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Anbefalingerne i dette dokument falder i to dele: 

1. En bagudskuende og evaluerende del, der kort beskriver  
overvejelserne bag  innovationsprocessen i forprojektet 
om åbne offentlige data og grøn omstilling. Her skitseres 
også afvigelser fra den tiltænkte proces og samles op på 
overordnede erfaringer fra de enkelte forløb.

2. En fremadskuende del med anbefalinger til planlægning 
og udvikling af innovationsprocesser, der har fokus på at 
identificere og udstille endnu ikke åbne data i offentligt-privat 
samarbejde.
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Som del af Økonomiaftalen 2021 blev der i foråret 2021 igangsat et fællesoffentligt forprojekt 
med fokus på åbne offentlige data og ny teknologi i den grønne omstilling. Som partnere 
i projektet deltog Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner, Styrelsen for Dataforsyning og 
Effektivisering, Digitaliseringsstyrelsen og Open Data DK, der også var den udførende 
projektpartner.

Forprojektet havde til formål at afprøve, hvordan man i den offentlige sektor kan arbejde 
med en mere efterspørgselsdrevet tilgang til åbne offentlige data. Dette blev afprøvet ved 
gennemførsel af fokuserede innovationsforløb om åbne offentlige data, ny teknologi og grøn 
omstilling, og med deltagelse af både offentlige og private aktører. Innovationsforløbene 
skulle afdække værdipotentialet i endnu ikke åbne offentlige data inden for mobilitetsområdet.

Forprojektet havde derudover fokus på at afdække, hvordan man fremadrettet kan udvælge og 
udvikle andre offentlige dataområder til udstilling, samt hvordan man kan styrke et offentligt-
privat samarbejde omkring åbne offentlige data og innovation. 

Som en del af forprojektet har det været et mål at samle nye (og eksisterende) erfaringer 
i anbefalinger til, hvordan tværsektorielle innovationsprocesser bedst struktureres. Disse 
præsenteres her. Foruden disse anbefalinger er også udviklet særskilte anbefalinger til, 
hvordan man kan arbejde på at styrke samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private 
aktører inden for åbne offentlige data. Anbefalingerne er udarbejdet af Dansk Design Center 
og Seismonaut for Open Data DK.

1. Baggrund
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2. Erfaringer fra de 
tre innovationsforløb
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Udvælgelse og udstilling af data

De tre innovationsforløb tog afsæt i udstilling af offentlige data på mobilitetsområdet. 
Mobilitetsområdet som tema blev valgt af den fællesoffentlige projektgruppe på baggrund af en 
afdækning af relevante dataområder, hvori der blev udpeget data med grønt potentiale - dette var 
særligt realtidstrafikdata, statisk infrastrukturdata og data fra offentlig transport. 

De tre forløb blev særligt tilrettelagt med henblik på at skabe de bedste rammer for at kunne 
identificere de offentlige data med størst værdipotentiale for at blive udstillet. Derudover skulle det i 
forløbene undersøges, hvilke nye grønne forretningsmodeller der kunne udvikles baseret på ny data og 
teknologi. Det var således en eksplorativ proces, hvor både potentialet i data, mulighederne ved brugen 
af (ny) teknologi og afsøgningen af den grønne værdi var udgangspunkt for det der skulle undersøges i 
innovationsprocessen (se figur 1).

Figur 1: I innovationsforløbene blev der eksperimenteret med både data, teknologi og den grønne værdi.    
Alle dele var derfor i bevægelse i løbet af processen.



Det metodiske udgangspunkt for de tre inno-
vationsforløb var innovationsmodellen Double 
Diamond fra Design Council. Ved at strukturere 
innovationsprocessen omkring modellen sikrede 
det muligheden for at arbejde med dagsordenen 
på flere niveauer: 1) fra de mere åbne og afsøgen-
de aktiviteter til 2) de mere snævre, hvor konkrete 
bud på løsninger og forslag til test kunne finde 
sted.(se figur 2)

For at sikre innovationshøjde og rum for undersø-
gelse af både det grønne, det digitale og datas 
potentiale tog innovationsprocessen sit udgangs-
punkt i en række bærende elementer:

• Tidlig scoping - projektets tidshorisont var 
kort, så det var væsentligt at komme tidligt i 
gang med problemafgrænsning og rekrutte-
ring, for at sikre alle detaljer var på plads til at 
køre selve forløbene. 

• Tid til udvikling - processen blev lagt, så 
der var plads til udvikling mellem de fælles 
nedslag. 

• Progression - der skulle på forholdsvis kort tid 
både divergeres - åbnes op for nye perspek-
tiver og idéudvikles, og konvergeres - træffes 
beslutninger og afprøve mulige løsninger.

• Rum for eksperimenter og tests - der skulle 
skabes rammer, så det var muligt at teste 
konkrete udviklede løsninger.

• Agilitet - processen skulle kunne omstilles 
undervejs, så den bedst muligt imødekom de 
deltagere der kunne rekrutteres, den data der 
kunne findes og den tidsmæssige ramme. 

Selvom alle tre forløb havde samme overordnede 
metodiske ramme, var der tidligt i forløbet behov 
for justeringer, hvilket resulterede i tre forløb der  
naturligt tog sig forskelligt ud.

Figur 2: Innovationsprocessen som den så ud forud for rekruttering og planlægning af de enkelte forløb. 
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Udvælgelse og udstilling af data

Fase 03 
Udvikling & test
3 - 3,5 uger

Fase 02 
Framing &
innovationsproces    
1,5 - 2 uger

Fase 01 
Opstart

Opstartsmøde
med fokus på rammesætning 
af problemet

Problemejer & dataejer
2 timer

Workshop 1
med fokus på kortlægning af 
problemet, pain points og match  
med datapakke

Problemejer, dataejer
& udviklere
4 timer

Idéudvikling
på egen hånd

Udviklere (+ evt. dataejer)
+/- 10-15 timer

Workshop 2
med fokus på kvalificering 
og prototyping

Problemejer, dataejer
udviklere & sektorekspert
3 timer

Prototypeudvikling
på egen hånd

Udviklere (+ evt. dataejer)
+/- 10-15 timer

Tjek ind møde
med fokus på sparring og 
kvalificering frem mod test

Udviklere (+ evt. dataejer)
1 timer 

Testperiode
af prototype og grønt potentiale

Udviklere (+ evt. dataejer)
+/- 10-15 timer

Præsentation
af resultater fra testforløb

Problemejer, dataejer
udviklere & sektorekspert
3 timer

Innovationsforløb
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Udvælgelse og udstilling af data

Forløb #1: 
Samordnet varedistribution   
I forløb #1 blev Aarhus Kommune, Erhverv Aarhus 
og virksomhederne Septima og Geoinfo inviteret 
ind i et fælles rum for at udforske mulighederne 
for udvikling af nye modeller for samordnet 
varedistribution for at nedbringe trængsel og 
skabe grønnere miljø i Aarhus by. 

Forløbet skiftede karakter efter opstartsmødet, 
da den rekrutterede virksomhed til udvikling lige 
inden opstart meldte fra. Den nye proces (figur 3) 
gav til gengæld mulighed for at afprøve og teste 
en alternativ tilgang til undersøgelsen af datas 
potentiale.

Forløbet adskilte sig derfor fra den oprindelige 
innovationsproces på flere måder: 

• Processen var mere komprimeret. 

• Den primære deltagerkreds var kun samlet til 
et enkelt nedslag. 

• Identifikation af relevant data blev udarbejdet 
af den interne projektgruppe forud for det 
fælles nedslag. 

• Der blev til det fælles nedslag taget 
udgangspunkt i en allerede identificeret 
problemstilling, samt hvilke data der skulle 
udforskes gennem et datakatalog. 

