeg men ellers ved jeg ikke helt, så ved jeg ikke om der overhovedet kommer 

en legeplads om vi kommer til at se vores legeplads. Det ved jeg ikke. Det må fremtiden jo 

bare vise. 

Louise: har I haft kontakt til dem derefter? 

Stefan: jeg har ikke hørt fra dem siden. 

Louise: har du fået nye ideer siden? 

Stefan: nej for jeg tror at, der er en ting og det er det jeg tænker på, når det er overstået så 

tænker jeg ikke på det mere. 

Louise: hvad tror du at der kunne gøres ved dette projekt for at Kompan kunne for endnu 

mere ud af det? 

Stefan: jeg tror at de kunne have stillet os flere opgaver, ikke skoleopgaver men lave mere ud 

af det og sige hvad vi skulle bedre ud af det. 

Louise: hvad synes du er fordelen ved at lade elever som dig udvikle legepladser for 

Kompan? 

Stefan: jeg tror jeg vil sige vi tænker på en anden måde end en voksen gør, voksne ingeniører. 

Vi tænker hvad der kan være sjovt for os, ikke hvad der kan være sjovt for et barn på 4 år, 

men det kan det åbenbart ende med at være. 

Louise: hvordan tænker voksne? 

Stefan: jeg tror det er lidt svært at forklare, fordi jeg er jo ikke selv voksen. Men mange 

voksne tænker på forskellige måder så det er lidt svært at forklare. 

Louise: er der nogle ulemper ved inddrage jer elever til at udvikle legepladser for Kompan? 

Stefan: hmm, det ved jeg ikke helt om der er, det kan der nok være men det ved jeg ikke helt, 

det har jeg ikke lige tænkt over. 

Louise: det er også fint, kunne du forestille dig at stille op til sådan et projekt igen? 

Stefan: det kunne jeg faktisk godt og jeg tror jeg vil deltage jeg vil ikke bare sidde og kigge 

på. 

Louise: så nu har du ligesom prøvet det før og du vil gribe det an på en anden måde eller? 
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Stefan: jeg tror jeg vil gribe det lidt på samme måde, men jeg vil helt sikkert arbejde på den 

samme model hvis jeg skulle gøre det igen. 

Louise: hvad ville du så lave? 

Stefan: det kom an på hvad vi havde at bruge. 

Louise: er der andet der er vigtigt for mig at høre inde, nu har jeg stillet mange spørgsmål. 

Stefan: det ved jeg ikke helt. 

Louise: super godt og tak. 
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Mutopia 

Interview: Kristina Jordt Andersen/ Architect and founder/Mutopia 

10. marts 2009 (44:78) 

Kristina 1 (4:08) 

Majken: Intro + kan du kort beskrive dig selv, din baggrund og rolle i Mutopia? 

Kristina: ja jeg skal prøve at gøre det så præcist som muligt. Jeg er arkitekt af baggrund og 

jeg er medstifter af Mutopia også, og vi startede i 2005, og hvis man skal beskrive min rolle, 

så er den dels på et administrativt plan men også udførsel af projekter. Og de projekter jeg står 

for handler primært om brugerinddragelse og procesorienteret projekter på tegnestuen.  

Majken: hvad er det for nogle afdelinger og funktioner der er involveret i udviklingen af nye 

produkter? 

Kristina: kompetencer? 

Majken: hvilke personer. 

Kristina: oftest så laver vi tværfaglige teams, altså vi er en arkitekt virksomhed, som 

grundkerne, vi laver også arkitekt projekter, men i forhold til innovationsprojekter så 

sammensætter vi tværfaglige teams hvor, ja der indgår stort set altid en arkitekt på holdet, 

men så er der en etnolog eller antropolog, eller anden type faggruppe der er relevant, oftest 

bruger vi ressourcer internt i virksomheden, men nogle gange er det også vigtigt at bruge 

faggrupper som er eksternt som vi ikke har i vores faste personale her. 

Majken: hvem kan de være de eksterne? 

Kristina: det kan være…. Bumbummelum, afdelingen vi også samarbejder med kultur og 

kultur formidlingen, folk eller forskere der fra, men det kan også være andre faggrupper, det 

kan være landskabsarkitekter som er tæt på os men alligevel har et andet speciale. I nogle 

projekter arbejder vi også tæt med IT firmaer til udvikling af digitale produkter, så vi laver tit 

nogle partnerskab, når det er vi skal starte projekter op. 

Majken: hvem er det så internt som er mest involverede? 

Kristina: i innovationsprojekter der er det næsten altid mig som er involveret og så kan det 

være en arkitekt eller etnolog. 

Majken: Overordnet, har I en innovationsstrategi for Mutopia? 

Kristina: nej det har vi ikke som sådan. Ikke en strategi, men vi har et værdisæt hvor 

innovation….. 

Rekonstruering af tabt interview 
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Innovation er en del af vores værdisæt (MUTOPIA mener at ethvert projekt fra starten bør 

inddrage brugere og eksperter, for at fokusere på udviklingsprocessen og give projektet en 

funktionel struktur, originalitet og æstetiske kvaliteter. User Focused Design hjælper brugeren 

med at identificere sig med projektet, giver brugeren større tilhørsforhold, og tilfører projektet 

en højere nytteværdi, se hjemmeside). 

Vi snakkede om deres definering af brugerdreven innovation. Sagde at brugerne ikke gik hele 

vejen. 

Vi snakkede os om deres redskaber de bruger til at inddrage brugerne: rollespil og prioritering 

blev nævnt. Prioritering da brugerne ofte ikke kan sortere i deres feedback. Til det gav hun 

eksemplet med Arkitektskolen som følger. 

Kristina 2 (23:54) 

Majken: undskyld afbrydelsen, du snakkede om metoder og du snakkede om Arkitektskolen. 

Kristina: nå ja jeg ved ikke hvor meget du hørte, jeg tror også jeg var ved at snige mig væk 

fra emnet, men det jeg ville fortælle om var den post it notes væg de har inden på 

Arkitektskolen, i forbindelse med fusioneringen med arkitektskolen og designskolen, og et 

keramikgalleri på Bornholm og så er der lavet en post it væg hvor de studerende kan skrive 

om de er for eller imod denne fusionering, eller også nogle faglige input til debatten, det som 

var sjovt at se var at halvdelen af post it notes, de drejer sig om at printeren ikke virker eller 

maden er for dårlig i kantinen og der er for lang kø, og en havde mistet sin ipod om der var 

nogle der havde set den. Så det var mere et eksempel på, at nogle gange når man spørger om 

noget meget konkret og relevant, så dukker der en hel masse andre ting op fordi det er nogle 

ting der er relevante for folk i forhold til en eller sammenhæng som ikke er konkret rettet til 

det som skal laves i den proces som er i gang, så vi arbejder meget med en proces og 

filtrering, så vi ligesom kan sortere de input vi får, så vi kan skille de ting ad som afløber og 

er gode input til et andet område. 

Majken: er der nogle metoder I har bedre erfaring med end andre? Hvor I får nogen bedre 

resultater ud af det? 

Kristina: jeg vil sige at det vi har bedst erfaring med er når vi har mulighed for en 

længerevarende proces, hvor vi kan bruge flere metoder, altså sætte det sammen og bygge det 

op, videreudvikle en ide forskelligt med digitale eller internet baserede redskaber, det bruger 

vi også, hvor folk over nettet kan lave en visualisering af en collage til et bestemt byrum og 

sådan nogle ting, og det er ret fint fordi der kan du nå rigtig mange mennesker som du ellers 

ikke ville kunne have kontakt med på anden vis fordi det er på internettet de kommer til når 

de har lyst til det, på den anden side er det også godt at følge op med nogle borgermøder eller 
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nogle workshops eller noget som er tættere på, for ligesom at grave dybere ned i nogle af de 

tendenser som vi så kan se bredere og mere overfladisk grundlag, det er en mulighed for at 

koble flere forskellige typer, redskaber, så det er det vi har bedst erfaring med og kunne bruge 

det videre frem. 

Majken: hvorfor det? hvad er det den kobling giver? 

Kristina: jeg tror bare at den giver mulighed for at belyse problemstillingen fra flere vinkler, 

fordi man får nogle forskellige input, nogle forskellige svar efter det man spørger, og har man 

mulighed for at spørge på flere forskellige måder og der er ligesom en proces, som udvikler 

sig og så synes jeg også vi får, skal man sige en bedre og mere direkte påvirkning af projektet 

i sidste ende. 

Majken: hvem, nu har du været med helt fra starten af Mutopia, hvem var det som 

introducerede at I skulle arbejde mere brugerdrevet? 

Kristina: hvem, det tror jeg i en høj grad, var min tilknytning, til hver tid noget jeg har med 

mig, men ikke noget jeg har skulle kæmpe for at introducere, det har vi været meget enige om 

at det var et vigtigt emne. Mere end et emne, som jeg startede med at sige at det er en del af 

vores værdisæt, vi har svært ved at se os selv hvis det ikke var en del af det. 

Majken: hvilke argumenter er det I har brugt generelt, til at det passer godt til jeres værdisæt? 

Kristina: øh, hvad skal man sige. Det er vores værdisæt, så hvorfor er det det? jeg tror, i 

virkeligheden, så er det, jeg ved ikke om det er et argument, men det som helt klart giver det 

bedste resultater i den sidste ende, det er ikke så meget for projektets skyld, det er for 

resultatets skyld. Vi synes det giver nogle bedre resultater. Vi har også arbejdet med at vi har 

lavet nogle analyser i samarbejde med ingeniør firmaet Grundtvig Gro, og det viser også helt 

klart at hvis du skal ind og påvirke et projekt, i al fald i vores branche, der hvor du har 

mulighed for og frihed til at tage nogle afgørende valg altså hvordan det skal komme til at se 

ud, det er i de tidligere faser, der hvor du laver programmeringer og design og senere har du 

ikke nogle chancer for at lave det om og vi mener at hvis du bruger flere ressourcer på og lave 

en god proces til at starte med og også involverer de forskellige brugere der skal bruge 

produktet i sidste ende så er der slet ingen tvivl om at det bliver et bedre projekt, end de ekstra 

midler man investerer i det fra starten så får man det mange gange tilbage i det lange løb. 

Majken: hvad er et godt resultat i jeres branche? 

Kristina: et godt resultat, det er at dem som bruger det er glade for det, det bedste resultat er 

hvis vi møder nogle af dem som bruger vores projekter og at de kommer hen til os og siger at 

de simpelthen er så glade for det. det er ikke altid at det er vores favorit projekter, vi har 

måske nogle vi synes om fordi de ser godt ud på billederne og gør sig godt, men det er ikke 
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altid det er dem, altså hvis det er at der er nogle brugere som efterfølgende som siger at det er 

blevet en vigtig del af deres hverdagsliv, så kan vi ikke være et bedre resultat. 

Majken: Nu kunne jeg tænke mig at snakke lidt om Ø City projektet. Kan du kort fortælle om 

hvad Ø City projektet er, hvad er formålet og hvem var involverede? 

Kristina: Ø City er allerførst startet som en strategi for urbane rum i den bydel som hedder 

østersund (?) og den er sådan en udviklingsstrategi for byparken og for …plads og andre 

offentlig rum, hvordan man kan, de er ikke forbundet men de er skabt som nogle flader i 

byen, og de mangler eller har i hvert fald manglet noget identitet og integrering til de 

bygninger som er skudt op deromkring. Så er det en strategi som også er forbundet med, at 

der både var en visuel identitet og en livsmæssig identitet i området og en designmæssig 

identitet, det var det som hed Ø City for alle de rum, senere hen arbejdede vi videre med den 

del som hedder Ø City by parken, som er byparken i området, og som er et areal på størrelse 

med HC Ørestadsparken ved Nørreport station, faktisk er Ø City en lille smule større, eller så 

har de samme størrelse og den har rollen til skulle blive det store offentlige rum, eller den 

store park i Ø City engang om nogle år når det er blevet mere integreret bygning. 

Majken: hvem var det I involverede i den proces, af brugere? 

