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Den alternative visualisering beskriver kompleksiteten af den fælles, samlende udfordring, jeres 
arbejdsproces indtil nu og giver eksempler på udvalgte indsigter, I har fået, som bidrager til at be-
skrive udfordringen.

Visualiseringen skal ikke vise alle indsigter og alle procesdetaljer, men den skal give et billede af 
kompleksiteten i den fælles, samlende udfordring. Visualiseringen af initiativet anvendes i vidt 
forskellige, interne og eksterne sammenhænge og kommer til at fungere som et fast, genkendeligt 
kendetegn for co-creation initiativet. I får blandt andet brug for visualiseringen, hver gang I skal 
præsentere jeres co-creation initiativ for potentielle eksterne aktører, eksempelvis til aktørmøder-
ne (Fase 4). Visualiseringen kan også anvendes, hvis I skal præsentere jeres initiativ internt i jeres 
politikreds, eller eksternt for politikere, borgere eller andre eksterne interessenter. 

Skabelonen kan bruges som inspiration til at udforme en overordnet visualisering for jeres initiativ, 
som vil være et udmærket alternativ til en grafisk visualisering. Kontakt gerne NFC, hvis I har brug 
for rådgivning til, hvilke elementer, I med fordel kan udvælge til jeres visualisering. 

Alternativ visualisering
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Alternativ 
Visualisering

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Instruks
Overfør skabelonen til et powerpoint- eller word-
dokument og udfyld felter/slides som angivet. 

Slides 1, 2 og 3: Hvad har ledt os herhen? 
Beskriv jeres arbejdsproces indtil nu. Gå gerne 
kronologisk frem ved hjælp af faserne (en fase 
pr. slide) når I beskriver jeres proces, for at skabe 
størst mulig sammenhæng og klarhed. Udvælg 
de væsentlige indsigter. Indsæt meget gerne 
udvalgte fotos og udvalgte citater som under-
bygger jeres indsigter og indsæt forklarende, 
kortfattet tekst, eksempelvis i punktform eller 
som overskrifter.

Slide 4: Den fælles, samlende udfordring 
Indsæt sætningen for den fælles, samlende 
udfordring, som I fandt frem til i Co-creation 
analysen.

Slide 5: Udfordringen er helhedsorienteret  
Lav en procesbeskrivelse og indsæt de indsigter 
og erfaringer, I har gjort jer indtil nu vedrørende 
den fælles, samlende udfordring. 

I dette eksempel er processen inddelt i 6 trin, 
som følger efter hinanden. Hvis jeres initiativ 
har brug for flere trin, tilpasser I blot. Eksemplet 
indeholder inspiration til, hvad der kunne være 
elementer i en typisk proces. Tilpas inddelingen, 
så processen passer til jeres udfordring.

Her gælder det om at få visualiseret processer 
for forskellige perspektiver, som I har fået ind-
blik i. Udvælg de mest centrale perspektiver fra 
den kategorisering, I foretog i Dataanalysen og 
beskriv disse i de forskellige trin. Medtag de væ-
sentligste indsigter og højdepunkter heriblandt. 

Slide 1

Fotos + citater Fotos + citater Fotos + citater

Start/Idé Planlæg Udfør Opfølgning Pause Afslut/
Gentag

Slide 4

Slide 5 og frem

Slide 2 Slide 3

Tag udgangspunkt i ét perspektiv ad gangen 
(brug datamaterialet fra Kortlægningen), fx ger-
ningsmandens: Sæt jer i gerningsmandens sted 
og beskriv hans/hendes proces fra motivation for 
at begå kriminaliteten (som relaterer sig til jeres 
udfordring), til hvilke midler og evt. mulddyr han/
hun involverer i udførelsen af kriminaliteten, hvad 
gør gerningsmanden efterfølgende, og bliver det 
herefter gentaget. Tag herefter udgangspunkt i et 
nyt perspektiv og beskriv processen/rejsen for 
dette perspektiv. Husk at anvende udvalgte fotos 
og citater, som underbygger jeres indsigter, så 
jeres modtagere kan leve sig ind i udfordringens 
kompleksitet. 

Lav 5-7 perspektiver og brug ligeså mange sli-
des/sider, som det kræver for at udfolde de en-
kelte perspektiver. Udvælg 3-5 perspektiver, som 
fungerer bedst til at vise kompleksiteten af den 
fælles, samlende udfordring. Hav for øje, at hele 
visualiseringen skal vises til både interne og eks-
terne, så den skal give et tydeligt indblik i både 
proces, indsigter, perspektiver og den fælles, 
samlende udfordring.

Den fælles, samlede udfordring