Figur 3. Forløb # 1: Udvikling af modeller for samordnet varedistribution for at nedbringe trængsel og skabe 
grønnere miljø i byen. Den stiplede markering viser den del af forløbet, der afveg fra den oprindelige procesplan

Fase 03 
Udvikling & test
3 - 3,5 uger

Fase 02 
Framing    
1,5 - 2 uger

Fase 01 
Opstart

Opstartsmøde
med fokus på rammesætning 
af problemet

Problemejer, dataejer 
og sektoreksperter
2 timer

Dataindsamling
indhentning af relevante 
endnu ikke åbne data

Seismonaut, Dansk Design 
Center & Open Data DK

Vurdeling af data
på egen hånd

Udviklere 
+/- 10-15 timer

Workshop 
med fokus på udviklingen af modeller 
for samordnet varedistribution for at 
nedbringe trængsel og skabe grøn-
nere miljø i byen

Problemejer, dataejer
udviklere & sektorekspert
3 timer

Innovationsforløb #1.
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Udvælgelse og udstilling af data

Forløbet tog afsæt i et datakatalog om 
infrastruktur og mobilitet i Aarhus Kommune. 
Kataloget rummede blandt andet data om 
kommunens veje, begivenheder og vejarbejde 
samt realtids- og historiske data fra 400 sensorer 
i byen, der registrerer det aktuelle niveau af trafik 
på udvalgte veje.

Data og problemstilling var derfor identificeret 
forud for det fælles nedslag med alle aktører og 
der blev derfor ikke skabt et rum for en fælles 
rammesætning og gensidig meningsdannelse af 
problemstillingen og data.

 Det udfordrede særligt virksomhederne, der 
skulle udforske datas potentiale forud for det 
fælles nedslag. Derfor gav forløbets ramme heller 
ikke anledning til at teste konkrete løsninger, men 
blev derimod et rum for fælles udforskning af data 
og dets potentiale. 

Problemejer, Joachim Daus-Petersen fra 
Aarhus Kommune italesatte dog værdien af det 
udforskende rum, der blev skabt: 

“Det var fedt at få testet vores idéer med andre 
og få en fornemmelse af, om vi har fået en lidt for 
fiks idé eller der er noget om snakken”. 

For dem var forløbet og workshoppen en måde 
at teste, om de reelt havde en udfordring der ville 
kunne bidrage til den grønne omstilling, hvis den 
blev løst. Og om endnu ikke udstillede offentlige 
data kunne spille en afgørende rolle for en 
potentiel løsning.



Forløb #2: 
Last-mile-delivery 
Sammen med Odense Kommune og 
virksomheden Urban Radar ønskede PostNord 
at udforske mulighederne for at gentænke deres 
last-mile-delivery. Specifikt hvordan dynamisk 
planlægning kan være med til at sikre bæredygtig 
udvikling i muligheder for overlevering af pakker i 
takt med et stigende behov fra forbrugerne. 

Forløbet fulgte den oprindelige proces og 
adskilte sig derudover fra de resterende forløb på 
følgende måder: 

• Et større hold af udviklere og dermed flere 
ressourcer til at bidrage til innovation. 

• Flere interne møder i deltagergruppen som 
sikrede en fælles forståelse for mulighederne 
og værdipotentialet for det endelige koncept.

• Kommunen, der i dette tilfælde var dataejer, 
havde en klar ramme for, hvilke data der kunne 
være spændende at inddrage og havde en 
repræsentant med i processen der havde 
bred viden om både beskaffenheden og 
mulighederne i data (det operationelle) samt 
hvad kommunen sigtede efter på både data- 
og planlægningsområdet (det strategiske).

• Kombination af private og offentlige data 
blev central. Både private og offentlige data 
blev sat i spil, hvilket berigede den endelige 
løsning og skabte nye forbindelser på tværs af 
aktørerne.

Særligt sidstnævnte var afgørende for forløbet, 
og problemejer Joan Lykke Hansen fra PostNord 
udtalte: 

“Hver gang vi skal beslutte, hvor vi skal placere 
det næste servicepoint, baserer vi det på et stort 
datagrundlag. Men for første gang kombinerer 
vi vores egne data med data fra byen - og det er 
den nye vinkel. Vi får nye indsigter, og vi får skabt 
større gennemsigtighed på tværs”. 

Urban Radars arbejde i forløbet viste, hvordan 
machine learning og kunstig intelligens kunne 
anvendes til at koble forskellige typer data 
med henblik på at skabe visualiseringer af 
adfærd, trafik-, og bevægelsesmønstre i 
udvalgte områder. Det kan give PostNord bedre 
beslutningsgrundlag for, hvor de skal placere 
deres last-mile service points. For PostNord var 
koblingen af forskellige datakilder et væsentligt 
skridt i retningen af en mere datadrevet tilgang til 
innovation.
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Udvælgelse og udstilling af data

Figur 4. Forløb #2: Dynamisk planlægning af last-mile-delivery. Forløbet blev afholdt 
i overensstemmelse med den oprindelige proces.
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Innovationsforløb #2.
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Udvælgelse og udstilling af data

Forløb #3: 
Kollektiv transport 
Flere og flere borgere skifter bylivet ud med fast 
bolig på landet, hvilket betyder at flere skal træffe 
beslutning om deres foretrukne transportvalg. 
Færre og færre borgere vælger den kollektive 
transport, når denne beslutning skal træffes og 
den problematik satte Syddjurs Kommune, Midt-
trafik og softwarevirksomheden Diroto sig derfor 
for at undersøge, om de kunne finde løsninger på. 

I forløbet blev det undersøgt, hvordan man med 
Midttrafiks data kan påvirke borgerne til at tillvæl-
ge den kollektive transport og dermed bidrage til 
den grønne omstilling. En stor del af Midttrafiks 
data var allerede tilgængelig via bl.a. Rejseplanen, 
som stiller data om ruter og køreplaner til rådig-
hed på tværs af trafikselskaber. Forløbet havde 
derfor fokus på at afklare, hvorvidt der var data, 
som endnu ikke var frit tilgængelige, som rumme-
de et potentiale. I sidste ende faldt opmærksom-
heden på positionsdata fra Midttrafiks køretøjer. 
Det var et interessant datasæt, som i realtid (i 15 
sekunders intervaller) kunne lokalisere samtlige af 
Midttrafiks køretøjer.

Figur 5. Forløb #3: Kollektiv transport. Et ekstra nedslag i form af et ekstra rammesættende møde om problemstillingen
 blev indlagt i forløbet.
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Udvælgelse og udstilling af data

Forløbet fulgte overvejende den oprindelige 
proces, men der var brug for et ekstra nedslag 
efter den første workshop. Behovet opstod, da det 
stadig var uklart, hvilke konkrete data der skulle 
arbejdes videre med. Herunder om den data, 
der kunne stilles til rådighed, ville kunne bidrage 
med nye perspektiver på den udfordringen. 
Denne uklarhed om hvilke data der havde mest 
potentiale  i forhold til løsning af problemstillingen 
var en udfordring der farvede hele forløbet, og 
krævede flere bilaterale dialoger mellem særligt 
dataejer og udvikler. Forløbet var det eneste, hvor 
en ekstern ekspert blev involveret. Forløbet tog 
sig anderledes ud ved følgende: 

• Et ekstra scopingmøde, da der var uklarhed i 
deltagerkredsen om, hvilke data der var behov 
for.

• Èn enkelt udvikler var koblet til projektet, 
hvilket begrænsede ressourcerne til udvikling 
og test af løsningen.  

• Uklarhed omkring forholdet mellem data og 
problemstilling skabte usikkerhed blandt 
deltagerne og påvirkede engagement og 
energi.