Kristina: den strategi blev igangsat af dem som hedder by og havn østerfællesskab (?) og det 

var i takt med at man startede grundejerforeningen i Østercity, ja som er en forening af alle de 

grundejere der er, og det var dem som overtog processen ret hurtigt, så de var klienterne, og 

da vi startede var grundejer foreningen ikke helt dannet, så der var det 19 bygherrer som 

sammen havde noget råderet, havde et mindre budget til at lave noget, så der var 19 

arrangører at forholde sig til. Vi fik så opgaven at lave den her strategi og vi gik sammen med 

dem som hedder Hausenberg, som er antropologer og arbejder med analyse af byer og vi 

inviterede dem som hedder 2+1, et idebureau som arbejder meget med identitet, og så 

inviterede vi dem som hedder… landskab som er landskabsarkitekter ind til at komme med 

input til den første del af strategien. På det tidspunkt var der ikke særlig mange involverede 

fordi der ikke var opført nogen huse, så der var ikke nogle beboer, i stedet for så skulle vi 

fremskrive hvad det var for en befolkning og sammensætning man mente, der ville flytte ind 

senere hen så vi kunne lave første del af strategien, som var masterplan for området, men ikke 

det færdige design. så tror jeg der gik 1 eller 2 år før at selve projektet kom på plads og 

efterfølgende var der nogle beboere som var flyttet ind. Vi lavede en følgegruppe, der blev 

lavet et sekretariat for at stå for den del af grund… som først gik i gang som egentlig var 

nedsat i samarbejde med by og havn og grundejer foreningen, som var repræsentanter for 

begge dele og så var der også en følgegruppe af beboerne som var med til at følge projektet 



160 
 

hele vejen igennem (10:34), da vi skulle lave designet. Og i den periode havde vi også 

forskellige specialister inde, vi havde Københavns Kommune rigtig meget ind og den 

kommende skole og gymnasium også studerende fra Ørestads gymnasiet med, så vi havde en 

række forskellige lokale aktører med. 

Majken: så i hvilke faser var det at beboerne begyndte at komme ind? 

Kristina: det var efter at vi havde lavet den overordnede strategi, hvor der var et løst 

designkoncept, der var ligesom nogle rammer allerede, men det var ikke fyldt ud endnu, jeg 

ved ikke om du har set Ø City projektet, men det består af en række cirkel formede have øer 

og cirklerne skulle have nogle grønne bakker omkring sig det var fastlagt allerede i strategien, 

fordi vi kunne se at det var en fleksibel strategi, det gjorde ikke noget hvis der ikke var råd til 

alle øerne men på den anden side, hvis der kom flere penge kunne man altid anlægge to mere, 

uden at det overordnende system gik i kludder plus at vi var åbne for hvorvidt det var primært 

ældre eller børn der flyttede ind så kunne man indrette det så alle kunne få noget ud af det, så 

den overordnende strategi var mere at de skulle være runde og der skulle være bakker. Og der 

hvor brugerinddragelsen gik i gang det var da vi havde anlægsøkonomien klar og hvor vi 

inviterede folk ind til at bestemme, hvad det så var at de skulle de runde forskellige haver øer 

og de var også med til at fortælle hvad de havde af behov og ønsker i den fremtidige have her, 

men også mere konkret hvad det skulle være for noget, og på baggrund af det fik vi nogle 

meget konkrete ideer, sådan med rutsjebane øen og vi fik lavet en spejderø og en eventyrø, de 

fik hver deres navn egentlig opkaldt efter nogle af de ideer vi fik fra folk. 

Majken: kan du beskrive lidt mere hvordan I arbejdede sammen med dem? Og hvordan I fik 

input til de forskellige øer? 

Kristina: ja, der brugte vi primært følgegruppen, som var beboer fra de forskellige 

boligforeninger og så havde vi nogle større sessions, hvor alle beboere i området, jeg tror at 

der allerede var flytte 2500 beboere ind på det tidspunkt, men vi brugte følgegruppen til at 

følge projektets udviklingsproces i starten gjorde vi en del ud af at invitere dem ind og sætte 

dem ind i vores arbejdsproces, hvad der skulle ske, og så lagde vi nogle forskellige 

byggeklodser, ja forskellige elementer ud som de kunne begynde at lege med selv og de 

byggeklodser de selv kunne bestemme eller tegne på, hvad det skulle være, så vi har både 

noget inspirations ting, så på den måde startede de meget løst med mere funktionsagtigt, hvad 

skulle der være og hvordan kunne de tænke sig at det skulle fungere og hvem ville de egentlig 

gerne sidde ved siden af på bænken eller i sandkassen eller hvor det var og så blev det mere 

og mere specifikt på nogle mere konkrete problematikker hvis man går med en barnevogn kan 

man så der hen eller vi havde nogle forskellige scenarier, hvis du går med en barnevogn og du 
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har et barn med på 4 år og det barn skal hen på vippen, hvad gør du så. Eller hvis du går med 

en hund og, og din gamle far skal der hen hvad gør du så. så vi lavede nogle scenarier, så folk 

fik en masse gode input. 

Majken: hvilke opgaver var det at I stillede brugerne? 

Kristina: det var at komme med forslag til indretning, beskrive hvordan de selv vil bruge en 

dag, en typisk sommerdag og en typisk regnvejrsdag (15:14). Så vi fik nogle forskellige 

scenarier. Så det var den type af opgave. 

Majken: hvorfor var det vigtigt? 

Kristina: det synes vi var nogle vigtige oplysninger for at kunne starte en dialog om, både vi 

og dem selv kunne leve sig ind i parken i hvad det er for nogle behov parken skulle kunne 

opfylde nogle af de første ting folk sagde, var at de godt kunne tænke sig noget med stort 

vand, der var nogle forestillinger som ikke var helt definerbart, når man begyndte at snakke 

om hvad det var som foregik løbet af en dag, hvad det egentlig var at folk hvad hverdags tema 

det kan godt være man laver et kæmpe sted for en boligplads, men man skal også tænke på at 

pizza bakkerne også skal ryddes op, ligesom for at man kommer væk fra et luftigt drømmelag 

og så kommer ned i noget helt konkret. 

Majken: hvilke redskaber gav I til brugerne så de kunne løse opgaverne? 

Kristina: vi gav dem nogle rollespil og brikspil og så gav vi dem både nogle visuelle og 

tekstlige input omkring projektets tanker og hvilke muligheder der var for at komme med og 

så inviterede vi folk med som personligt kunne komme med skriftlige forslag. 

Majken: kan du give et eksempel på hvordan brugerne arbejdede med de redskaber? 

Kristina: det gjorde de i grupper, og indbyrdes diskussion, ofte guidet af en procesvejleder 

igennem som oftest holdt sig i baggrunden, men sørgede for at der hele tiden var et flow i 

diskussionen, og så fik de nogle redskaber det kunne enten være i form at et brætspil netop 

fordi parken har en spilleflade udformning græsplæne, hvor man kunne lave en et brætspil 

med forskellige stratego brikker man kunne flytte rundt. 

Majken: var det svært eller let for dem og arbejder med de redskaber? 

Kristina: jeg vil sige for den gruppe var det forholdsvist let at arbejde med det (18:00). 

Redskaberne er ret lette at arbejde med. Det er ikke dissideret svært, der hvor vi synes der var 

den største udfordring, lige i denne situation var folk meget venlige og overskudsagtige så 

hvis der var en som kom med et forslag, gav alle andre vedkommende plads, hvad skal man 

sige fordi så havde vi alle forslag med og der var enighed om at der skulle være en positiv 

attitude fra de kommende beboere, vi kunne nogle gange blive i tvivl om det var også det de 

selv mente, så der tog vi nogle, så da det var noget vi opdagede at det var noget som foregik, 
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prøvede vi at sortere de ting fra og arbejde med flere ting. Jeg vil sige at det var let for dem at 

følge med når vi havde redskaberne, og hvis det var nogle ting der var svære var det at være 

kritiske og uenige med deres kommende naboer. 

Majken: var brugerne overladt til at definere nogle af rammerne selv? 

Kristina: en del af rammerne har de selv kunne definere altså udover at det var et must at alle 

haverne skulle være runde eller cirkelformede det kunne der ikke laves om på. Og så var der 

også nogle ting hvor budgettet satte nogle grænser, vi kunne ikke lave en udendørs 

swimmingpool, det ville ikke gå, men bortset fra det, hvis det var inden for de midler der var 

og hvis det var cirkelformede, så har der langt hen af vejen ikke været særlig mange 

begrænsninger. 

Majken: kommunikerede I de rammer f.eks. budgets begrænsninger til brugerne?  

Kristina: ja det har været åbent helt fra starten af og det synes vi også er en meget vigtig ting 

at rammerne er synlige og åbne. Derfor kan det stadig godt være svært for brugerne at vurdere 

hvor meget og hvor lidt. Bare tag et eksempel, 10 millioner, det er et abstrakt beløb, nogle 

synes at det sindssyg mange penge og andre synes måske ikke at det er så mange penge. Så 

det er lidt forskelligt af at hvad det giver af associationer, og nogle gange kan det være svært 

at synliggøre hvad det er man kan få, fordi det er ikke ligesom et indkøbskatalog hvor man 

kan regne sammen en pris, så selvfølgelig er det svært at sige sådan 100 % hvad et er man har 

at operere indenfor, vi kan komme ret tæt på ved at synliggøre det ved at komme med nogle 

eksempel. 

Majken: var der nogle opgaver I ikke involverede brugerne i? 

Kristina: ja der har været nogle opgaver. Man kan sige at de overordnede rammer, det 

overordnede program og vision var fastlagt så har vi sådan selv stået for designet, men vi har 

løbende hele tiden vist det for brugergruppen, som enten har haft kommentar eller spørgsmål 

til det, i princippet har det været dem som har skulle godkende det hele vejen igennem, på den 

måde har de faktisk været involveret i det meste, men man kan sige at det er ikke alle ting 

som har været nede og vende 100 % og det er ikke alle ting der er behov for at vende og der 

er grænser for, at det var ikke alle brugere som synes det var relevant at gå ned og se på hvilke 

farve bænken skulle have, der har vi kunne mærke at de gerne ville overlade nogle ting til 

arkitekterne og glædede sig til at se hvordan det kom til at se ud. Men på en måde synes jeg 

der har været en meget god dialog med, de har været meget interesseret i at påvirke det på det 

funktionelle område, rart at vide hvordan det bliver brugt og åbenhed og sådan noget, hvor 

der kom de med nogle meget specifikke udformningsforslag, så længe at det har været inden 
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for de rammer, så har der heller ikke været interesse for at dykke helt ned i det andet end der 

overordnet har været en nysgerrighed, som løbende udviklede sig. 

Majken: hvis man ser på hele fasen fra ide til produkt,  hvilke faser har I så involveret og 

ikke involveret brugerne i?  

Kristina: ja man kan sige at den var lidt speciel, da brugerne de var der ikke da vi lavede den 

allerførste idefase, det med at sige, der skal være en park, og den skal være grøn og den skal 

bestå af en række mindre haver, der har vi ikke involveret men det vi kalder design og 

programmeringsfasen der har de været involveret og i selve anlægsfasen der har de ikke været 

involveret, men når vi så kommer til drift og vedligeholdelse og daglig brug så er de med igen 

i områder i parken, hvor der også er arrangementer, fester og koncerter og den slags ting. Så 

har de været meget involveret i pil, hvor de har fået lov til at plante en masse pil ude i parken, 

som de så kommer og høster et par gange om året, og fletter nogle pile stole så på den måde. 

Kristina 3 (17:16) 

Majken: Hvilken rolle har brugerne spillet i Ø City projektet? 

Kristina: de har spillet en vigtig rolle i og med at de har været involveret i gennem en 

længere del af processen. Og de har også en vigtig rolle fordi de skal være med til at bruge 

den og sørge for at der er aktiviteter, fremstår godt, så de har en meget vigtig rolle. 

Majken: hvad har din rolle været i Ø City projektet? 

Kristina: min rolle, jeg har koordineret processen mellem brugernes input og det projekt der 

er blevet opført, sørge for at brugernes input er blevet implementeret i designet. Og derudover 

har jeg også arrangeret workshopene og indhold og forløb til dem. 

Majken: hvis man kigger på resultatet af brugernes arbejde, hvad blev det?  

Kristina: resultatet, det blev jo en park, hihi, det er jo blevet, det ved jeg ikke, resultatet er 

blevet at de har fået en park som de har et stort ejerskab til, og stor grad af medejerskab, det 

synes jeg er det vigtigste. 

Majken: hvordan brugte I indsparkene fra brugerne i den videre proces/produktudvikling? 

Kristina: vi brugte dem meget direkte til, at udforme hvordan projektet kunne se ud så på den 

måde har vi givet dem en vigtig rolle. Det er svært at genkende præcist hvor det er de er 

kommet med input, fordi det er selvfølgelig blevet blandet sammen med vores input så det er 

blevet krom for øje, sammensmeltning, det ved jeg ikke om det var svar nok. 

Majken: kan du give et eksempel på nogle ideer der er kommet direkte fra brugerne? 

Kristina: jeg har svært ved at huske præcis hvad der kommer fra hvad, fordi det var en 

blanding at vi kom med oplæg og de kom med respons, som vi kom med nyt oplæg og dem 

med nyt respons og nogle ideer, så det er en form for sammensmeltning af ting, de kom med 
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input, vi kunne godt tænke os den her, den ligger tæt på ældrecentret nede i skolen, derfor 

kunne vi godt tænke os at denne her have skal være mere rolig og hyggelig til de ældre, så er 

de kommet tilbage med et forslag til hvilke elementer der kunne indgå i det, så har de været 

med til at reviewe, vi kunne godt tænke og det og det, så har vi vendt tilbage, hvad med et 

hjerteformet valentinsø, på den måde tror jeg ikke længere vi kan skelne elementerne ad. 

