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Den realiserende fase - uanset om den gennemføres 
eller ej -  er altid en kilde til innovation.  Fra denne 
kilde udspringer postjektet som en sidelæns proces 
adskilt fra realisering/implementering. 
 
Vi reflekterer på det skete:  

Vi samler viden og belyser situationen, 
vi søger paralysering (hvor har vi stirret os  
blinde?), 
vi søger ny indsigt (hvordan bryder vi paralyse-
ringerne?), 
vi beskriver idéskabelsesopgaven, hvilken  
danner grundlag for et nyt prejekt. 

 

Den idéskabende fase igangsættes på baggrund af 
noget nyt—ofte udspringer dette af det eksisterende. 
 
I prejektet gennemfører vi idéprocessen, hvor vi: 

skaber nye idéer på baggrund af iscenesat  
diversitet, skæve vinkler og mønsterbrud, 

udvikler de enkelte idéer ved at tilføre ny viden 
til hver enkelt idé—med henblik på at skabe et 
gennembrud, 

bearbejder idéerne og arbejder fra idé til  
koncept—her finder vi potentialet,  

beskriver og illustrerer de udviklede koncepter 
(forretningsmodeller, funktioner, løsninger og 
forslag), der er udgangspunkt for en beslut-
ningsproces. 

 

I den idérealiserende fase arbejder vi med hver af de 
koncepter, der blev valgt at arbejde videre med ved 
prejekt. Det giver ofte flere parallelle projekter med 
forskellig strategi og potentiale. 
 
I projektet definerer og gennemfører vi udviklings-
opgaven. 

Vi verificerer valgte koncepter med udgangs-
punkt i originalitetsbetragtning og opgavens 
omfang, 
vi bestemmer den specifikke projektopgave 
(herunder analytisk design og planer), 
vi gennemfører planens elementer  ved  
udvikling, 
vi klargør med henblik på realisering/
implementering af projektet. 