• Der var et forudgående kendskab til hinanden 
blandt deltagerne. Bestiller og leverandør-
relationen var tydelig mellem Syddjurs 
Kommune og Midttrafik, der deltog som 
henholdsvis problem- og dataejer. Begge 
aktører havde desuden stort forudgående 
kendskab til problemstillingen, hvilket var en 
udfordring i forhold til at tænke i helt nye ideer, 
da disse ofte blev holdt op imod allerede 
eksisterende aftaler og processer.

• Komplekst problemområde, som kræver mere 
end et par workshops, men længerevarende 
strategiske indsatser og samarbejder. 

• Den eksterne adfærdsekspert kom ind 
som en neutral aktør i udviklingsrummet 
og bar således hverken den offentlige 
eller den private hat, men kunne i stedet 
tage udgangspunkt i borgerne. Hans 
tilstedeværelse bidrog til at holde fremdrift 
i innovationsprocessen og til at tilføre 
inspiration og nye input særligt med fokus 
på problemstillingen hos borgerne. Som 
data-faglig ressource var hans bidrag dog 
af mindre betydning. Det kan anbefales 
at inddrage aktører, der kan bidrage til 
udviklingsprocessen med nye perspektiver 
og et friskt blik. Det er vigtigt at skabe klarhed 
om dennes rolle i forløbet og hvorfor dennes 
bidrag er relevant.

På tværs af de tre innovationsforløb er der 
aspekter af rammesætningen og forskellige 
greb der træder frem som nyttige i forhold til at 
strukturere lignende forløb eller dialogskabende 
aktiviteter. Dette uddybes i de følgende afsnit. 



Udvælgelse og udstilling af data
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3. Anbefalinger til
etablering af fremtidige 
innovationsforløb

Udvælgelse og udstilling af data
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Erfaringer fra innovationsforløbene viser, at en 
innovationproces på dette område ikke er noget 
man kan sætte på formel. Forløbets komponenter 
er for afhængige af, hvor modent data er inden for 
det givne område, hvilke deltagere det er muligt at 
rekruttere, politiske og økonomiske rammer samt 
tid og ressourcer i de enkelte forløb. 

Dette er derfor ikke anbefalinger til en 
standardiseret proces. Det er anbefalinger til, 
hvordan man kan gribe en innovationsproces 
an, så der åbnes op for samarbejdet mellem det 
offentlige og det private hen imod identifikation og 
mulig udstilling af data.

På baggrund af erfaringerne fra de tre 
innovationsforløb er anbefalingerne bygget op 
om:

• Udgangspunkt for innovationsforløb

• Interessenter og rollefordeling

• Tilrettelæggelse af innovationsproces - 
metodiske og processuelle greb

• Overordnede anbefalinger til en 
fællesoffentlig rolle i tværsektorielle 
innovationsforløb  

3.1 Udgangspunkt for 
innovationsprocessen
Foruden data var problemstillingen det der 
sikrede balancen i samarbejdet mellem det 
offentlige og det private i innovationsforløbene. 
Det blev tydeligt, at forholdet mellem data 
og problemstilling er nødvendigt at belyse og 
arbejde aktivt med i en innovationsproces der 
involverer aktører på tværs af sektorer.

Tages der udgangspunkt i data eller
 i problemstilling?
Der kan overordnet skelnes mellem et 
efterspørgsels- og et udbudsdrevet 
udgangspunkt for samarbejdet om udstillingen 
af offentlige data. I denne terminologi kan en 
problemstilling anses som en konkretisering af 
efterspørgslen, hvorimod den offentlige data 
udgør udbuddet.

Det handler ikke om at vælge enten en 
efterspørgsels- eller udbudsdrevet tilgang i 
processer som disse, men om at tilrettelægge den 
gode produktive balance mellem både udbuds- 
og efterspørgselsdrevne elementer. Dette gøres 
for at fastholde en løbende vekselvirkning 
mellem udbud og efterspørgsel der kan bidrage 
til udforskningen af det potentiale der opstår i 
spændingsfeltet mellem data og problemstilling 
(se figur 6).

Fodnote: Der skelnes mellem innovationsforløb, der er de specifikke forløb med alt hvad de indebærer af deltagere, 
forventningsafstemning, rammer andre specifikke forhold og innovationsprocessen, som er den proces der tilrettelægges for at 
sikre innovation. I Grøn Datadrevet Innovation lå én innovationsproces således til grund for tre innovationsforløb. 



Figur 6. Forholdet mellem data, teknologi, problemstilling og samfundsmæssig værdi i en innovationsproces og disses relevans og rolle i at motivere 
til deltagelse.
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Arbejdet med at fastholde denne balance afføder 
3 opmærksomhedspunkter:

• Fra efterspørgselsdrevet til 
efterspørgselsafstemt. 
Innovationsforløbene viser os, at det ikke er 
meningsfuldt at sondre mellem enten efter-
spørgsels- eller udbudsdrevet udvikling og 
udstilling af data. Udstilling af endnu ikke åbne 
offentlige data, stiller nogle meget specifikke 
krav til udbuddet (datas modenhed, offentligt 
ejerskab i forhold til at udstille data, ressource 
til udstilling, sammenhæng med øvrige offent-
lige indsatser), som afgrænser udbuddet og 
skaber et begrænset spillerum for at udforske 
efterspørgslen. Derfor kan man i stedet sigte 
efter at efterspørgselsafstemme udbuddet 
gennem en innovationsproces. For at afstem-
me datas potentiale op imod behovene i 
markedet er samarbejde på tværs af sektorer 
en nødvendighed.

• Åbning af offentlige data er ikke tilstrækkeligt 
som formål. 
For at få private aktører med ombord i offentli-
ge innovationsprocesser, skal der arbejdes ud 
fra en agenda, der direkte vedkommer dem. 
For dem er offentlige data et middel mere end 
de er et mål i sig selv. Det er derfor nødvendigt 
at forholde sig til, hvordan data, teknologi, 
problemstilling samt en bredere værdimæssig 
ramme (f.eks. grøn omstilling) aktiveres ind i 
en innovationsproces. Ligeledes er det vigtigt 
at forholde sig til, hvordan de enkelte delta-
gere i et specifikt forløb forholder sig til hvert 
enkelt element i processen (se tabel 1).



• Løbende forventningsafstemning om formål 
og værdi er en essentiel opgave.  
Der skal kontinuerligt bygges bro mellem de 
enkelte aktører og den fælles proces. Både i 
forhold til relevans og værdi for den enkelte 
og i forhold til det overordnede formål med 
processen. Det er en opgave, der ikke må un-
dervurderes og som man skal prioritere at give 
særskilt opmærksomhed både før og under 
forløbet (se mere i afsnit 3.2). 

Forholdet mellem data, teknologi, problemstil-
ling og samfundsmæssig værdi
Innovationsprocesser på tværs af offentlige og 
private aktører om åbning af data er komplekse. 
De skal sikre, at der sigtes mod løsninger af større 
samfundsmæssig relevans og samtidig favne 
deltagere med ønske om løsning af konkrete pro-
blemstillinger og det giver som minumum de fire 
nødvendige elementer; data, teknologi, problem-
stilling og samfundsmæssig værdi. De mange ele-
menter kan skabe forvirring og forvridning af fokus 
i løbet processen, hvis forholdet mellem dem ikke 
står klart. De fire elementer er uddybet nedenfor, 
men også visualiseret ovenfor (figur 6), hvor vek-
selvirkningen mellem data og problemstilling i en 
efterspørgselsafstemt proces er vist.

Udvælgelse og udstilling af data
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D
at

a Der kan være flere udfordringer forbun-
det med at identificere og afgrænse et 
dataområde, da hvert dataområde ad-
skiller sig i forhold til f.eks. modenheden 
og aktørlandskabet. Der findes sjældent 
et fyldestgørende overblik at tage afsæt 
i, når man skal identificere relevant data. 
Dette overblik og afgrænsningen af da-
tasæt er en væsentlig del af opgaven. 