Majken: Hvordan var samarbejdet generelt mellem medarbejderne fra Mutopia og brugerne? 

Kristina: det var fint, det var fint. Det er ret i høj grad sat i system og organiseret på forhånd, 

men det har været et godt samarbejde, der har ikke været noget. Det har været et godt og 

positivt samarbejde hele vejen. 

Majken: hvilke medarbejdere var involverede i den proces? 

Kristina: professionstyper tænker du på? Der var mig, en arkitekt og en etnolog, og så en 

anden arkitekt også. 

Majken: hvilket resultat ønskede I at opnå ved at inddrage brugerne? 

Kristina: vi ønskede at opnå et sted at vi var sikre på at brugerne ville bruge når det blev 

opført. Skræk scenariet var et ingenmandsland med tomme pizzabakker og kamphunde som 

forvildede sig rundt derude. Og det som var ønske scenariet var at lave et mangfoldigt uderum 

hvor der var plads til alle brugertyper, og som også selv kunne være med til at kaste over 

broen (?). og foroven for netop at sikre at komme tæt på en anden bil, da det er vigtigt at 

inddrage folk (?), og at vi ikke ramte forkert.  

Majken: Kunne I have gjort noget for at forbedre resultatet? 

Kristina: hvad mener du, design resultatet? Nej det tror jeg sådan set ikke, man kan altid 

bruge et større budget, men der er ikke nogle ting vi ville have valgt om. 

Majken: hvad har motiveret brugerne til at deltage i Ø City projektet? 

Kristina: jeg tror den første motivationsfaktor, det var at mange af dem ønskede selv at bruge 

området, i mange år frem og dermed ville de gerne involvere sig og sikre sig at det blev så 

godt som muligt i forhold til deres egne behov. 

Majken: hvad er fordelene ved at inddrage brugerne i en innovationsproces? 

Kristina: det minder lidt om et af de spørgsmål vi har haft tidligere, gør det ikke? (6:48) at 

det netop giver et bedre resultat og man er mere sikker på, at det man laver svarer til de 

behov, som de skal kunne. 

Majken: hvad synes du ulemperne har været? 

Kristina: jeg ved ikke om der har været nogle ulemper som sådan. Det tager tid, det er en 

omkostning, det er en investering man laver, vi har brugt rigtig meget tid på det, der er mange 

ressourcer i det både at arrangere, projektformmæssigt men også afholde det sammen med, så 
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det er en stor investering at lave brugerinddragelse, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg ved 

ikke om man kan kalde det en ulempe, men hvis man ikke har de midler, så er det selvfølgelig 

en ulempe at lave, fordi så er det en omkostning, har man nogle midler så er det selvfølgelig 

ikke en ulempe. 

Majken: hvor meget frihed giver I til jeres designere og arkitekter i udviklingen af nye 

produkter? 

Kristina: der giver vi rigtig meget frihed. Så længe det er indenfor en proces, og det ligesom 

svarer på de behov, så er frihed en hjørnesten (8:19). 

Majken: ændrer arkitekterne deres ideer for at indfri brugernes behov? 

Kristina: nej det synes jeg ikke. Det er meget sjældent. Der hvor jeg oftest oplever det, det er 

ikke for at imødekomme brugernes behov (8:42), det er for at imødegå nogle regulationer som 

er der i forvejen, enten hvis det er et fredet område vi arbejdede en del med den hvide kødby 

som er en lignede proces, hvor kulturstyrelsen, en skraldespand uden for, eller også er der 

nogle lokal planskrav, det er ofte nogle regulativer der gør at vi må ændre det, jeg har 

sjældent været ude for at brugerne har haft noget imod det i de type projekter vi har været 

involveret. Og omvendt når vi bliver inviteret ind i en proces eller et projekt så er det netop 

fordi folk ønsker noget nyt og ikke bare en traditionel renovering med brushover. 

Majken: hvis du skulle sige på en skala fra 1-10, hvor stor en rolle synes at forståelsen for 

brugernes behov har for produktets resultat? 

Kristina: jamen indenfor det felt vi operer er det altafgørende. Så jeg siger 10. 

Majken: kan du beskrive lidt mere? 

Kristina: det ved jeg ikke rigtig, jamen hvis det vi ikke laver passer til brugernes behov, så er 

det en ommer bortset fra at man ikke rigtig kan lave om når det først står der, så er det en 

fiasko. Så derfor er det vigtigt at svare til brugernes behov  

Majken: det er helt okay, hvad er succeskriterierne for en god brugerinvolvering? 

Kristina: det er at det er blevet et bedre produkt og der er blevet større medejerskab hos 

brugerne efterfølgende, så det er en form for dobbelt happiness, både at kvaliteten for det ene 

produkt er bedre, det er måske blevet nyt og det kan nogle andre ting end hvis man ikke har 

haft den involvering og derudover at dem som skal bruge dem er mere bevidste hvad der er 

gået forud, ja tættere forhold til emnet. 

Majken: lige det allersidste spørgsmål, har Mutopia planer om brugerinvolvering i 

produktudviklingen fremover? Hvad er jeres fremtidige planer? 
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Kristina: det er noget som vi vil arbejde videre med og vi udvikler fortsat nye redskaber også 

til den del, faktisk er vi i gang med ambitiøse redskaber. Vi er i gang med at udvikle en 

software til brugerinddragelse, som er teknolog baseret. 

Majken: udvikler I det selv? 

Kristina: vi programmer det ikke selv, men vi står for at udvikle det. vi udvikler det i 

samarbejde med en partnergruppe, som vi har nedsat, og det er et projekt vi har arbejdet snart 

med i 2 år, så det regner vi med at lancere her i foråret. 

Majken: hvad skal den kunne?  

Kristina: den skal kunne systematisere en form for brugerdialog eller brugerinddragelse over 

nettet men på en lidt mere sofistikeret måde end vi har arbejdet med tidligere, det er en form 

for generel værktøj, alt afhængig af hvad det er for en digital model af projektet du smider ind 

i den, så kan den forskellige ting, men det noget hvor du både kan systematisere og registrere 

mange forskellige input, fra mange forskellige brugere. Vi havde brug for en info organiser. 

Majken: hvad skal den bidrage med for Mutopia, hvad kommer til at gøre det bedre 

(resultatet)? 

Kristina: de er i virkeligheden en ny vinkel i forhold til det vi har haft tidligere, som jeg 

sagde på et tidspunkt, så man kan kombinere forskellige salgs redskaber som gør at man kan 

komme tættere ind på kernen, at man kan få flere typer input, man kan inddrage med der er 

også som er målet er at brugerinddragelse, brugerdrevet innovation bliver mere tilgængeligt 

for alle, fordi det er faktisk en proces vi har sat op på forhånd med det her software, så du ikke 

nødvendigvis behøver at hyre et firma som os for at lave sådan en proces, det kan være en 

mindre andelsboligforening, der kan benytte sig af det her, hvis de skal køre en mindre 

proces, de har sjældent råd til at hyre eksterne rådgivere, så det er også en måde at udbrede 

det og at det bliver nemmere for kommuner rundt omkring i landet hvis de har et eller andet, 

at de kan benytte sig af det og integrere i nogle af deres andre dele, så det ligeså meget at 

sprede og gøre det mere tilgængeligt for folk der ikke arbejder med det til dagligt og ikke har 

mulighed for at købe, så kan det være ret kostbart fordi man bruger så meget tid på sådan en 

brugerinddragelse, så det er også hvordan du kan komme i gang med noget uden at bruge 

penge på.  

Majken: bruger I på nuværende tidspunkt andre online aktiviteter? 

Kristina: vi har et redskab der hedder play space men det er ikke aktivt lige i øjeblikket, men 

vi har brugt den tidligere vi har brugt den en del gange i Roskilde kommune og Ørestad og 

Urbanplanen og forskellige andre steder.  

Outro (14:48) 
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Interview: Anne Rask Vendelbjerg/Project manager of Ø-City, employee at 

Grundejerforeningen Ørestad/Mutopia 17. Marts 2009 
Louise: Fortæl om din baggrund og hvad du laver herinde?  

Anne: Jeg er andsat i det vi kalder grundejerforeningssekretariatet Ørestad og arbejder for 

nogle forskellige grundejerforeninger i den del af byen. Jeg er cand.com. fra RUC, har læst 

kommunikation og socialvidenskab og jeg blev ansat i dette sekretariat 1. Jan. Sidste år, men 

inden da var jeg studentermedhjælper i Ørestadsselskabet i byliv, siden 2005 og det var dem 

som inden grundejerforeningerne kom op at stå var med i denne proces om byparken, så jeg 

har fulgt hele den her proces omkring byparken i Øcity. 

Louise: Hvad laver grundejerforeningsekretariatet egentlig overordnet? 

Anne: Det er en pærevælling af opgaver, i bund og grund er det bestyrelserne i 

grundejerforeningerne, som er med i det her sekretariat. Og de har en bestyrelse i alle de her 

foreninger og det der er udgangspunktet for mit arbejde er at være med til deres 

bestyrelsesmøder, laver materiale, fælger op på det, sætter deres projekter i gang osv. Nævner 

en masse andet (ikke relevant). Har kontakt med borgere, tager imod henvendelser fra 

borgere; både borgere, brugere og grundejere. 

Louise: Hvad er jeres forbindelse til Mutopia? Kan du fortælle lidt om baggrunden for dette 

projekt? 

Anne: Man startede en proces i Øresatdsselskabet, hvor man inviterede en masse bygherrer, 

som var i gang med at bygge og som skulle til at bygge til en række møder. Hvor man blandt 

andet startede en arbejdsgruppe og som havde fokus på udviklingen af parken og der blev der 

besluttet at man gerne ville sætte noget i gang og kommunen havde sørge for en mark og en 

dræning og det grundlæggende, men så ville man ligesom gerne inddrage grundejerne og 

beboerne i hvordan denne park skulle se ud. Men så gjorde man det at man inviterede en 

gruppe bestående af Mutopia og en række andre rådgivere til at komme med et oplæg til 

denne park. Jeg kan ikke sige hvorfor det blev dem i opstartsfasen, men det var Mutopia, 

2plus1, Karlberg Christensen, GHB landsskabsarkitekter, som var det team man startede op 

med tilbage i 2006.  

Louise: Men det var jer, der havde projektet fra start af eller hvor kom behovet for at der 

skulle laves noget om ude i denne bypark? 

Anne: Man havde hele tiden en græsplæne og det havde hele tiden været meningen at der 

skulle være en park på den her plæne, men hvordan processen skulle være lå ikke fast. Da 

denne her arbejdsgruppe blev lavet, så blev det ligesom klart at man meget gerne ville 
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involvere brugere i udviklingen af denne park også skulle man finde ud af, hvordan gør man 

det og hvordan skal vi starte processen op. For der var også det med at byggerierne blev til 

løbende, det var ikke sådan at de alle lå der på dag et. Og der gik også en diskussion på, 

hvornår skal vi starte det op, hvor mange beboere skal vi have derud før vi går i gang, skal 

parken være der når der er få eller alle sammen er flyttet ind (5:11). Der var enighed om at 

starte processen op ret hurtigt, så der også var noget til dem der flyttede ind fra begyndelsen. 

Så det var de indledende tanker. Det der skete var at man fik Mutopia og de andre til at 

komme med et skitseforslag også havde man det at tage udgangspunkt i. Og det var meget 

Mutopia selv som lavede den overordnede plan med øhavet osv. også var det først derefter at 

den rigtige brugerinddragelse gik i gang, hvordan man så kunne udforme parken, så den 

passede til alle de behov, der var. 

Louise: Hvad var det for nogle mål, der fra start var for projektet? 

Anne: Det var at få en park som passede til alle. Den her park har fra start skulle være have 

for de byggerier, som ligger lige ud til parken, men den skal også være park for KBHs 

Energis medarbejdere, som ligger et stykke derfra og for skoleeleverne og for 

gymnasieeleverne, så det var vigtigt at den kunne rumme alle de her behov og der skulle være 

plads til alle. Der er mange beboere, som bor lige deroptil og deres behov var meget vigtige. 

Men da man så havde vedtaget at man ville arbejde videre med Mutopia og deres forslag, så 

oprettede man en følgegruppe, som bestod af de repræsentanter fra de boligbyggerier, hvor 

indflytningen var i gang. Med beboerrepræsentanter, men også repræsentanter fra 

byggeherrerne og institutionerne, som man havde alle samlet. De fulgte processen løbende. 

Louise: Hvad var formålet med at vælge en følgegruppe? 

Anne: De skulle være med til at sikre at alle de her behov blev opfyldt. 

Louise: Hvordan udvalgte I disse mennesker? 

Anne: De blev inviteret pr. Mail og brev. Til alle grundejerne også har de så selv valgt en 

repræsentant. 

Louise: Var I også med i den følgegruppe? 

