
Personas værktøj 3 

Så er det tid til et fælles møde for hele projektgruppen, hvor I skal i gang med 
værktøj 3. 

Nu handler det om at vælge den personas ud, som I synes er den mest interessante 
at gå videre med. 

I starter med en runde, hvor alle præsenterer deres observationer (kort) og deres 
personas, og hvorfor netop denne personas er interessant. Det er også vigtigt at høre 
noget om, hvordan processen har været med at lave denne personas. 

 
Efterfølgende skal I blive enige om, hvilken en af de problemstillinger jeres personas 

repræsenterer, som I vil gå videre med i projektet. Det kan være ved at vælge en 
eller klone flere af jeres personas til en fælles personas, som I vil tage udgangspunkt 
i. 

 
Når I er blevet enige om en målgruppe tager i en snak rundt om bordet, hvad er vores 

erfaringer med denne målgruppe og hvad er vores udfordringer, I kan lade jer 
inspirere af den proces vi lavede sammen ved vores fælles møde. Tænk på 
udfordringer, løsninger, mål, og hvilke erfaringer /gyldne skridt vi allerede har. 

I tager nu værktøj 3 frem og laver en fælles refleksion over de spørgsmål som er 
derpå. 

 
Når værktøj 3 er udfyldt kan I begynde at forberede det co-cration møde I skal afvikle 
inden sommerferien. I skal finde 6-7 deltagere til et billedinterview, som har ca 1 

times varighed. I skal overveje hvem det er, som kan bidrage til mere viden om jeres 
fælles personas, er det foreninger, forvaltningen, brugere, kollegaer? Det må gerne 

være en blandet flok. 
 
Slutteligt skal I lave en arbejdsfordeling på, hvem der kontakter dem I har valgt og 

hvordan I vil få mere viden om jeres fælles personas. 
 

I vil før jeres interview modtage en ny værktøjskasse og instruktioner hertil. Vores 
forslag er at I max deltager 2-3 fra projektgruppen i selve interviewet: 1 til at stille 
spørgsmålene, 1 til at observere og tage noter og 1 til at holde tid på optagelser og 

forplejning af alle. Men mere om det, når I modtager værktøjet hertil. 