Forud for de tre innovationsforløb lavede 
den fællesoffentlige projektgruppe et 
stort arbejde med at afdække relevant 
data på mobilitetsområdet i dialog med 
sektoreksperter, som var et væsentligt 
afsæt for forløbet. Denne afdækning 
fortsatte, da forløbet blev igangsat - jo 
flere aktører der blev involveret, jo bedre 
viden blev der naturligvis skabt på om-
rådet. 

Det har haft stor værdi at involvere virk-
somheder, sektoreksperter og udviklere 
tidligt i processen. Disse kan med fordel 
involveres i endnu højere grad og kobles 

tættere på forløbet - muligvis også som 
deltagere - så der er en endnu større 
samklang mellem den data, der bliver 
efterspurgt og identificeret og de delta-
gere, der arbejde på at teste data.  

Man kunne også kombinere den afdæk-
ning, som den fællesoffentlige projekt-
gruppe foretog med en workshop, hvor 
interessenter i fællesskab blev enige om 
en tematik (som fx mobilitet) og deraf 
følgende afgrænsning af relevante data-
områder. Det kunne bidrage til at styrke 
fælles retning og opbakning til problem-
stillingen hos deltagerne.  

Relevans for deltagerne
Det vil ofte være repræsentanter der ejer 
offentlige data og sekundært udviklere, 
der har kompetencer til og interesse i at 
identificere og afgrænse data. Virksom-
heder og sektoreksperter vil også være 
oplagte at involvere omkring data - dog 
først når tematik og problemstilling 
fremstår mere tydeligt.

T
ek

n
ol

og
i Teknologien kan være et godt middel 

til at teste datas potentiale op imod 
problemstillingen. Samtidig kan datas 
beskaffenhed også testes gennem mø-
det med teknologien. 

I de tre innovationsforløb var der et stort 
fokus på brugen af ny teknologi. Det 
stillede krav til rekrutteringen til forløbet, 
da det blev adgangsgivende, at udvikler-
ne skulle bruge en ny innovativ teknologi 
i deres arbejde med data.

Der har i de tre innovationsforløb været 
opmærksomhed på og forståelse for, at 
man ved at stille disse eksplicitte krav til 
teknologien naturligvis også afgrænser 
aktørfeltet og at kompleksiteten i selve 
processen øges.

Såfremt, man har et særskilt ønske om at 
tage afsæt i en bestemt type teknologi 
såsom kunstig intelligens eller robottek-
nologi, vil det derfor være oplagt at gøre 

dette til udgangspunkt for undersøgel-
sen af datas potentiale. Dermed tilside-
sættes fokus på f.eks.,hvorvidt data har 
grønt potentiale på mobilitetsområdet, 
men det er nødvendigt for at reducere 
kompleksiteten. 

Foruden typen af teknologi, viste det sig 
desuden i de tre innovationsforløb, at det 
er en fordel at have fokus på udviklernes 
domændefaglige spidskompetencer el-
ler kerneområder indenfor eksempelvis 
logistik, ruteplanlægning eller byplan-
lægning. På den måde er deres eksper-
tise og faglighed rammesættende for, 
hvordan problemstillingen tilgås. 

Relevans for deltagerne
Det vil ofte primært være udviklerne, der 
vil have interesse i mulighederne for at 
teste deres teknologiske løsninger. Al-
ternativt problemejer, hvis disse selv har 
teknologi der kan testes op imod data. 

Innovationsprocessens 
relevans for deltagerne
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P
ro

bl
em

st
il

li
n

g Problemstillingen er altafgørende, når 
der ønskes en proces, hvor potentialet 
i data afstemmes op imod løsninger af 
reelle samfundsmæssige udfordringer.

Uanset hvor skarpt afgrænset problem-
stillingen er fra start, vil der være behov 
for at drøfte problemstillingen, når alle 
parter er trådt ind i forløbet. Det er nød-
vendigt at dedikere både tid og fokus til 
at få data og problemstilling til at nærme 
sig hinanden i en kontinuerlig vekselvirk-
ning. 

Erfaringerne fra forløb #1: Samordnet 
varedistribution viser, at det ikke nød-
vendigvis er løsningen at præsentere 
foruddefineret data og en overordnet 
problemstilling for en kreds af deltagere 
for derefter sammen at afsøge mulige 

løsninger på mulige problemstillinger. 
Det var tydeligt, at deltagerne havde 
behov for sammen at konkretisere sam-
spillet og mulighederne mellem pro-
blemstilling og data, før de kunne give 
et kvalificeret bud på potentialerne i det 
datakatalog, der var blevet udviklet. 

På tværs af de tre innovationsforløb ud-
trykte især udviklerne behov for at måtte 
udfordre og forholde sig til problemstil-
lingen i starten af forløbet.

Relevans
Problemstillingen er vigtig. Den er det 
element i innovationsprocessen der 
forener deltagerne - et fælles tredje, 
som giver mål, baggrund og kontekst på 
tværs af aktører.

Sa
m

fu
n

d
sm

æ
ss

ig
 v

æ
rd

i Den grønne omstilling fungerede som 
en oplagt ramme til at samle aktørerne 
i de tre innovationsforløb. At bruge en 
større samfundsmæssig udfordring som 
f.eks. den grønne omstilling som ramme 
for udvikling og udstilling af data ska-
ber en stærk fælles retning på tværs af 
deltagerkredsen og kan bidrage til en 
forståelse for, hvorfor det er vigtigt at 
indgå i offentlig-private samarbejder.

For at kunne dette, skal den samfunds-
mæssige værdi dog konkretiseres og 
det skal formidles, hvordan de komplek-
se udfordringer indeholdt i samfundsud-
fordringen er relevante for både offent-
lige og private. Det var også tilfældet i 
de tre innovationsforløb, hvor der blev 
defineret tre grønne problemstillinger 
inden for det overordnede tema “mobi-
litet”.

Sektoreksperter kan bidrage til at skabe 
klarhed om strømninger, uforløste 
potentialer eller bredere problemstil-
linger inden for en samfundsudfordring. 
Inddrages disse bør de inddrages tidligt 
i problemafgrænsningen samt for løben-
de at validere, at løsningen reelt bidrager 
til at løse problemstillingen.

Relevans for deltagerne
Den samfundsmæssige værdi er en 
nødvendig ramme for både private og 
offentlige aktører. Finder man frem til de 
rette dagsordener, der er prioriteret på 
tværs af sektorer, er dette et afgørende 
udgangspunkt for dialogen på tværs af 
det offentlige og det private.

18



Figur 7: Problemstillingens niveau og forventninger der kan stilles til udbyttet af innovationsprocessen
*Modellen bygger på Opgavetrappen, der er udviklet på baggrund af et forskningsprojekt i det 3-årige program Sprint:Digital. Her 
har mere end 100 små og mellemstore virksomheder gennemført et designsprint med henblik på at digitalisere deres forretning. 
Analyse af forløbene viser, at man ved at være bevidst om, hvilket udgangspunkt der er for innovationsprocessen kan forudse, 
hvilket udbytte man vil kunne sigte efter. Bordal, S. A., forthcoming. Design Sprint Task Ladder: Scaling design tasks for new modes 
of designing. In: Proceedings of IASDR Conference 2021, Hong Kong. Springer.
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Problemstillingen er afgørende for udbyttet af 
innovationsprocessen
En problemstilling er ikke bare en problemstilling. 
Det er vigtigt, at man gør sig bevidst, hvad det 
er for en problemstilling man står med, før man 
sætter ambitioner for, hvor langt man vil nå med sit 
innovationsforløb.

Er problemstillingen åben og afsøgende, vil der 
være stor usikkerhed om, hvilken konkret løsning 
man vil stå med på den anden side af innovations-
processen. Her kræver det en proces, hvor man 
nærmer sig en skarpere rammesætning af pro-
blemstillingen.