Anne: Ja, der sad jeg sammen med min chef. Der blev parken hele tiden forfinet. Men der et 

vigtigt element i forhold til borgerinddragelsen, fordi der blev arrangeret informationsmøde 

og 2 workshops efteråret 2006, hvor alle dem som ikke sad i følgegruppen, så fik lov til at 

komme med deres ønsker og ideer. Og så vidt jeg husker, så var der noget med at der blev 

indkaldt til et brugermøde i august, hvor alle dem der endnu ikke var flyttet ind, kunne 

komme med og få noget materiale. Der blev fortalt omkring de overordnede tanker om 
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parken, at man ville lave det her ø-hav og omkring de grundlæggende tanker også blev de 

inviteret til at komme til de her workshops, som blev afholdt i september og oktober (8:57). 

Louise: Kan du forklare hvad der skete ved de der workshops? 

Anne: Det var Mutopia der stod for at planlægge og afholde og vi havde den rolle at invitere 

folk også var vi ellers bare med og fulgte processen.  

Louise: Had det jeres rolle hele vejen igennem? 

Anne: Vi var jo sekretariat og projektledere og få det hele op at stå, men Mutopia stod for 

forslaget og i forhold til inddragelsen af borgerne og workshopsene, var det dem der 

inviterede og fandt ud af hvilke temaer der skulle være fokus på. Det var dem der havde 

værktøjerne til at arrangere disse workshops. 

Louise: Men det var jer sammen der fandt ud af at der skulle holdes de her workshops? 

Anne: Det var et ønske fra følgegruppen at der skulle arrangeres noget, fordi man gerne ville 

vise at man gerne ville lytte til beboernes behov og sikre at de blev hørt i den her proces. Så 

gav man dem mulighed for at være med i de her workshops. Det blev arrangeret sådan at i 1. 

Omgang var det noget med generelle ønsker til parken. Mutopia kom med en stor plade over 

parken også kunne man ligge ønsker ind og diskutere om vi gerne vil have en grillplads, 

træer, basket og alt muligt. Det var en mulighed for at kunne komme med alle sine tanker og 

ideer. Den første workshop var ikke så velbesøgt, mener kun vi var 10. Det var vi lidt kede af, 

fordi vi ville gerne have at der kom en masse beboere, som gav deres ønsker tilkende. Men de 

var alle inviteret og fik alle de her ideer præsenteret på det her møde, så de havde i hvert fald 

muligheden. Mutopia gik tilbage og samlede ideerne og fik et overblik også blev der holdt en 

workshop en måned senere, hvor det var mere tematiseret, der var noget omkring 

sportsaktiviteter, noget om mødesteder.  Så blev folk delt op i gruppe, når vi mødtes og 

snakkede mere konkret om hvordan vi kunne forestille os de her øer skulle se ud og der var 

lidt flere. Tro vi var dobbelt så mange til denne workshop, der var folk fra kommunen, fra 

institutionerne, mange beboere og bygherrer. Vi have ressource personer i hver gruppe, som 

ved noget om arrangementer, om hunde osv. Som indspark til den videre proces. 

Louise: Hvorfor hunde? 

Anne:  Hunde er en udfordring når man har en park. Vi har store problemer med hunde, som 

går rundt. Der er en del hunde i Ørestad, det ligger tæt på natur og der er mange der flytter 

herud i stedet for at flytte g derfor har vi gjort en stor indsats for at få fokus på hunden, sp vi 

er sikre på at der kom fikus på det. Så var der en fra dansk kennel klub, som deltog. Men det 

de skete var at der ikke mødte nogen hundeejere op og det var svært at få de ønsker op og en 

hunde-ø, som måske lidt havde været vores tanke, der var i hvert fald ideen, så de kunne have 



170 
 

deres sted at være. Men det er så noget vi arbejder på i grundejerforeningen, for at få et 

hundeområde, fordi der er mange løse konflikter mellem hundeejerne og små-børnefamilierne 

også må man jo tage højde for det. 

Louise: Og der er også ude i Ø-city? 

Anne: Ja. 

Louise: Dvs. de har vendt tilbage til jer bagefter og sagt at de mangler et sted til hundene? 

Anne: Det er noget vi har kunne se i forhold til de beboerhenvendelser vi har fået og hvad der 

optager dem. Der er mange som har skrevet at de ikke tør gå ned i parken med deres børn, 

fordi der løber de her hunde frit, problemer med hundelorte på græsset og sådan noget.  

Louise: Hvad kan I gøre ved det bagefter? 

Anne: Vi arbejder på at lave et aflukket hundeområde, hvor hunde kan løbe frit, hvor der kan 

være noget for hundene at lege med men også bare at der er et område hvor de kan løbe frit 

(14:21), fordi i parken skal de være i snor og det er ikke alle der har lyst til at acceptere det. 

Men vi lavede en hundeworkshop i februar for at høre om hvad er hundeejernes behov, hvad 

vil de gerne have osv. så vi prøver at fortsætte det her spor med at involvere beboerne derude.   

Louise: Kan du forklare lidt om de her workshops. Hvad sagde I til de her borgere at de 

skulle komme frem til. Var det bare deres ønsker til parken i den første workshop? Hvilke 

opgaver blev de stillet? 

Anne: Ja, på den første workshop var der det der med den store spilleplads som de blev bedt 

om at vælge. De skulle vidst komme med alle deres ønsker også vælge eller prioritere i anden 

omgang, jeg kan ikke helt huske det. Men Mutopia havde lavet en masse spillebrikker, som de 

kunne ligge ud, men så blev der naturligvis snakket en masse om det her med hvad der 

vigtigst og hvordan an sikrede det hele, hvor skal vi have græs, hvor skal vi have liv og hvor 

skal der være plads til ro. Det var meget omkring hvad skal parken rumme. Vi havde også, der 

var afholdt en hel del møder i denne følgegruppe inden, som Mutopia selvfølgelig havde taget 

udgangspunkt i. Men så vidt jeg husker var det ret frit. 

Louise: Hvilke grænser var der? 

Anne: Der har naturligvis hele tiden været en økonomisk ramme og alt har ikke været 

realistisk. Det blev også meldt ud. Lige nu er der fx. ikke toiletter i parken, det har der ikke 

været råd til at etablere, og der var snak om at der skulle væren en pavillon, et serveringssted, 

en scene, ting som ikke er i parken i dag. Men jeg tror det var ret frit der i første omgang. Så 

vidt jeg husker var det følgegruppen der senere hen tog stilling til, hvad kan vi så rent faktisk 

gøre af de her ting. Måske blev der meldt ud at alle ønsker var velkomne, men at der ville 

blive sorteret i ideerne i forhold til budgettet senere hen. 
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Louise: Kom de så også frem med noget udover ønsker. Skulle de også sige at så kunne 

tingene se ud på den ene eller den anden måde, dvs. prøvede de også at give input til hvordan 

de her ønsker kunne blive implementeret (17:19)? 

Anne:  De beboere der var med, boede i forskellige byggerier, så selvfølgelig var der en snak 

om at her bor jeg og her vil jeg gerne have at det her skal være tæt på mig i stedet for i den 

anden ende af parken. Det talte de selvfølgelig om. 

Louise: Hvilke ideer kom de så frem med? 

Anne: Det var alt fra skøjtebane, bålplads, græs langs kanten for at afskærme, selvfølgelig 

legepladser, legeaktiviteter, altså det var virkelig en blanding af ideer. Den der pavillon var 

virkelig oppe at vende mange gange at man ønskede et samlingssted, det er også noget af det 

vi arbejder på i dag. 

Louise: Hvorfor var det vigtigt for dem? 

Anne: Når man har en ny bydel op at stå, tager det også tid at få mødesteder osv. op at stå. Og 

folk kender jo også andre parker; Fælledparken og ved at der er der en pavillon og det var 

derfor et ønske at der skulle være et mødested, så der også kunne ske nogle ting i parken. 

Louise: Det var så første workshop. Hvad skete der så på den anden? 

Anne:  Der blev der inden mødet lavet de her seks temaer. Der var to temaer i hver grupper. 

Der var en en aktivitets- og arrangementgruppe, en hundegruppe, en der arbejdede noget med 

natur og sportsaktiviteter, og en børn og unge gruppe, det lykkedes os at samle 2-3 børn, da vi 

jo gerne ville have børnenes ønsker, hvor de så tegnede deres ideer til parken, det var lidt 

hyggeligt. Kan ikke helt huske de eksakte grupper.  

Louise: Kunne de (børnene) komme frem med noget? 

Anne: De tegnede rutschebaner og sådan lidt forskelligt og en som tegnede en pigelegeplads, 

hvor der var mulighed for at lave frisørsalon osv. Men der var vi delt ind også var der de her 

forskellige personer, som skulle hjælpe med at sætte de her ideer frem. Mutopia havde lavet 

eksempler på øer, hvordan de så kunne se ud, så de havde noget at arbejde udefra. Jeg var 

bare med som observatør. 

Louise: Hvad skulle de arbejde med i forhold til de koncepter, hvad var opgaven der? 

Anne: Det var at komme nærmere på, hvordan de her øer rent faktisk skulle komme til at se 

ud. Det var at komme med nogle mere konkrete ideer. 

Louise: Kan du give nogle eksempler? 

Anne: Kan faktisk ikke huske det. Der var en repræsentant fra skolen, som talte om 

idrætsmuligheder og legepladser som de ønskede. De snakkede også om den skøjtebane, som 

jo heller ikke er blevet til noget. 
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Louise:  Hvad skulle de så gøre? Skulle de fremlægge for hinanden til sidst i forhold til hvad 

de var kommet frem til? 

Anne: Det kan jeg faktisk heller ikke huske hvordan vi fik det afsluttet, tror der var noget 

opfølgning, hvor vi snakkede ideerne igennem også samlede Mutopia selvfølgelig en masse 

til deres idebank, så de havde noget at gå videre med. Så tror jeg de fremlagde, hvordan det 

her kunne føres ud i livet og det var cuttet lidt ind til benet, fordi der selvfølgelig ikke var 

plads til det hele. 

Louise: Hvad skete der efterfølgende efter den workshop? 

Anne: Så var det at de lavede et oplæg til hvordan parken kunne se ud, præsenteret i 

slutningen af 2006 for følgegruppen. Også blev der justeret nogle småting også blev det 

præsenteret for bestyrelsen i grundejerforeningen, som godkendte det i december 2006. Så var 

der en enkelt ø, som senere hen blev pillet ud for at give noget mere plads. Der var også den 

her pavillon, som kunne placeres forskellige steder, men som alligevel ikke blev til noget. 

(23:11). Men de lavede en model med forslag til de forskellige øer og alle de her ønsker som 

er implementeret. 

Louise: Hvordan arbejder I med følgegruppen og Mutopia sammen? 

Anne: Det hængte ret godt sammen, selvfølgelig med Mutopia som havde den styrende rolle. 

Men de fulgte ret godt med. De fremlagde jo deres ideer på en del møder, hvor de havde en 

model med hvor gang og de diskuterede hvad der er behov for, som var nødvendigt fordi vi 

havde et budget som vi skulle overholde (23:51). Men der blev flyttet lidt rundt på nogle øer, 

og taget noget ud. Der blev diskuteret lidt af hvert. Det var i virkeligheden en proces som 

foregik over en længere periode. 

Louise: Hvor lang tid gik der så fra at det blev startet til at det blev bygget? (24:14) 

Anne: Vi  indviede parken her i juni 2008, vi startede i 2006. 

Louise: Hvordan er den blevet modtaget af borgerne? 

Anne: Den er blevet rigtig godt modtaget. Det gode er at man har hørt flere sige at den er en 

god park og at de er blevet inddraget og havde noget at sige. Der er mange der er 

opmærksomme på at der har været den her proces og har været glade for det. Selvfølgelig 

også nogen som gerne vil have højere træer og flere af dem i parken osv. men det tager jo sin 

tid, før de vokser op. Men jeg synes alt i alt at vi har fået mange positive tilbagemeldinger. 

Den tilgodeser mange behov og det er vigtigt når der er så mange forskellige brugere. 

Louise: Kan du fortælle lidt om de brugere der er der, som bor i det område? 

Anne: Der er rigtig mange børnefamilier, med helt små børn, så der er mange som går tur i 

parken med deres børn og cykler rundt. Den gruppe fylder meget. Der er en stor gruppe uden 
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børn, som bruger parken til at slappe af, sidde i solen og grille, picnic. Så er der gymnasiet 

overfor, som bruger den i sine idrætstimer, der er en boldbane, som bliver brugt flittigt af 

foreninger osv. Det er de store grupper. 

Louise: Hvilke sociale klasser er derude? 

Anne: Det er almenbolig byggerier, ejerlejligheder osv. men jeg har også indtryk af at den 

bliver brugt af de gamle mennesker på den anden side af Kongevejen. Så det er en meget 

blandet flok.  

Louise: Og hvem af disse mødte op til de her workshops og sad i følgegruppen? 

Anne: Følgegruppen var repræsentanter fra de enkelte grundejerforeningsbestyrelser, så det 

var nogen som i forvejen var ressourcestærke og som havde overskud til at deltage i sådanne 

processer, også var der bygherrerne og det samme var gældende med repræsentanterne fra 

skolen og institutionerne. Mht. Workshopsene, det ved jeg egentlig ikke helt hvem de var. 

Tror de fleste var repræsentanter fra ejerforeningerne. 

Louise: Hvad motiverede dem der var med? 

Anne: Helt sikkert et ønske om at sætte et præg på deres baghave eller deres park lige i 

nærheden. 

Louise: Hvordan arbejdede de med opgaven, synes de det var sjovt eller synes de det var 

svært? 

Anne: Mit indtryk er at de helt sikkert synes at det var sjovt at være med og de havde en 

masse ideer og en masse ønsker. De var også meget glade for at være med i processen og 

blive hørt. 

Louise: Hvilke ideer havde Mutopia fra starten med det her projekt? 

Anne: (28:40) De ville gerne lave en park, som kunne passe til en ny bydel, som var 

anderledes, med nye muligheder, arkitekturen skulle også give sig tilkende i parken. Deres 

udgangspunkt var også at det skulle være en park for beboerne og en park for hele bydelen 

(29:00). Også skulle den rumme alle de her funktioner, som der er behov for i sådan en park. 

Både med plads til leg og idræt, men også med plads til ro og grill. Deres ide var også at nu 

længere ud mod fælledparken den kom, nu mere natur og vild skulle den være og mere 

byorienteret skulle den være op mod Metroen.  

Louise: Blev den også sådan. 

Anne: Ja. Nede mod fælleden ligger der nogle høje og en grøft, hvor det gror lidt vildt og er 

mere forceret op mod Metroen.  

Louise: Hvad synes du om slutresultatet? 
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Anne: Jeg synes den er blevet rigtig fin, indvielsen var en stor dag. Parken kan mange ting 

allerede, Den er nødvendigvis ikke færdig, det er i hvert fald udgangspunktet for 

grundejerforeningen at nu ser den ud som den gør men man kan måske lave nogle øer om på 

et tidspunkt, man kan måske lave nogle flere, på et tidspunkt kommer der forhåbentlig også 

en pavillon i parken. Vi er stadig meget åbne overfor nye ideer. 

Louise: Hvad er formålet med at skulle ændre den undervejs? 

Anne: Det skal være at hvis der opstår nogle andre behov eller ønsker eller der er noget der 

mangler. Det er jo en ny park og nye beboere og de er jo heller ikke alle sammen flyttet ind 

dengang, det kan være at dem der er kommet til sidst eller dem der kommer, kommer med 

nogle andre ønsker til parken. 

Louise: Er det let bare at lave parken om på den måde? 

Anne: Nej, det er det selvfølgelig ikke og der er heller ikke uanede ressourcer, det spiller jo 

også en stor rolle. Der er mange ting a at bruge pengene på i bydelen og det er lige nu at der er 

fokus på nogle andre steder  så det er ikke lige nu at parken den skal laves om, men pointen er 

bare at det fra starten var holdningen at der kunne ændres på nogle ting. For parken ser nu ud 

som den gør, men måske skal det ikke være sådan altid. 

Louise: Hvor tilfreds var Mutopia med produktet i sidste ende? 

Anne: Mit indtryk var at de var godt tilfredse med den og stolte af den og det synes jeg også 

de har god grund til, idet det fungerer godt med det der øhav. Det er en anderledes måde at 

lave en park på og det er de sluppet godt fra. 

Louise: Hvad synes du kunne have været bedre i processen for at I kunne have opnået et 

bedre resultat? 

Anne: Vi ville gerne inddrage beboerne, og derfor ville vi gerne have haft at der havde været 

flere med til de her workshops. Det kunne være rart, men folk har travlt og mange ting at 

rende til og beskæftige sig med. Så vi skal nok være tilfredse med de mennesker som kom og 

det de bidrog med. Det fungerede godt med følgegruppen, at have repræsentanter med fra de 

forskellige byggerier, som var med i hele processen. I slutningen af processen oprettede vi en 

beboer-kontaktgruppe, som skulle arbejde med brug af parken, ordensregler og skiltning osv. 

Og det gav blandt andet udsalg i at vi i efteråret fik sat en masse positive skilte op i parken. 

Beboerne var enige om at det var en ny park med nye muligheder og derfor skal vi heller ikke 

have løftede pegefingre i forhold til hvad de ikke må men mere i forhold til hvad de gerne må 

og hvad parken skal bruges til. 

Louise: Hvem kom med den ide? 
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Anne: Det kan jeg ikke huske, men det var i samarbejde mellem beboerne og os at vi 

snakkede om at der skal selvfølgelig være en form for regler for hvordan man kan bruge 

parken også var det som om at der var et ønske om at vi gerne måtte gribe det an på en anden 

måde. Det blev gennemført. Passer godt til at parken er anderledes og har anderledes skilte. 

Den beboergruppe er også blevet kontaktet i forbindelse med større arrangementer i parken, 

hvad deres holdninger er dertil og hvad vi kan tillade og bruge den til.  

Louise: Så I bruger stadig følgegruppen til disse ting? 

Anne: Ikke følgegruppen, men beboergruppen, som er den kontaktgruppe vi fik nedsat til 

sidst. 

Louise: Så deres rolle er? 

Anne: At komme med input til hvad folk ansøger om at der skal være i parken, fx. i 

forbindelse med KIT: Københavns Internationale teater har haft lavet en stor forestilling i 

parken og der er Zulu bio og der kommer forskellige arrangementer også har vi spurgt dem til 

råds i forhold til, hvad synes I egentlig der skal ske og hvor ofte. 

Louise: De vil også kunne fungere hvis fx. der sker en konflikt mellem hundeejere og 

børnefamilier, bruger I så også dem til at tage beslutninger til hvad der skal ske fremover? 

Anne: Vi bruger dem som rådgivende organ, det er grundejerforeningen som tager 

beslutningerne, men de bliver helt sikkert lyttet til. Og der sidder også beboere og 

beboerrepræsentanter i bestyrelserne. 

Louise: Det som var resultatet af workshopsene, hvor meget lignede det egentlig det endelige 

resultat? 

Anne: Det lignede det ret meget. At efter den sidste workshop kom de med et forslag på et 

følgegruppemøde, med nogle konkrete øer, der svarede til de her konkrete behov. Der var en 

rutschebaneø og der var en skatteø, en valentinsø, en gillelejeø med beachvolleybane og der 

var en eller to øer som blev pillet ud for at give lidt plads i budgettet, men ellers stemte det 

meget godt overens med det. 

Louise: Hvad vil du sige er det meget præget af borgernes ideer mest eller er det mest præget 

af Mutopias ideer som kom frem fra starten? 

Anne: Det er et meget godt mix, idet ideen med øerne var deres (Mutopia) og det beboerne 

satte deres præg på er hvad skal vi rent faktisk have på de her øer. Så det var en meget god 

blanding, man kan sige at de i forvejen havde nogle ideer om at der skulle være nogle øer med 

plads til legeredskaber, til ro og aktivitet men der blev taget højde for de konkrete ønsker i 

den endelige udformning. Det var et godt sammenspil. Man kan sige at den måske ville have 
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fungeret ligeså fint uden beboerinddragelsen, men det betyder ret meget at der har været 

mulighed for at komme og sætte sit præg på den og give sine ønsker til kende. 

Louise: Hvad er de overordnede fordele ved at inddrage borgere i sådan en proces? 

Anne: Det er det med at man kan vise at man har lyttet og har været åben og har været 

interesseret i som grundejerforening at beboernes behov skal afspejles i denne park. Det er 

alles bydel og park og der skal være plads til alles ønsker og det er det der er forsøgt med 

denne proces. 

Louise: Er der nogle ulemper ved den? 

Anne: Ulemperne har været at der er nogen som har flyttet ind senere og som har sagt, 

hvorfor kunne I ikke vente på os eller vi vil da gerne have haft noget andet. Men som sagt så 

er det ikke sikkert at parken vil se sådan ud altid og man skal være hjertelig velkommen til at 

komme med forslag grundejerforening, hvis man har nogle ideer. Så jeg synes klart at der er 

en masse fordele og ikke mange ulemper. 

Louise: Hvis du ville gå i gang med sådan en proces igen, hvad vil du sige er 

succeskriterierne for en god brugerinvolvering? 

Anne: Vi skal i gang med den proces igen, idet der ligger en masse små parker ovenpå den 

anden side af Vester... Boulevard som skal til at indrettes, så planen er at efter 

generalforsamlingen i april at starte en workshop række omkring de her parker. Vores 

succeskriterie er selvfølgelig at få så mange beboere involveret som muligt. Det der er svært i 

et nyt område, er at der er en masse forskellige interesser repræsenteret og det handler om at 

få tilgodeset  dem alle sammen i grundejerforeningen. Men vi har endnu ikke hvem der skal 

deltage og hvor mange, men det er vigtigt for os at vi kan melde ud at der er mulighed for at 

komme og påvirke denne proces for at finde ud af hvad vi skal have i de her parker, skal der 

være økohaver eller idrætsaktiviteter eller hvad skal der være (40:23) og det er der fuld 

enighed om at der skal afholdes workshop omkring det. 

Louise: Så det er et successkriterie at der er mange der er med? 

Anne: Ja. 

Louise: Har I overvejet andre metoder end workshops? 

Anne: Næ, egentlig ikke, det har vi ikke gået så meget ind i. Jeg tror bare at bestyrelsen føler 

at der er kommet noget godt ud af denne måde at gøre det på og man vil gerne vise at man er 

åben overfor ideerne og rigtig gerne vil involvere folk i processen. Så virker det meget rart at 

kunne mødes og snakke om tingene. 

Louise: Får I meget ud af det, at mødes med borgerne? 
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Anne: Ja, det synes jeg, det er rigtig vigtigt for mig i min stilling som har meget kontakt med 

borgerne og det er meget vigtigt at få sat nogle ansigter på.  

Louise: Jeg har ikke flere spørgsmål, men har du noget du vil tilføje? 

Anne: Jeg tænkte lidt på vores indvielse. Der var det også meningen at det skulle være en 

lokalforankret indvielse, så vi skulle have så mange som muligt lokale til at bidrage til denne 

dag, det var en fredag eftermiddag som startede kl. 15 og der var en masse aktiviteter og 

varede indtil kl. 22 om aftenen. Der kontaktede vi en masse byggerier og institutioner 

omkring for at høre om de ville bidrage med underholdning eller andre aktiviteter omkring. 

Igen var der nok ikke så meget som vi havde håber på, men vi fik en lokal stand upper og et 

lokalt band og vi havde fat i nogle af gutterne fra kollegiet, som arrangerede beachvolley 

turnering, så stemningen hele vejen igennem at inddrage alle og det skinnede også igennem 

denne dag (43:28). Det var vigtigt at hive fat i de ressourcer der allerede var i bydelen. 

(fortæller flere detaljer om indvielsen taler, aktiviteter osv. ikke relevant) 

Louise:  Har I fulgt op på bagefter hvor meget de her øer bliver brugt? 

Anne: Nej det har vi ikke, jeg tror at rutschebaneøen er en af børnenes favoritter.  

Louise: Hvilket budget går det her projekt ind under? 

Anne: Det er grundejerforeningen som finansierer også bidrager By og Havn, men det er 

Grundejerforeningen som ejer parken og som står for driften i dag. (fortæller om den nye 

park, ikke relevant). Der har været meget god respons på den her park, jeg har været på 

rundtur for at fortælle om parken til forskellige interesserede mennesker. Meget god 

opmærksomhed på den, synes jeg. 

Louise: Er det grundet konceptet for hvordan den er udført eller grundet sådan som parken ser 

ud. 

Anne: Det er en kombination, folk der har hørt at borgerinvolvering har fundet sted og 

kommuner og sådan noget har været interesseret i at høre, hvordan er det rent faktisk gået 

med det. Men der er også folk der har set det at parken ser lidt sjov ud og har lyst til at kigge 

på den. 

Louise: Hvordan kom I på de her navne til øerne? 

Anne: Dem kom Mutopia på, på møderne derefter havde de jo samlet alle de her ønsker og 

der skulle være noget med leg og vild osv. også kom det til at hedde spejderøen, og noget 

aktivitet, stole, sand også kom det til at hedde Gillelejeøen. Zenøen den kan bruges til nogle 

forskellige ting, med en scene man kan bruge men som også kan bruges til afskræmning så 

man kan få ro der.  

Louise: Hvad laver man på familieøen? 
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Anne: Der er en asfaltbane, som har vejsignaler, så man cykle rundt på sin cykel osv. 

(Fortæller lidt mere om de forskellige øer udefra kortet over parken.....)(51:00).  

Interview: Charlotte Sommer/User and inhabitant/Mutopia 
Majken: (2:50) Hvis vi kan starte med at du kort kan beskrive din baggrund og relation til 

Mutopia? 