 Er problemstillingen modsat meget afgrænset, 
vil forløbet hurtigere begynde at afsøge løsninger. 
Her skal man være forberedt på, at en snæver 
afgrænsning af problem også kan begrænse inno-
vationshøjden.

Som hjælp til at vurdere den problemstilling man 
står med og dermed hvilket udbytte man kan for-
vente af innovationsprocessen, kan man rangere 
problemstillingen på følgende niveauer - fra det 
mere eller mindre udefinerede: niveau 0: Vi vil 
gerne lave noget nyt eller bedre til det meget 
afgrænsede niveau 3: Vi har den her løsning, som 
vi gerne vil undersøge potentialet af. 



3.2 Deltagere og rollefordeling
Deltagerkreds og rollefordeling er central i en 
innovationsproces, da det er deltagernes input, 
der afgør udbyttet.

Rollerne 
I hver af de tre forløb blev der taget udgangspunkt 
i fire roller for at sikre forskellige perspektiver og 
kompetencer i innovationsprocessen; problemejer, 
dataejer, udvikler & sektorekspert. 

Erfaringen fra forløbene er, at de fire roller ikke 
behøver udfyldes af fire forskellige personer.
En person kan godt have flere roller. Man skal 
derfor i højere grad tænke på de fire roller som 
nødvendige kompetenceområder, der skal være 
repræsenteret i processen. Rollerne behøver 
heller ikke at være fastlåste gennem hele forløbet. 
Aktører kan sagtens have en nødvendig og afgø-
rende rolle i at definere problemstillingen og efter-
følgende ikke spille en rolle i selve idéudviklingen. 
De fire roller, deres indgangsvinkel i og motivation 
for deltagelse i processen er præciseret nedenfor. 
Her er også beskrevet opmærksomhedspunkter, 
man skal have for øje i sammensætningen af del-
tagerkredsen.

D
at

ae
je

r Indgangsvinkel
Offentlig aktør, der har adgang til data og specialiseret viden om data, 
hvordan den indsamles og anvendes.

Motivation
• Kan få direkte input til værdipotentialet i data. 
• Kan bidrage aktivt til udvikling af nye løsninger med samfundsmæssig 

værdi.

Opmærksomhedspunkter
• Dataejerne har en afgørende rolle i at identificere og stille data til rå-

dighed. De har ikke nødvendigvis en afgørende rolle i rammesætning 
af problemområdet eller i at udforske potentialet i data. Dette er i høj 
grad personafhængigt. Forløb #3 om kollektiv transport viste, at da-
taejerne havde en afgørende rolle i identifikation af data, men efterføl-
gende ikke var afgørende i at tænke i nye løsninger, muligheder med 
data eller lave koblingen mellem data og udfordring. Derimod bød 
dataejer i forløb #2 om last-mile delivery aktivt ind på undersøgelsen 
af muligheder med data i forhold til problemstillingen. 

Roller i 
innovationsprocessen
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P
ro

bl
em

ej
er Indgangsvinkel

Privat eller offentlige aktør, sm besidder viden om den valgte problemstil-
ling, og dens relevans og værdi. 

Motivation
• At få bud på innovative løsninger, koncepter, idéer eller perspektiver.

Opmærksomhedspunkter
• Det er afgørende at identificere, hvilken rolle problemejerne skal have i 

fremtidige innovationsprocesser. De skal ikke nødvendigvis være dem 
der ejer problemet, men i højere grad repræsentere et særligt blik 
på den valgte problemstilling - f.eks. det private eller det offentlige 
perspektiv på en problemstilling. Problemstillingen kan i højere grad 
italesættes som værende ejet på tværs af aktørgrupper. 

• Dette blev eksemplificeret forløb #3 om kollektiv transport, hvor der 
var et ønske om at skabe et fælles afsæt i et problem, som kunne ska-
be et større fælles engagement i udviklingen af løsninger da det ikke 
kun vil være en motivation for problemejerne.

Indgangsvinkel
Start-up eller etableret virksomhed der anvender teknologi til at bringe 
data i spil for at udvikle konkrete løsninger.

Motivation
• Få adgang til tæt dialog med offentlige myndigheder og private 

aktører om data og hvordan deres forretning kan bidrage til løsning af 
deres problemer.

• Udvikling af konkrete nye løsninger og forretningsmodeller.

• Adgang til potentielle nye kunder (eksempelvis problemejere) eller 
nye produkter til eksisterende kunder.

• Adgang til afprøvning at nye typer af data før de potentielt åbnes op 
til offentlig brug.

Opmærksomhedspunkter
• Udviklerne er nødvendige for at kunne nytænke mulighederne i data, 

men samtidig kan man ikke love dem konkret udbytte af deres delta-
gelse . Man skal derfor være meget tydelig omkring det værditilbud 
man giver udviklerne, så de føler deres engagement og tid bliver 
honoreret på tilfredsstillende vis.

• Udviklernes faglige viden og tekniske kompetencer er nødvendige at 
få bragt i spil tidligt i processen. De kan derfor med fordel tænkes ind 
allere i afgrænsning af data eller problemområde.

• Inddrager man udviklere, er der behov for at specificere deres kompe-
tencer. Er der behov for frontend, backend, strategi- eller forretningsud-
viklings-kompetencer? Skal udviklerne teste konkrete data, undersøge 
forretningspotentialer i data, eller udvikle konkrete løsninger? Hvis der 
er fokus på at teste konkret teknologi eller datas beskaffenhed er der 
behov for tekniske kompetencer (backend), hvorimod der er behov for 
mere brugercentrerede kompetencer (frontend), hvis der er behov for at 
teste potentialet af løsningen og om den bibringer værdi for brugere.

U
dv

ik
le

r



 S
ek

to
re

k
sp

er
t Indgangsvinkel

Privat eller offentlig aktør, der besidder specifik viden om et område 
eller en metode. 

Motivation
• Indsigt i nye, innovative tilgange og løsninger samt indsigt i ny eller 

forbedret data inden for deres område. Kontakt til nye potentielle 
samarbejdspartnere.

Opmærksomhedspunkter
• Sektoreksperter kan spille en afgørende rolle i at skubbe til og udfor-

dre mulighederne i forløbet og dermed bidrage til vekselvirkningen 
mellem det konkrete problem og den større samfundsmæssige 
dagsorden.

• Med deres brede kendskab kan de skabe forbindelser til øvrige pro-
jekter og identificere mangler og udfordringer på området, som kan 
skærpe idéudviklingsprocessen.

• Sektorekspertens rolle kan med fordel tænkes bredt - det kan være 
eksperter på den værdi man ønsker at få ud af forløbet som fx det 
grønne, men kan også være eksperter på en mere specifik problem-
stilling som mobilitet, energi eller lignende.  
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Engagement og forventningsafstemning
Der kan være store individuelle forskelle i, hvad der 
skaber engagement og motivation til deltagelse i 
et offentlig-privat innovationsforløb. Det skal dog 
være tydeligt, hvad der ligger bag afholdelsen af 
de enkelte forløb og hvilke forventninger man har 
til dem man inviterer ind i udviklingsrummet.

For at skabe de bedst mulige forhold for 
engagement bør man overveje følgende: 

• Igangsætte længerevarende strategiske 
partnerskaber med virksomheder for at 
sikre det rette engagement og en løbende 
kvalitetssikring af samarbejdet.  

• Være opmærksom på allerede eksisterende 
samarbejder på tværs - dette kan komplicere 
innovationsprocessen og skabe uligevægt 
blandt deltagerne. Samtidig kan det 
begrænse mulighederne for nytænkning, 
da man risikerer at sidde fast i eksisterende 
forhindringer og overvejelser som vi blandt 
andet så i forløb #3.

• Være tydelig fra start - allerede i rekruttering 
til innovationsprocessen - om, hvad der 
forventes, så man ikke risikerer, at deltagerne 
ikke kan yde det man forventer. I alle tre forløb 
var det en udfordring, at nogle af deltagerne 
følte de var blevet inviteret ind i noget, hvor 
der blev forventet mere af dem end de kunne 
eller ville levere.

• Opstille klare værditilbud for de enkelte 
interessenter. Både hvorfor det er værdifuldt 
at have dem med, men også hvorfor det er 
værdifuldt for dem at deltage. 

• Være bevidst om ansvarsfordeling blandt 
deltagerne - er der for meget ansvar eller 
værdi som er båret af en enkelt organisation, 
aktørgruppe eller person? I alle tre 
innovationsforløb blev denne udfordring 
tydelig, da et stort ansvar lå på udviklerne. 
Der kunne med fordel skabes en fordeling, 
så flere, har mulighed for at tage ansvar. Det 
kan blandt andet gøres ved ikke at strukturere 
forløbet omkring udviklerne som primær og, i 
nogle tilfælde, eneste aktør, der skal bidrage 
til løsning af problemstillingen, men i stedet 
sørge for alle deltagere skal byde ind med 
viden og leverancer løbende.
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3.3 Tilrettelæggelse af innovationsproces
Som nævnt, findes der ikke en “one size fits all”-
model på en innovationsproces til at identificere 
offentlige data med potentiale for at blive udstillet. 
Erfaringer fra de tre forløb viser dog, at der er faste 
greb, elementer og principper, som er vigtige at 
have med i tilrettelæggelsen af hvert forløb - hvad 
enten der er tale om længerevarende og mere 
eller mindre faciliterede processer eller kortere, 
enkeltstående nedslag i form af dialogmøder. 

Herunder er skitseret 5 metodiske elementer, som 
er vigtige at have for øje i tilrettelæggelsen af 
innovationsprocesser fremadrettet. 

Elementerne gennemgås en for en. Her gives 
principper for tilrettelæggelse på baggrund af 
dem samt henvisning til konkrete værktøjer, der 
kan bruges i innovationsprocessen.

5 metodiske elementer i planlægningen af forløb
• Mål og succeskriterier
• Problemformulering
• Procesgreb, der fordrer samarbejde
• Rammer for samarbejde
• Varighed



Ønskes det, at der arbejdes med 
henblik på at afsøge datas værdi

• skal der være klare succeskriterier for og 
forventninger til datas rolle i forløbet. 

• skal det gøres klart, om der er mulighed 
for at identificere nye data undervejs, der 
kan være brugbare for løsning af pro-
blemstillingen eller om det er et afgræn-
set datasæt der arbejdes med. Dette vil 
påvirke, om forløbet skal lægges op som 
åbent eller mere fokuseret i sin form.

Ønskes der stor innovationshøjde • skal der sikres en tværfaglig deltagerkreds, 
så flere perspektiver sættes i spil. 

• skal der være tid og rum til at udforske 
problemstillingen. Det betyder, at for-
løbet skal planlægges, så der er tid til 
arbejde på egen hånd kombineret med 
nedslag, hvor der kan ske fælles udvikling 
på baggrund af de erfaringer de enkelte 
deltagere har gjort sig. Facilitering af 
fælles nedslag er afgørende for at sikre, 
at udviklingen bevæger sig fremad. 

• skal deltagerne trækkes ud af deres vante 
rammer, så hverdagens begrænsninger ikke 
spænder ben for at tænke nyt og kreativt i 
idéudviklingen. Dette kan understøttes ved 
at sikre inspirerende fysiske rammer.
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Det er vigtigt at skabe klarhed og fælles billede af mål og succeskriterier for processen. 
Forventninger til eksempelvis innovationshøjde eller realiseringspotentiale kan 
imødekommes i processen med konkrete greb, som angives i tabellen her.

Ønskes det, at der arbejdes 
hen imod løsninger med et 
samfundsmæssigt potentiale

• skal sektorspecifik viden inddrages. Det 
kan være inden for mobilitet, energifor-
syning, cirkulær økonomi eller lignende, 
men det er vigtigt med deltagere, der 
kan pege på, hvor de største udfordringer 
ligger inden for det pågældende om-
råde samt bidrage til undersøgelsen af, 
hvordan løsningen svarer på problemstil-
lingen.

• skal der være tid til en længerevarende 
proces med flere iterationer, da det kræ-
ver udarbejdelse og test af konkrete løs-
ninger for at kunne foretage en vurdering 
af, om en løsning har samfundsmæssigt 
potentiale (figur 7).



Ønskes det, at der arbejdes 
hen imod løsninger med et 
økonomisk potentiale

• skal der være fokus på og viden til stede 
om forretningspotentialer og business 
cases i både problemstilling og løsning.
Både private og offentlige aktører vil 
næsten altid have en interesse i at sikre, at 
nye løsninger sikrer økonomiske gevinster 
eller besparelser. Økonomiske overve-
jelser vil derfor være relevante i  efter-
spørgselsafstemte processer.

Ønskes det, at der arbejdes hen 
imod løsninger med et højt 
realiseringspotentiale

• skal forløbet fokuseres med snævert 
udnævnte rolle- og arbejdsfordeling samt 
tydelige forventninger til rammerne for 
resultatet.

• skal man sikre sig, at deltagerne kan 
lægge den fornødne tid og medarbejder-
ressourcer til det mere fokuserede forløb, 
så der ikke mistes momentum.

Ønskes det, at der arbejdes hen 
imod løsninger med et højt 
implementeringspotentiale

• skal der afsættes ressourcer og tid til 
flere iterationer og tests af mulige løs-
ninger. 

• skal der bringes en oplagt aftager af løs-
ningen ind i forløbet.

• skal man sikre sig, at deltagerne kan læg-
ge den fornødne tid og medarbejderres-
sourcer - også efter udviklingsfasen.
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Problemformulering
En stærk og afgrænset problemformulering 
spiller, en afgørende rolle i, hvordan selve 
innovationsprocessen forløber (se afsnit 3.1.). 
Det skal være en problemformulering, som 
flere aktører kan se fordel i at bidrage til. 
Det anbefales, at der i den del af processen, 
hvor problemstillingen identificeres, tages 
udgangspunkt i en kollaborativ proces, hvor 
relevante interessenter med kendskab til feltet 
inddrages.

At definere den gode problemstilling kan 
være en udfordrende proces, som ikke kan 
afdækkes gennem desk research eller en 
enkelt workshop. Som nævnt, vil identifikation 
af problemformuleringen oftest kræve en 
iterativ proces, hvor den skærpes og styrkes 
efterhånden som deltagerne kvalificerer den ved 
at identificere mulige løsninger og begrænsninger. 
Det er derfor ikke en fejl eller en fiasko, hvis 
problemformuleringen rykker sig i løbet af et 
forløb, men en naturlig del af processen (se figur 
8).

Tidlig involvering af interessenter
Det er en fordel at involvere problemejere 
og de deltagere, der skal arbejde med data, 
meget tidligt i processen. Gerne så tidligt som 
i identifikationen af mulige data ( jf. afsnit 3.2 
om deltagere og rollefordeling). Det kan også 
være data er afgrænset og fastlagt på forhånd 
og i så fald vil involveringen kunne ske til en 
problemkvalificeringsworkshop for at kvalificere 
og trykteste problemstillingen. 

Formulering af problemstilling
Den gode problemformulering skal være så 
konkret, at den inspirerer deltagerne til at 
tænke i løsninger, men også så åben, at den ikke 
begrænser udfaldsrummet til meget få løsninger. 

Eksempel på en for snæver problemformulering:
“Hvordan kan borgere ved brug af en digital 
abonnementsløsning få overblik over, hvor 
meget vand de bruger, når de er i bad?”