Charlotte: Jeg er uddannet på RUC for et par år siden også har jeg arbejdet med byudvikling 

i socialt udsatte bydele i nogle år. Så flyttede jeg til Ørestad og synes at det kunne være 

spændende at præge den bydel jeg selv skulle være med til at bo i, så derfor kom jeg med ind 

i den proces i udviklingen af byparken. Og det var her at Mutopia var med eller 

processstyrende, arkitekter på projektet. 

Majken: Du deltog i tilblivelsen af bydelen, hvad ønsker du at påvirke? 

Charlotte: Jeg vil selvfølgelig gerne påvirke hvilke aktiviteter der kunne foregå her og 

hvordan der kommer til at se ud og hvilken stil og linje der bliver lagt her, jeg har vindue ud 

til parken så det var også vigtigt for mig at se hvordan der kom til at se ud. 

Majken: (4:16) Har du tidligere deltaget I et lignende projekt? 

Charlotte: Ikke af sådan en karakter. Jeg har siden deltaget i udviklingen af folkeskolen 

herude, som også har været en brugerinvolverende proces. 

Majken: Kan du drage nogle paraeller mellem de to projekter? 

Charlotte: Det kan man godt fordi I begge projekter var der lavet et stort forarbejde, dvs. det 

brugerne havde indflydelse på var meget styret og meget sat ind i nogle rammer fra start af, så 

det var ikke sådan at man fik fuldstændig frie tøjler til at tænke tanker. 

Majken: Hvad var tanken bag at sætte sådanne rammer op? 

Charlotte: Det kan jeg ikke sige helt præcist, men jeg tror at det handler om at det kan være 

lidt farligt at sætte brugerne løs og det kan være svært at få samlet alle ideerne igen og 

samtidig med at man skal være opmærksom på at når man siger at folk kan komme med deres 

ideer, så er der også nogen der kan komme og sige at det er det de forventer at få. Derfor er 

det bedre at ligge rammerne lidt stramt fra starten, så kan man lidt bedre styre processen 

(5:49) og måske specielt i forhold til Mutopia fordi de havde så stramt et budget, så var der 

behov for at styre det ret meget.  

Majken: Hvad var formålet med Ø-City projektet. For Mutopia og for slutresultatet. 

Charlotte: For Mutopia handlede det om at få udviklet en park, som for dem der skulle bruge 

den kunne have gavn af og synes var et godt sted at opholde sig. Slutresultatet var nogenlunde 
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det samme, men jeg tror for Mutopia at de synes processen har været spændende, men 

samtidig har det fra bygherren nok også været et krav om at borgerne skulle involveres. Så 

hvor meget det har været Mutopias ønske eller Grundejerforeningens ønske det ved jeg ikke. 

Majken: Hvad fik du at vide om din rolle I projektet? 

Charlotte: De var meget gode til at ligge ud fra starten at man skulle arbejde udefra nogle 

rammer og det var de rammer man havde indflydelse indenfor. 

Majken: Hvad vidste du om projektet inden I gik i gang? 

Charlotte: Vi var til et indledende møde hvor Mutopia havde lavet en skitse allerede til 

hvordan de forestillede sig at parken kunne se ud og det vi fik at vide fra starten og at vi 

skulle begynde at tænke tanker udefra det. Så der lå allerede et projektforslag. 

Majken: Kan du beskrive projektforløbet, hvad der skete? 

Charlotte: Jeg kan prøve om jeg kan huske det, det er jo efterhånden noget tid siden. Vi var 

igennem 2 eller 3 workshops, hvor det fra starten var meget brainstorm, hvor vi udefra deres 

skitseforslag skulle sidde med nogle små billeder og ord og sætte på et billede af parken, hvor 

man kunne sige; jeg kunne godt tænke mig at have det her sted og at det skulle være sådan og 

sådan, så man på den måde kunne komme ud med hvad man godt kunne tænke sig af 

aktiviteter i parken. Det gik de så hjem og tegnede videre på og gjorde deres forslag mere 

konkret, også mødtes man igen også fremlagde de så hvad de havde fået ud af alle ideerne. 

Der var så nogen der var sorteret fra, fordi de måske var for dyre, ikke kunne lade sig gøre, 

men der var også rigtig mange som var kommet med. Så diskuterede vi så de forslag også gik 

de hjem og tegnede igen også fremlagde de et endeligt forslag til et møde, hvor vi også var 

med, hvor vi godt kunne komme med nogle input, men hvor det ligesom var nogenlunde 

færdigt. 

Majken: Kan du huske hvilke billeder du satte på I starten af processen? 

Charlotte: Min mand og jeg havde den prioritet at der skulle være mødesteder i parken, der 

måtte gerne være en cafe eller noget andet form for mødested i parken. Så var det det vigtigt 

for os at der blev noget niveauforskelle derude, så det ikke var for meget. Det var vigtigt for 

os at der var noget for børnefamilierne, fordi vi selv er en børnefamilie, men også fordi der er 

mange børnefamilier herude. 

Majken: Hvor hentede I inspiration til de ideer? 

Charlotte: Vi hentede meget gennem mit arbejde, fordi jeg jo har set en masse gårdmiljøer og 

fordi jeg har en faglig ballast i forhold til hvad der skal til for at folk mødes og der skabes 

interaktion, så der har jeg hentet noget der, hvor min mand nok mere intuitivt har tænkt, hvad 

kunne jeg godt tænke mig med udgangspunkt i mig selv og hvad jeg ville bruge. Før boede vi 
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i Søndermarken, så selvfølgelig har vi også taget nogle ideer med fra der i forhold til hvad vi 

godt kunne lide ved den park og hvad der fungerede der, som vi godt kunne tænke os at have 

med.   

Majken: Så de ideer både du og din mand kom med, hvordan arbejdede I videre med de ideer 

i gruppen? 

Charlotte: Nu var der jo mange som havde hver deres dagsorden i forhold til hvad de synes 

var vigtigt, men jeg synes alle ideer blev taget op og man var delt ud i nogle mindre grupper 

udefra den store gruppe, hvor man kunne diskutere sig frem til og indgå kompromisser med, 

hvad det var man helst ville have. Men på mange af punkterne var der ret stor enighed om, 

hvad man gerne ville have, netop omkring det her sociale mødested var der stor opbakning til, 

faktisk i alle grupperne.  

Majken: Er det noget I ser I parken i dag? (12:18) 

Charlotte: Ja, der er kommet en hel del af tingene med. Man har netop lagt vægt på det her 

med niveauforskellene, det havde de nu også med i forslaget fra starten af, der er også 

kommet en del for børnefamilierne. Og har faktisk også tænkt mødestederne ind, ikke så 

fysisk som en cafe, men der er en friluftsscene, en boldbane, så det er også noget med at man 

skal udvikle de her mødesteder, tror jeg det er blevet til.  

Majken: Følte du at Mutopia lyttede til jer og tog jeres ideer seriøst? 

Charlotte: JA det synes jeg, inden for de rammer de havde, det var også svært for dem, fordi 

budgettet var så skarpt som det var, men jeg synes de gjorde et godt forsøg. 

Majken: Kan du huske nogen af de andre ideer som nogen af de andre i gruppen kom med? 

Charlotte: Der var nogen som snakkede meget om et specielt hundelufteområde i parken, så 

blev der snakket om mere sportsmæssige faciliteter, som street basket, løbebane osv. 

Majken: Hvilke ideer videregav i til Mutopia? Udvalgte I nogle ideer eller videregav I alle 

ideer? 

Charlotte: Vi videregav alt, det lagde formen også op til at man bare skulle komme med alt 

fra start også blev det snævret ind undervejs. 

Majken: Kan du beskrive lidt hvilke opgaver I skulle løse i gruppen? 

Charlotte: Vores opgave var i virkeligheden at fylde rammerne ud, i det Mutopia havde lavet, 

de havde kommet med et forslag, så på en eller anden måde kan man sige at vi var 

sparringspartnere for dem, vores opgave var at sige om det de kom med passer til de behov vi 

har (15:00) i Ørestad, udefra dem som deltog. Vi var sparringspartnere, fordi vi havde ikke 

nogen beslutningskompetence, det var mere en konsulterende funktion og udviklende 

funktion. 
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Majken: Ændrede den rolle sig igennem projektet? 

Charlotte: Nej det var meget klart fra starten af. 

Majken: Hvilke redskaber fik I til at løse opgaverne? 

Charlotte: Bare det oplæg var et godt redskab til at spore os ind på den ramme vi skulle 

arbejde indenfor, hvad er det de forestiller dem at vi skal tage udgangspunkt i. Også var de 

gode til rent procesmæssigt, de arbejdede fx. med de her små billeder, nogle små papkort, 

som man fik til at sætte tingene i gang. 

Majken: Hvad var det for nogle billeder? 

Charlotte: Det var et billede af en gynge, et flag, forskellige redskaber man kunne forestille 

sig kunne være i en park, der var også blomster og træer. 

Majken: Var det brugbart? 

Charlotte: Ja, det var meget godt, måske især hvis man ikke har været en del af sådan en 

proces før og ikke er vant til at skulle udvikle nye ideer på den måde, så var det rigtig godt. 

Majken: Hvordan hjalp det jer til at løse opgaven? Hvordan var det brugbart? 

Charlotte: Til at begynde at tænke hvad er det vi gerne vil have og hvad vi ikke vil have og 

sætte nogle tanker, de havde måske sat nogle billeder på, som man måske ikke selv lige havde 

overvejet kunne være i en park (17:28), så på den måde var det også med til at sætte nogle nye 

tanker i gang i forhold til hvad man kunne se i en park. 

Majken: Kom der noget op som lå udenfor de rammer som Mutopia havde givet jer?  

Charlotte: Det var det der cafehuset, var ikke noget de havde tænkt med ind fra starten, og 

selvom det ikke står der fysisk, så er der nu blevet lavet sådan at der er både trukket vand og 

el, så det er muligt at få det opført på et senere tidspunkt, så det er i hvert fald en af de ting 

som blev prioriteret højt i gruppen og som vi fik ind i forslaget, i hvert fald forberedt til det. 

Majken: Så der er et cafehus i dag. 

Charlotte: Det er der ikke, men der er forberedt til det stadig. Der er lavet nogle indledende 

skridt til det, så det kan oprettes hvis man får samlet nogle penge til at bygge det. 

Majken: Hvordan var samarbejdet med medarbejderne fra Mutopia? 

Charlotte: Vi mødte kun to af medarbejderne fra Mutopia, eller var det tre, vi kørte jo 

processen, men vi var ikke så meget en del af deres arbejde med produktet på den måde, det 

var nogle seancer af nogle timer ad gangen, så jeg ved ikke om man kan sige at vi 

samarbejdede med dem på den måde. Det var en proces hvor vi kunne komme med vores 

ideer også tog de dem med hjem.   

Majken: Med din baggrund, vil du så sige at man kunne have gjort det anderledes? 
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Charlotte: Nej, jeg synes faktisk det var rigtig godt den måde de gjorde det på, netop det her 

med at man havde gjort det klart med rammerne fra start, hvilken indflydelse man havde er 

rigtig vigtig når man spørger brugerne, så de ikke forventer mere end de får. Det synes jeg de 

var gode til. 

Majken: Var der nogen ting i var uenige eller enige om med Mutopia? 

Charlotte: Nej, det var også noget de var gode til, det kan godt være der var nogen ideer som 

mange gerne ville have ind, fx. var der meget bred opbakning i gruppen til at man gerne ville 

have noget vand ind i parken på en eller anden måde, hvor Mutopia sagde det kan ikke lade 

sig gøre, det bliver for dyrt. Og der synes jeg de var meget gode til at få vendt stemningen og 

få snakket sig ud, for det var en situation som godt kunne være blevet lidt låst måske.  

Majken: Hvis du nu kigger på resultatet, hvilket resultat er så kommet ud af det forløb? 

Charlotte: Jeg synes vi har fået en god park med nogle gode funktioner i, som lignede meget 

det på tegnebrættet og som vi var med til at udvikle, selvfølgelig er det nogle småting, fx 

kunne de der bakker godt have været lidt højere osv. men der kan man også sige at i og med 

at man har været med til at udvikle, så ved man også hvorfor tingene er som de er. Så når 

andre brokker sig over tingene, så kan man sige jamen det er fordi det er for dyrt eller andre 

grunde. Det er også noget af det man har fået ud af at være med i sådan en proces at man har 

en baggrundsviden for hvorfor den er lavet. 

Majken: Kan du give et eksempel på noget ala eksemplet med bakkerne, som er blevet som 

du siger som det er blevet? 

Charlotte: Bagenden af parken den som går ned mod CenterBoulevard, der var lagt mere op 

til at  den skulle være mere skærmet ud mod vejen og det er den ikke blevet  

Majken: Hvorfor blev den ikke det? 