Eksempel på en for bred problemformulering:
“Hvordan kan vi reducere vores vandforbrug?”

Eksempel på en passende problemformulering:
“Hvordan kan vi skabe nye datadrevne løsninger, 
der gør det nemmere og mere attraktivt for 
familier at reducere deres vandforbrug i 
husstanden?”

How Might We...

Hvilken værdi vil du skabe? (værdiskabelse)

For hvem? (målgruppe)

Hvor / hvornår? (kontekst)

Hvordan / med hvad? (middel)

Til denne proces kan man med fordel anvende 
How Might We-metoden (Hvordan kan vi).
Metoden opfordrer deltagerne til nøje at overveje 
værdien af en problemstilling, hvem målgruppen 
er og hvilken kontekst de agerer i samt med hvilke 
midler en problemstilling bør løses.

Udvælgelse og udstilling af data
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Procesgreb, der skaber innovation 
og samarbejde
Uafhængigt af forløbstype er der procesgreb, der 
vil være vigtige at have for øje i tilrettelæggelsen 
af forløbet og innovationsprocessen heri.

For at sikre samarbejde og fremdrift er det 
nødvendigt at skabe tydelighed om, hvad 
formålet er med de møder og dialoger, der 
tilrettelægges. Her skal skabes rum for både 
divergent og konvergent dialog, der kan sikre 
fremdrift og modning af ideer. 

For at sikre både divergens og konvergens kræver 
det en struktureret proces med en facilitator, der 
sikrer, at deltagerne gennemgår de relevante 
øvelser. 

Såfremt udviklingsmøder udelukkende holdes 
dialogbaserede og der ikke anvendes metoder til 
brainstorm og kvalificering, kan det være svært at 
sikre det nødvendige udbytte af processerne. Ofte 
vil deltagerne falde tilbage på emner og områder 
de er trygge i at tale om, og det kan begrænse 
fremdriften og innovationshøjden betragteligt.

Divergere

Divergere

Træf valg

Konvergere

Konvergere

Skab
muligheder

Divergens og 
konvergens i
processen

Udvælgelse og udstilling af data

27



Divergens:
Åbenhed, kvantitet i ideer, 
flertydighed, inspiration fra nye 
steder, skabe nye forbindelser.

K
ar

ak
te

ri
st

ik
a Konvergens:

Udvælgelse og fokus, reduktion af 
ideer, fokus på kvalitet, konstruktiv 
feedback.

Fa
ci

li
ta

to
rs

 r
ol

le Divergens:
Sige ja til ideer - aldrig sige nej. 
Opfordre alle til at bygge videre på 
hinandens ideer. Skabe tryghed ved 
aldrig at kritisere eller at udelukke 
ideer.

Konvergens:
Tilrettelægge idé-kvalificering, så 
ideer bliver gennemarbejdede, 
facilitere feedback sessioner, 
hvor ideer bliver vurderet ud fra 
succeskriterier.

P
ro

ce
sg

re
b Divergens:

• Arranger korte og intensive idé-
sprints, hvor deltagere får kort tid 
til at udvikle ideer

• Lav silent brainstorm: bed del-
tagere skrive ideer på post-its i 
korte tidsintervaller (5 min)

• Inddrag brugercitater og ind-
sigter for at skabe empati med 
problemet

• Brug inspirationsoplæg til at 
sætte gang i deltagernes tanker

• Lav drømmeøvelser - opfordr del-
tagerne til at tænke i drømme eller 
meget langsigtet. Hvad håber du 
er sket på dette område om 10 år? 
Spol derefter tilbage til i dag og 
spørg: hvad skal der til i dag, hvis vi 
skal nå derhen om 10 år?

Konvergens:
• Klyng ideer, så ideer sættes i 

system og man undersøger sam-
menhænge, overlap og huller

• Lav dot voting, der tvinger delta-
gerne til at træffe beslutning om, 
hvilken vej udviklingen skal tages

• Udarbejd konceptoplæg, hvor 
ideer udfoldes og forholdes til 
konkrete kriterier 

• Arranger pitch sessions med 
efterfølgende feedback sessions

• Lav prototype-tests, hvor løsnin-
gen afprøves på en brugergruppe.

Divergens vs.
konvergens
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Tilrettelæggelse af fokusskift
For at sikre fremgang i udvikling af en løsning, kan 
det være nødvendigt at “låse” nogle af
delelementerne i processen, så udviklingen kan 
fokuseres. I processer med offentlige data som 
omdrejningspunkt vil det være data, teknologi 
og problemstilling man på skift kan fastlåse, så  
elementerne ikke konkurrerer mod eller udfordrer 
hinanden, hvilket øger kompleksiteten i processen 
( jf. figur 1). Man behøver ikke låse samme element 
gennem hele processen. Man kan sagtens arbejde 
i en fase med at skærpe problemstillingen, hvor 
data og teknologi er låst, for derefter at gå ind i 
en ny fase med en skærpet problemstilling og 
her eksempelvis låse data op for at afsøge, om 
der er anden relevant data, der vil kunne berige 
løsninger af problemstillingen eller for at fastslå 
potentialet i data over for den nu skærpede (og 
låste) problemstilling ( jf. figur 6). 

I en efterspørgselsafstemt proces vil der 
således være nogle delprocesser, der er 
efterspørgselsdrevne (drevet af problemstilling) 
og andre, der er udbudsdrevne (drevet af 
data). Det betyder eksempelvis, at man i dele 
af processen er nødt til at tage fuldstændig 
udgangspunkt i problemstillingen og gå til
udviklingen på dens præmisser og dermed 
tilsidesætte overvejelser om, hvilke data der 
bruges til løsningerne af den. Det er det, der sikrer 
den kontinuerlige og fokuserede udvikling, men 
kan være udfordrende at styre i processen. Det 
kræver dels et overblik over den samlede proces 
og dels en tydelig og kontinuerlig kommunikation 
om, hvor man er i processen, samt hvilke 
elementer, der er fastlåste og dermed ikke til 
forhandling, så man sikrer sig, at deltagerne retter 
deres udviklingskræfter i samme retning.

Sikre det ligeværdige samarbejdsrum
Offentlig-privat samarbejde vil i dets natur 
involvere forskellige interessenter med 
forskellige baggrunde, erfaringer, forventninger 
og arbejdsgange. Det er derfor vigtigt at have 
for øje, hvordan facilitator på bedst mulig vis 
får skabt et fælles sprog og et ligeværdigt 
samarbejdsrum. Facilitatoren, der tilrettelægger 
innovationsprocessen, bør derfor:

• Sætte sig grundigt ind i de forskellige 
interessenters forventninger til forløbet og 
understøtte, at de bliver mødt bedst muligt ( jf. 
rollebeskrivelserne i afsnit 3.2).

• Skabe klare rammer for forløbet, tydeligt 
kommunikere dets formål og faser -f.eks. ved 
at vise procesdiagrammer for forløbet og hvor 
i forløbet deltagerne befinder sig.

• Skabe et tydeligt fælles sprog, som alle kan 
forstå og byde ind på - f.eks. bruge eksempler 
for at konkretisere, når data og problemstilling 
beskrives.

• Gøre det trygt og nemt for alle deltagere 
at byde ind ved at sørge for, at alles mening 
og input får vægt i innovationsrummets 
divergente processer samt sikre, at input 
konvergeres på en måde, så man som gruppe 
vælger retning.  

• Engagere en uvildig og upartisk facilitator, 
som ikke forfordeler udvalgte deltagere eller 
selv har ambitioner i forhold til, hvilken retning 
udviklingen tager. Er der et klart formål med 
processen - f.eks. om det vigtigste er, der 
kommer et implementerbart produkt ud af 
den - så er det dette, facilitatoren skal have for 
øje og ikke, hvilke input der kommer fra hvilke 
deltagere.

• Eventuelt engagere udefrakommende 
deltagere, der kan inspirere fra andre sektorer 
eller brancher. 

• Skabe rum for bilaterale ikke-faciliterede 
samtaler mellem forløbets nedslag. Både 
mellem facilitator og deltagere og deltagerne 
imellem. Det kan styrke relationsdannelsen og 
deltagernes ejerskab til forløbet.
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Figur 8: Visualisering af den iterative proces.
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Den iterative proces
Det bør overvejes, hvordan viden, der bliver skabt 
i processen, bedst muligt indsamles og sættes 
i spil for at rykke udviklingsprocessen fremad. 
At lære af forløbet og handle på baggrund af 
det man lærer, er kernen i en iterativ proces 
og det der muliggør vekselvirkningen mellem 
data og problemstilling, der er nødvendig i en 
efterspørgselsafstemt proces ( jf. figur 6).

I en iterativ proces;
• Specificeres løsningen. Hvilke krav er der 

til løsningen? Hvilke deltagere er vigtige at 
engagere i udviklingen af løsningen?

• Designes løsningen. Hvordan skal den se ud? 
Hvad skal den kunne? Og senere - hvordan 
kan den optimeres? 

• Testes løsningen. Hvordan sættes løsningen 
i spil på den rette måde i den rette kontekst? 
Hvem skal inkluderes i test af løsningen? 

• Evalueres testen. Dette gøres med henblik 
på at skrue på kravene til løsningen. Hvad 
virkede/ virkede ikke? Og hvorfor?

Forud for og efter den iterative proces; 
• Planlægges processen. Hvilke mål og 

succeskriterier er der for processen? Hvem 
skal deltage? Hvad er der mulighed for i 
forhold til længde og ressourcer? Fysisk eller 
online mødeaktivitet? 

• Implementeres løsningen. Hvordan sikres 
implementering? Denne del gøres lettere, 
hvis aftager af løsningen har været med i 
udviklingsprocessen.

Der sker således en kontinuerlig udvikling og det 
er derfor ingen skam, hvis den problemstilling 
eller det data man gik ind i processen med ændrer 
relevans eller skal rettes til undervejs (figur 8). 



Rammer for samarbejde
Det er ikke længere en selvfølgelighed, at 
møder afholdes fysisk. Ofte kan det være 
formålstjenstligt at skabe hybride forløb, som 
både har fysiske og virtuelle nedslag. Her er nogle 
overvejelser omkring, hvilke rammer, der fungerer 
bedst til hvilke formål.

Fysisk
Fysiske møder vil altid være de bedste til at 
opbygge nye relationer og facilitere sociale 
oplevelser. Det kan være en fordel, at forløbets 
deltagere mødes fysisk tidligt i forløbet. Herefter 
er det lettere at fastholde relationen både 
bilateralt og i virtuelle møder.

Fysiske møder er også at foretrække til langvarige 
workshops med et omfattende program, hvor der 
kan indlægges variation og adspredelse i større 
omfang end det er muligt på en skærm.

Det fysiske rum vil oftest også være mest 
hensigtsmæssigt til åbne og dialogbaserede 
udviklingsmøder, hvor deltagere taler sig til 
enighed.

Virtuel
Virtuelle møder har den fordel, at de er fleksible 
og nemme at deltage i, hvorend deltagerne 
befinder sig. De fungerer godt til afgrænsede 
og målrettee møder, som f.eks. når der skal 
koordineres.

Det giver muligheden for at arbejde på virtuelle 
samarbejdsplatforme, hvilket afhjælper 
dokumentation og opsamling. Det er både en 
fordel for deltagerne og for tilrettelæggerne, at alt 
materialet kan samles i et virtuelt rum.

Man kan sagtens facilitere virtuelle 
udviklingsmøder. Disse bør dog faciliteres ret 
stramt med greb som virtuelle post-its for at alle 
får budt ind, da det er nemt at være passiv som 
deltager, når man blot er med på en skærm.

Varighed
Længerevarende forløb
Innovationsprojekter kræver enten god tid til 
løbende at arbejde iterativt og i dybden med at 
afsøge en problemstilling og finde løsninger, eller 
mere dedikeret tid i kortere, komprimerede forløb 
(sprints). 

Implementeringsprojekter, hvor løsninger møder 
driften, kan også benytte sig af komprimerede 
sprints, men disse må nødvendigvis strække sig 
over en længere periode, så der bliver skabt rum 
for de nødvendige iterationer og forbedringer.

Det er ikke muligt at skabe innovationshøjde og 
gennemarbejdede koncepter, hvis tiden ikke er 
afsat til test og efterfølgende videreudvikling af 
løsningen. 

Såfremt forløbet kræver et højt tidsforbrug af 
deltagerkredsen, enten komprimeret eller over 
tid, vil det være afgørende at have for øje, hvordan 
der skabes det rette incitament og motivation 
for deltagerne til at dedikere deres tid - om det 
er økonomisk (ved at betale vedkommende), 
fagligt (ved at sikre kompetenceudvikling), 
netværksbaseret (at matche dem med 
spændende nye samarbejdspartnere).

Korte forløb
Korte og afgrænsede forløb kan give værdi som 
enkelte nedslag på en projektrejse, f.eks. til valg af 
tema, identifikation af data, problemformulering 
eller kvalificering af ideer.

Med henblik på at skåne deltagere for en meget 
ressourcekrævende deltagelse kan et forløb 
også sammensættes af flere små afgrænsede 
nedslag, der ikke nødvendigvis involverer den 
samme gennemgående deltagerkreds. Som der 
blev peget på i forløb #3 er det ikke sikkert, at de 
der kender problemstillingen i dybden er dem 
der kommer op med de mest innovative ideer til 
løsningen. 
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3.4 
Opsummering på en 
fællesoffentlig rolle

Innovationsprocesser på tværs af det offentlige og det private kræver en indsats at igangsætte. 
Innovationsprocesser drejer sig om at opdyrke det nye - de data der skal åbnes eller de nye løsninger 
på problemstillinger - og det kræver et brud med business as usual. Det kræver et særskilt fokus og 
der er derfor behov for en instans der:

• Kontinuerligt arbejder på tværs af det offentlige og det private for at modne mulighederne på både 
efterspørgsels- og udbudssiden.

 

• Opbygger kapacitet på området. Dels i form af systematisk opsamling af læring, metodeudvikling 
og best practise på tværs af projekter inden for feltet, og sætter erfaringerne i spil på både et 
operationelt (nye projekter) og strategisk niveau (offentlig-private samarbejder).   
       

• Taler de åbne offentlige datas sag - også ind i projekter og programmer med bredere datafokus 
eller med helt andet fokus, som f.eks. projekter primært møntet mod den grønne omstilling eller 
lignende. Så det at åbne offentlige data ikke kun arbejdes med som et endemål i sig selv, men også 
sættes i spil og viser værdi ind i andre dagsordener.        
 

• Agerer som neutral aktør mellem deltagerne i innovationsprocessen og ikke kun taler det offentliges 
eller det privates sag, men taler for sagen om åbningen af offentlige data. 

 
• Kommunikerer målrettet om og sikrer interessevaretagelsen for de offentlige data, der allerede er 

åbne, samt muligheden for at bidrage til åbningen af endnu flere. Dels for at skabe en bevidsthed 
- også i det private - om at der er åbne offentlige data til rådighed og dels for at påvirke politiske 
beslutninger på baggrund af de akkumulerede erfaringer med åbne offentlige data.    
        

• Faciliterer processerne eller sørger for der bringes kompetencer ombord, der kan fungere som den 
neutrale part i rummet, der kan sikre upartisk fremdrift i innovationsprocesser.
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