Charlotte: Den er en af de ting som svæver i det uvisse, hvorfor den ikke blev sådan, jeg tror 

det har noget at gøre med jordpriser, det blev for dyrt at lave de lange bakker, som man gerne 

ville. Den skulle også have et lidt mere vildt udseende, lidt mere natur agtigt, og det er det 

heller ikke blevet. Det var lagt an at der skulle være forskellige temaer i parken, men de 

træder ikke så tydeligt frem som da vi lavede forslaget. 

Majken: Kunne man have gjort noget anderledes for at de kunne træde mere i kraft? 

Charlotte: Ja, det kunne man godt på det rent fysiske, men igen det er sikkert et spørgsmål 

om økonomi. 

Majken: Har du en ide om Mutopia er blevet tilfredse med resultatet? 

Charlotte: Det ved jeg faktisk ikke, der har ikke været noget opfølgende med Mutopia og 

gruppen efterfølgende. 
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Majken: Har du efterfølgende haft nogle ideer til Mutopia som du har videregivet eller som 

du kunne tænke dig at fortælle dem om? 

Charlotte: I forhold til parken? 

Majken: Ja. 

Charlotte: Nej for den er jo færdig og Mutopia var jo bare en hyret arkitekt, så det ville nok 

ikke være dem jeg ville henvende mig til, men ville nok henvende mig ti grundejerforeningen, 

hvis det var, som jo ejer parken og som står for videreudviklingen hvis det var. 

Majken: Føler du at du har ejerskab over parken, nu hvor du har været en del af udviklingen? 

Charlotte: Ja, det synes jeg. 

Majken: I processen var det, sagde du, mere en bekræftigelse af selve resultatet, følte du at 

du til sidst kunne være kommet ind og påvirket resultatet i en anden retning? 

Charlotte: Ikke til sidst i processen, der var løbet kørt, man skulle komme med sit input på 

første eller anden workshop, det var ligesom der indflydelsen var og i den sidste  fase var det 

mere en godkendelse, fordi vi havde jo ikke noget mandat til at sige det kan vi ikke godkende. 

Det var mere en fremlæggelse, hvor vi sagde at det er hvad vi har fået ud af jeres ideer og det 

er sådan at det er blevet. 

Majken: Var det brugergruppen der havde det mandat. 

Charlotte: Nej det var grundejerforeningen. 

Majken: Hvad motiverer dig til at deltage i sådan et projekt? 

Charlotte: Det er at jeg føler at jeg får en indflydelse på det sted jeg bor, men også at jeg får 

nogle relationer til de andre som bor her, så der er også et socialt aspekt i det. Lige præcis i 

den proces er det ikke nogen jeg er blevet venner med bagefter men jeg føler jeg har et ret 

bredt netværk i Ørestad efterhånden og det er fordi jeg har været med i det her og med skolen 

og har været med i By og Havns forskellige aktiviteter, med i følgegruppen for parken, så jeg 

har efterhånden været med rigtig mange steder. Og det er mange af de samme mennesker, der 

kommer med i sådanne foraer, så man lærer mange at kende. 

Majken: Har du lært noget nyt. 

Charlotte: Garanteret, det er svært at sætte en finger på hvad det er. Men i forhold til det her 

med parken, har jeg lært hvad sådan nogle anlægsopgaver koster, hvad kan lade sig gøre 

(27:03) og fordi det var Mutopia gode til at dele ud af den viden de havde og forklare hvorfor 

ting ikke kunne lade sig gøre og hvorfor noget var smartere, så det føler jeg at jeg har fået 

større indsigt i. 

Majken: Hvad er fordelene ved at inddrage brugere i Mutopias udvikling af nye produkter? 
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Charlotte: For dem er det vel et spørgsmål om at det de også laver rammer de målgrupper de 

også gerne vil have at det skal ramme. Det er det vigtigste tror jeg.  At brugerne bliver mere 

glad for det, og skabe et større ejerskab til det der bliver lavet. Der skal man jo bare være 

opmærksom på at vi måske var 15 mennesker højest i den gruppe, så det er begrænset 

indflydelse og ejerskab kan man sige, som der dannes på den baggrund. Og der er en meget 

meget indskrænket del af de mennesker som bruger parken, som har været med til at udvikle 

den, så man skal måske også. Det er ikke fordi det er dårligt på nogen måde, men man kan 

stille sig kritisk overfor hvor demokratisk det egentlig er, hvor meget skal man egentlig ligge i 

det, når det egentlig er så få der har været en del af det. 

Majken: Har I 15 følt et ansvar for at skulle videregive det ansvar til de andre beboere? 

Charlotte: Nej det synes jeg ikke fordi alle havde mulighed for at deltage, så hvis man gerne 

vil have indflydelsen, så må man også tage den når muligheden er der. Man skal netop ikke se 

den som noget demokratisk på den måde, det er et spørgsmål om at gider det de får en 

indflydelse og dem der ikke gider det det er bare ærgerligt. 

Majken: Hvis du ikke havde deltaget hvordan ville det så have set ud? 

Charlotte: Jeg tror ikke det ville have set så meget anderledes ud (29:44), jeg ville stadig 

have været glad for parken og bruge den så meget som jeg gør nu tror jeg.  

Majken: Hvad er ulemperne ved at inddrage brugerne? 

Charlotte: Hvis man ikke gør det klart fra starten af, hvad man gerne vil have ud af at 

inddrage dem, så kan man bruge rigtig lang tid på ikke at få nogen nye ideer på bordet, så folk 

ligesom starter helt tilbage fra Adam og Eva og bruger tiden på at diskutere alle mulige andre 

problemstillinger, herude handler det fx. meget om parkeringsproblemer, der blev også brugt 

meget tid på at diskutere hundelorte i parken. Når folk de bruger de her forær til at komme af 

med alt deres brok og irritation over ting der ikke fungerer. Det vil jeg sige er ulempen, man 

skal være rigtig god til at styre det, hvis man vil have noget ud af det som udvikler. 

Majken: Det var meget interessant, det du sagde før. Tror du det ville have gjort en forskel 

om man slet ikke havde inddraget brugerne? 

Charlotte: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke at det ville gøre den helt store 

forskel, fordi sådan som parken er kommet til at se ud i dag er meget tro mod det oplæg 

Mutopia havde lavet fra starten, så det er virkelig nede i detaljen hvor man kan se et aftryk fra 

dem, som har været med og det skal ikke ses som noget dårligt, fordi jeg synes det var et 

rigtig godt udgangspunkt Mutopia havde lavet, så på den måde er det måske også derfor. Man 

kan så diskutere om det overhovedet har været nødvendigt at inddrage os (31:50) eller kunne 

de ikke bare have lavet det som de havde tænkt sig at lave det.  



185 
 

Majken: Hvad tænker du der? 

Charlotte: Jeg tror ikke at produktet ville have blevet så meget anderledes, det er nok mere en 

følelse af at der har været nogen med herudefra som, det er nok noget mere en legitimering af 

at det er brugernes eller beboernes park og de har selv været med til at udvikle den eller har 

haft mulighed for det. 

Majken: Hvem er den legitimering vigtig for? 

Charlotte: Den er vigtig for grundejerforeningen tror jeg,  som har puttet penge I det her og 

jeg tror måske også den er vigtig for Mutopia, som kan sige at det her er ikke et 

ekspertprojekt, men et projekt som I selv har kunne få indflydelse på hvis I ville (32:51), og at 

resultatet er med lig med det Mutopia selv havde, det kan man jo så sige at det er fordi de har 

været dygtige til at lave noget der passede til os i forvejen.  Det er mere processen, som har en 

værdi end det der kommer ud af det i sidste ende. 

Majken: Hvorfor er det vigtigt for Mutopia at sige at det ikke er et ekspertprojekt, men et 

brugerdrevet projekt? 

Charlotte: Det tror jeg fordi, sådan er det generelt for mange arkitekter, at de ikke ønsker at 

se dem slev som meget elitære, men de vil gerne vide hvordan dem som skal bruge det ser 

tingene, de går meget op i at tage et udgangspunkt som er brugernært når de udvikler noget. 

Majken: Hvorfor? 

Charlotte: Det ved jeg ikke, for når det kommer til stykket, så er det de tegner udviklet på 

deres bord også går de ud og spørger om brugerne kan lide det de ser, men jeg tror det er lidt 

af en trend, det her med at borgerne og brugerne skal involveres. Det ligger meget godt i tråd 

med at hele den der ekspertrolle skal brydes ned. Man gør det også indenfor byplanlægning, 

hvor man taler meget om demokratisk planlægning. Det gennemsyrer ligesom alt havde der 

sker af udvikling i samfundet, det er vigtigt at få dem med som det påvirker. Jeg tror måske 

også at det er det der spiller ind. 

Majken: Hvem er samfundet? 

Charlotte: Det tror jeg ikke man kan sætte ansigt på, det er nok bare sådan en diskurs som 

har udviklet sig, som alle tilslutter sig uden måske at tænke over hvorfor man gør det. I hvert 

fald indenfor forvaltningsmæssige rammer, når kommuner skal udvikle noget indenfor staten, 

så bliver det her med brugerinddragelse også noget med; det skal vi også men vi har egentlig 

lyst, men vi må hellere gøre det alligevel, så det er også nogen gange lidt pseudo, noget man 

skal gøre fordi sådan er det bare. Det er ikke alle der ved hvad de vil have ud af det (36:06).  

Majken: Er det meget presset fra regeringen? 
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Charlotte: Nej jeg tror ikke det er presset fra regeringen, men det er usagt, man kan ikke helt 

sige hvem det er der kræver det, men det er en diskurs i samfundet som beslutter at det er den 

rigtige måde at gøre det på. 

Majken: Det er en interessant pointe, er det også noget du arbejder med i dit arbejde? 

Charlotte: Det er noget jeg har beskæftiget mig meget med på mit studie og som jeg tænker 

meget over, når jeg laver udvikling på mit arbejde. Jamen hvornår er det at jeg gerne vil have 

borgerne med til at udvikle det her og hvornår er det relevant at have folk med i en 

udviklingsproces og hvornår gør man det bare fordi det skal se godt ud, det synes jeg er rigtig 

vigtigt at man gør sig klart ved at inddrage folk.  

Majken: Kan du give et eksempel fra dit arbejde, hvor du har sagt her er det vigtigt at have 

brugerne med og her er det ikke vigtigt? (37:25) 

Charlotte: Det er tidsmæssigt hvor jeg skelner, hvor jeg i startfasen, hvor jeg laver en 

udviklingsplan for et område, der har jeg ikke alle beboere med, der taler jeg med enkelte 

nøglepersoner, som jeg ved har en viden om området og først når det skal til at blive helt 

konkret, hvor sleve aktiviteterne skal sættes i gang, så begynder jeg at inddrage beboerne, og 

det handler om at beboerne i de områder jeg arbejder i, kan have svært ved at forholde sig til 

sådan nogle meget overordnede lidt teoretiske temaer, men på det helt konkrete er de meget 

interesserede og vil gerne være med, men man risikerer at miste dem, hvis man inddrager dem 

for tidligt, så det er nogle af de overvejelser jeg gør mig i forhold til inddragelsen af beboerne.  

Majken: Interessant, det er sjovt at du arbejder i det samme område. Er der andet du vil 

tilføje inden vi afslutter interviewet. 

Charlotte: Nej. (snak om relevant litteratur som bliver brugt meget i lokaludvikling indenfor 

sektoren). 

 

 

Translation of citations used 
The citations used in the thesis have been translated as close to the orginial statement as 

possible to avoid manipulations with the statements. The Danish citation is first mentioned, 

followed by the English translation, which is used in the thesis. 

 

”Hvis man havde spurgt brugerne om hvad de ville have, så ville de have sagt hurtigere 

heste, de havde aldrig kunnet finde på at sige, at de ville have en bil” (Interview with Holger, 

4: quoting Henry Ford 1905). 
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”If you had asked the users what they wanted, they would have said faster horses, they would 

never have said, they wanted a car” (Interview with Holger, 4: quoting Henry Ford 1905). 

 

“det vil ikke være så dikteret af markedet, der vil det nok være Fritz Hansen som leger lidt. 

Det tror jeg også er sundt” (Christian, 74).  

“it will not be as dictated by the market, rather Fritz Hansen will probably play around a bit. 

I think that is a good thing” (Christian, 74). 

 

”Det kan være designere og arkitekter, redaktører osv. osv. kreative folk, som er interessante 

og ved hvad der sker rundt omkring og for at sparre med dem (…) for at bringe input til os” 

(Christian, 50). 

”It could be designers and architects, editors and so on, creative people who are interesting 

and who know what is going on and to spar with them (….) in order to provide us with new 

input” (Christian, 50). 

 

”når alle får is scooter, eller nogle dragter på så er alle på samme niveau, og der bliver 

nedbrudt nogle barriere, og det fungerede rigtig godt det med is, og de blev indhyllet i en helt 

euroforisk verden der” (Christian, 70). 

”when everybody gets an ice scooter or is dressed up in a suit, then all are at the same level, 

and barriers are broken down, and that ice event worked really well, and they were shrouded 

in a completely euphoric world” (Christian, 70). 

 

”de (arkitekterne) er med til at sætte dagsordenen for, hvad det er, vi gerne vil arbejde med 

(...) og på den måde ja, prøver vi at udvikle dem indirekte til at genere ideer og koncepter”  

(Christian, 71). 

”they (the architects) contribute to setting the agenda for what it is we want to work with (…) 

and in that way, yes, we try to develop them indirectly to generate ideas and concepts” 

(Christian, 71).  

 

”det er ligesom os der spiller den største rolle i starten, fordi vi er ude og finde designere og 

er ude at briefe dem og identificere dem, som vi synes passer lige til at lave lige det produkt” 

(Christian, 54). 
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”we sort of play the biggest role in the beginning, because we find the designers and we brief 

them and identify those whom we think are the perfect matches for designing that exact 

product” (Christian, 54).  

 

“det ser jeg som min vigtigste opgave, at få det med i produkterne, det er Fritz Hansen’s 

fingeraftryk, vores samarbejde med denne designer, fordi hvis designeren bare sidder og 

tegner løs derhjemme, så ville det være meget det, som sker i hans/hendes hoved kun, det skal 

det også være langt henne af vejen” (Christian, 56). 

”(that?) I see that as my most important job, to incorporate it in the products, it is the finger 

print of Fritz Hansen, our cooperation with this designer, because if the designer is simply 

drawing at home, then it (the drawing) would mostly illustrate what is going on in his or her 

head, which it should be essentially” (Christian, 56).  

 

”Og så kom vi hjem i deres hjem og fotograferede dem, og de fortalte op og ned om alt 

muligt, det er ikke så tit man kommer så tæt ind på folk, på den måde var det meget 

værdifuldt” (Christian, 64). 

”And then we visited them at their home and photographed them, and they talked animatedly 

about all sorts of things, it is not that often that you get so close to someone, in that way it 

was really valuable” (Christian, 64).  

 

”vi har endda opfundet en person vi kalder Connie, fordi der var et interview med en dame 

der hed Connie, som var meget velhavende fra London, som ligesom var prototypen på den 

her internationale velbevandrede, ret velhavende kvinde i halvtredserne” (Christian, 67).   

”we have even invented a person whom we call Connie, because there was an interview with 

a lady named Connie, who was really wealthy and from London, she was sort of the prototype 

of this pretty wealthy woman in her fifties, fully versed in international matters” (Christian, 

67). 

  

”vi fik en masse tid sammen med den her gruppe, se hvad de kan, hvordan de sidder, hvordan 

de snakker osv. Det man bruger er fra maven, fordi nu kender man denne bruger lidt bedre” 

(Michael, 108). 

”we spent a lot of time with this group, to see what they are able to do, how they sit, how they 

talk and so on. What you end up using comes from a gut feeling, because now you know this 

user a little better” (Michael, 108).  
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”Vi har haft masser af fokusgrupper, men det er mere om at vise dem ting også får vi nogle 

input, også kan man ville det om man vil, man kan følge det eller man vil ignorere det” 

(Christian, 60). 

”We have had plenty of focus groups, but it is more about showing them things and then 

receive some feedback, and you can use it if you want to, you can follow (what they say) or 

you can ignore it” (Christian, 60). 

 

“Designeren ville gerne have, at den (sofaen) var ekstrem lav, så der ikke kunne komme 

støvsugere under, så måtte vi lave en anden løsning, så der ikke kom støv under i stedet for, vi 

ville gerne have den lave sofa, fordi det ser fedt ud” (Christian, 62). 

”The designer wanted it (the couch) to be extremely low, which meant you could not vacuum 

underneath, then we had to come up with another solution instead and make sure that no dust 

could come under it, because we really wanted the low sofa, because it looks awesome” 

(Christian, 62).  

 

“Det er nok noget mere en legitimering af, at det er brugernes eller beboernes park, og de 

har selv været med til at udvikle den eller har haft mulighed for det (…) Det er mere 

processen, som har en værdi end det der kommer ud af det i sidste ende” (Charlotte, 185).  

“It is probably more a legitimation of the fact that this is the users’ or the residents’ park, 

and they took part in the development or they had the opportunity to do so (...) It is the 

process itself that represents value rather than the outcome” (Charlotte, 185).  

 

“Ambitionen var at tage fat i den teknik, vi havde, som de alle synes var interessant og tage 

fat i noget, der hedder parkour, som er et meget trendy udendørsbevægelser. Hvis de så den 

der James Bond film, hvor de startede udenfor med at løbe efter nogen og de løb over 

bygninger (…) Det er lidt coolt” (Michael, 105). 

“The ambition was to work with the technique, we had, which they all found interesting and 

to work with a thing called parkour, which are these really trendy outdoor movements. Then 

if they had watched that James Bond movie, where they started running outside after someone 

and they ran on top of buildings (...) That is pretty cool” (Michael, 105).  
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“Vi havde fået en grafiker til at lave et logo til dem, vi havde navneskilte, mapper med 

klistremærker med logo på (…) for at materialisere at vi har glædet os til I kom” (Pernille, 

121). 

”We had a graphic designer to do up their logo, we had name tags, folders with stickers with 

the logo on (…) in order to materialise that we have been looking forward to seeing you” 

(Pernille, 121).  

 

“Ja vi havde nok været en af de heldigste klasser i skolen med at prøve sådan noget (… ) Det 

var jo vildt fedt at det kunne lade sig gøre for os og ikke sådan for andre. For så er det lidt 

sådan: vi kan og I kan ikke” (Sarah, 146). 

”Yes, we were probably one of the luckiest classes at school to be able to try such a thing (…) 

It was really awesome that it could be done for us and not for anyone else. Because then it is 

a bit like: we can do it and you cannot” (Sarah, 146).  

 

”når man bare kigger på den så lignende den ikke en legeplads, men det var det, og det var 

det, jeg tror, jeg synes var unikt ved den. Louise: vil du selv bruge den? Stefan: ja det tror jeg 

faktisk” (Stefan, 151). 

”when you just take a look at it, it did not look like a playground, but it was, and that was 

what I think was unique about it. Louise: would you use it yourself? Stefan: yes, I actually 

think so” (Stefan, 151).  

 

”så nummer ét var, at det var en stærk bekræftelse af, at vi er på det rette spor, og de kan 

også forstå det her og synes, at det ville være godt, men de tilføjede nogle ting, som var rigtig 

betydningsfulde, for os og vores videreudvikling” (Michael,109). 

”then number one was that this was a strong confirmation that we were on the right track, 

and they understand this and think it would be good, but they added some things which were 

really important for us and for our further development” (Michael, 109).  

 

“Føler du at du har ejerskab over parken, nu hvor du har været en del af udviklingen? 

Charlotte: Ja, det synes jeg” (Charlotte,183). 

“Do you feel that you have ownership of the park, now that you have taken part in developing 

it? Charlotte: Yes, I do” (Charlotte, 183).  
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“Man kan også sige, at i og med at man har været med til at udvikle, så ved man også hvorfor 

tingene er som de er. Så når andre brokker sig over tingene, så kan man sige, jamen det er 

fordi det er for dyrt eller andre grunde” (Charlotte, 182). 

”You could also say, that because you have taken part in the development, then you know why 

things are as they are. So when others complain about stuff, then you can say, well it is 

because it is too expensive or give other reasons” (Charlotte, 182).  

 

”vi fik jo nogle trøjer og sådan noget, som jeg havde på, som man skulle have på en hel dag. 

Så bl.a. i konfi-klubben, der havde jeg den på også spurgte folk, hvorfor jeg havde den på 

også svarede jeg, at det var fordi vi havde været med i det her projekt og det er parkour og 

det er en bane, så det var vildt godt” (Sarah,146). 

”as you know, we got some sweat-shirts and stuff, which I was wearing, and you were 

supposed to wear for an entire day. Then for instance in the confirmation-club, I was wearing 

it and then people were asking why I was wearing it, and I answered that it was because we 

had taken part in this project and it is parkour and it is a track, so that was really good” 

(Sarah, 146).  

 

”sagde at her skal man gøre det her og her skal man gøre det her, til alle deres venner fra 

skolen. Og den sidste aften havde vi en aften med forældrene, hvor vi havde vin og chips og 

det var åbning for begge linjer” (Michael,107). 

”said that here you have to do this and here you have to do that, to all their friends from 

school. And the last evening, we had an evening with the parents, and we had wine and crisps 

and both lines were open” (Michael, 107).  

 

”vi er også ansat på jobbet for at lave et flot hus og som holder og som holder byggeteknisk 

og æstetisk” (Dorthe, 19).  

”we are also employed to make a good-looking house that lasts and that will last 

constructurally and aesthetically” (Dorthe, 19). 

 

“Beboere og personale på Gimle er fremtidens brugere af Presteheia og derfor er deres brug, 

oplevelser og viden om stedet væsentlige” (Holger, 8). 

”Residents and employees at Gimle are the future users of Presteheia which is why their 

usage, experiences and knowledge about the place are vital” (Holger, 8).  
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“det ændrer jo helt den måde man tænker omkring det på, gud det er sådan nogle mennesker, 

vi skal lave det til. Dvs. der er med til at skabe et langt mere skarpt og præcist billede af dem, 

hvem den bruger du nu skal...” (Holger, 11). 

“it completely alters the way you think about it  - God, these are the kinds of people we are 

constructing it for. That is, this is part of creating a lot more focused and precise image of 

whoever the user you now have to...” (Holger, 11).  

 

”Det handler netop om at bruge, om at skabe nogen situationer, hvor vi pludselig får 

formuleret nogle ting, som måske kommer som en overraskelse både for brugeren og for os 

som arkitekter” (Holger,7). 

”It is precisely about using, about creating situations in which we are suddenly able to 

formulate things that might come as a surprise for both the user and for us as architects” 

(Holger, 7).  

 

“men hvis man prøver at få værdierne ind i projektet, det handler det i højere grad end om at 

tage de konkrete ideer også materialisere dem” (Dorthe,21). 

”but if you try to incorporate the values in the project, then it is less about using the concrete 

ideas and to a greater extent about materialising them, too” (Dorthe, 21).  

 

“brugeren kan have svært ved at se det i den samlede helhed, de er meget tilbøjelige til at 

tage udgangspunkt i deres rolle i en organisation og deres behov” (Dorthe,16).   

”the user can find it difficult to see it as a part of  the big whole, they are very inclined to 

perceive themselves, their role in an organisation and their needs as the starting point” 

(Dorthe, 16).  

 

"Det var en blanding af, at vi kom med oplæg, og de kom med respons, som vi kom med nyt 

oplæg og dem med nyt respons og nogle ideer, så det er en form for sammensmeltning af ting, 

der kom med” (Kristina,163). 

”It was a mixture of our presentations, their response, we presented new presentations, and 

they gave new response and some ideas, so it is a kind of fusion of things, that were included” 

(Kristina,163). 

 

“det endte med at vi fik vores vilje, at vi ville ikke have noget trægulv, fordi det kommer til at 

koste i drift bagefter. Så det måtte de bøje af for. Arkitekterne” (Annette,40). 
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“in the end we got our way, we did not want a wooden floor, because it will cost us in 

maintenance afterwards. So they had to yield. The architects” (Annette, 40).  

 

“vi spørger ikke til hvilken form de synes rummet skal have eller sådan designmæssigt” 

(Dorthe,18). 

”we will not ask what type of shape they think the room should have or any such design 

matters” (Dorthe, 18).  

 

“vi lavede en hundeworkshop i februar for at høre om, hvad er hundejernes behov, hvad vil de 

gerne have osv. så vi prøver at fortsætte det her spor med at involvere beboerne derude” 

(Anne,170) 

”we had a dog workshop in February to hear the needs of the dog owners, what they wanted 

and so on, then we will try to continue in this track involving the residents out there” (Anne, 

170).  

 

”I slutningen af processen oprettede vi en beboer-kontaktgruppe, som skulle arbejde med 

brug af parken (...), de kommer med input til, hvad folk ansøger om, at der skal være i 

parken” (Anne,174-175). 

”By the end of the process, we established a resident-contact group, which was going to work 

with the use of the park (…), they provide input for the things that people apply for to have in 

the park” (Anne, 174-175).  

 

”vi har bare ikke fået nok ud af vores tid. Så det her projekt, det har måske givet mig nyt håb 

eller at vi kan bruge det til at få noget god sparring og god bekræftelse” (Michael, 111) 

”we just have not got enough out of the time. So this project, maybe it has given me new hope 

or we can use it for sparring and good validation” (Michael, 111) 

 

“Jeg har lært at vi faktisk kan få noget igen, fordi jeg har været temmelig skeptisk” (Michael, 

111). 

”I have learned that we can actually get something back, because I have been rather 

sceptical” (Michael, 111).  

 

 


