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Abstract 

This thesis is a research project that focuses on how to create growth in the Company 

Netucating People by using virtual networks and knowledge management and sharing. 

The objective of the thesis is to evaluate how Netucating People can exploit their way of 

building network constellations that is able deliver customer requests in a better way 

and still yield the knowledge that is created in theses network groups. The thesis will 

end up with a virtual network based knowledge creating work method that should be 

possible for companies like Netucating People to use. 

The theory shows that there are three types of virtual networks that are useable: Tem-

porary Virtual networks, Communities of Practice (COP) and Communities of Interest 

(COI). In addition with these three networks, there need to be a project manager to con-

trol and make sure the project get finished.  

When a project is initiated Netucating People creates a Temporary Virtual Network which is 

controlled by a Project manager from Netucating People. The network consists of co-working 

partners, who have the needed skills to fulfill the development of a customer solution.  

The single members of the network get knowledge from COI and COP, but the observation of 

Netucating People showed that there was little knowledge sharing in the networks.   

Therefore to achieve higher knowledge sharing and communication in the Temporary Virtual 

Networks I have suggested a new way of organizing the networks way of communicating. 

There should be developed a virtual forum and wiki for Netucating People their co-working 

partners and customers to interact on. The wiki should be open for all working together with 

NetucatingPeople. On the wiki it is indented to post articles, interesting link and other that can 

benefit all members.  

When a network is started the group with a customer, project manager and the developers 

and a designer that are needed for creating the customer’s request can communicate on a 

closed forum. Here they all can post information and questions that is relevant for the job, but 

only accessible for the group. By having these forums and wikis, there should be stronger net-

works and therefore more knowledge creation and sharing in the company.  
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1. Indledning 

Brugen af samarbejdspartnere i udviklingsprojekter bliver brugt oftere og oftere, hvilket 

øger virksomhedernes afhængighed af hinanden.  Samarbejdsaftaler, partnerskaber el-

ler outsourcing bliver brugt dagligt af næsten alle virksomheder. Dette stiller krav til 

virksomhederne om at have strategier og arbejdsmetoder for, hvordan deres organisati-

on er struktureret (Håkonson og Snehota 1989).  

 

Det er min opfattelse, at mindre virksomheder særligt gør brug af deres egne netværk, 

når de tilbyder kunder forskellige løsninger dog uden at være opmærksomme på måden, 

hvorpå samarbejder organiseres, samt måden virksomheden sikrer, og videregiver den 

erfaring og vinden, som skabes i de forskellige samarbejder. 

 

Denne afhandling vil derfor omhandle brugen af netværksformer med fokus på de virtu-

elle, samt måden, hvorpå viden skabes og videregives. Afhandlingen vil ende ud i en ar-

bejdsmetode, som vil hjælpe virksomheder til at strukturere og udnytte netværk og vi-

dendeling bedre. 

1.1. Emnevalg 

Valget af emne til denne afhandling vil blive beskrevet ud fra to synspunkter. Først vil jeg 

redegøre for forfatterens personlige relation til emnet, efterfulgt af en uddybende og 

mere generel præsentation som tager udgangspunkt i den personlige præsentation. 

1.2. Personlig relation til emnet 

Gennem mit studie og studierelaterede arbejde har jeg stiftet kendskab til mange for-

skellige måder at arbejde på. Min studie tid har foregået på 3 forskellige universiteter, 

hvilket har givet mig forskellige syn på læring og måden, hvorpå viden deles og huskes. 

Gennem mit studium på Copenhagen Business School er jeg blevet udfordret med ledel-

se og kommunikation samt virksomhedsudvikling. Studiet har taget udgangspunkt i kon-

krete cases, hvor opgaven har været at udvikle strategier som minimerer risici for orga-

nisationen, samt er med til at udvikle organisation. Dette har vakt min interesse, og da 

muligheden for praktisk at arbejde med udvikling af en virksomhed både operationelt 

samt strategisk bød sig, var det nemt for mig at indgå i et samarbejde med virksomhe-

den. Jeg kunne derved kombinere og afprøve mine teoretiske færdigheder i virksomhe-

den og samtidig bidrage til udviklingen af virksomheden. 
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Virksomheden, NetucatingPeople A/S (herefter NP), er lille virksomhed, der har været 

under udvikling gennem de sidste 8 år. Virksomheden arbejder med at udvikle koncep-

ter til brug i online markedsføring og læringsforløb (Web link 1).  

Disse koncepter bliver udviklet af partnere, som virksomheden har opbygget en kontakt 

med gennem tiden. Koncepterne bliver styret af en projektleder. Opgaven består i at sik-

re, at kunden får det aftalte produkt til tiden og i henhold til de mål og krav, som er ud-

arbejdet. Projektlederen er således ansvarlig for, at samarbejdspartnerne leverer det 

beskrevne produkt til tiden og i henhold til en kravspecifikation. Eftersom projekterne 

varierer meget, stilles der store krav til projektlederens viden. Både som projektleder, 

men også kommunikativt at kunne indgå i tæt samarbejde med alle involverede parter. 

Den viden, som indsamles i projekterne, er af stor værdi for NP, og der er derfor vigtigt 

at videregive den til resten af organisationen. 

For en lille virksomhed som NP, er den viden, som indsamles, af storbetydning for frem-

tidige projekter, da det er med til at styrke løsningerne. Derfor har jeg siden min ansæt-

telse arbejdet på at skabe bedre deling af viden samt at udbygge de netværk, som NP 

arbejder med. Dette har givet mig stor indsigt i mulighederne ved at kunne organisere 

NP bedre og strukturere viden og netværk bedre.  

Jeg er derfor ikke i tvivl om, at min afhandling skal omhandle udviklingsmuligheder gen-

nem bedre forståelse af videndeling og brugen af netværk med virksomheder som, ar-

bejder på samme måde som NP.     

1.3. Faglig indgangsvinkel til emnet 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit vil jeg i den følgende præsentere emnet fra en 

mere faglig indgangsvinkel. 

1.3.1. Organisationens forståelse af omverdenen, og omverdenens påvirkning af or-
ganisationen 
For at skabe en forståelse for hvordan omverdenen reagerer og hvorfor man som virk-

somhed skal se på sig selv og sin position, vil det følgende afsnit komme ind på vigtighe-

den af at vide, hvor virksomheden er placeret i markedet den interagerer i.   

Et vigtigt konkurrenceparameter er, at virksomheden hurtigt kan tilpasse sig ændringer i 

markedet. NP forsøger hele tiden at kunne reagere hurtigt på nye markedsmuligheder, 

men dette kræver stor overvågenhed fra virksomhedens ledelse. Erhvervslivet ændrer 
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sig hurtigt og kræver konstant tilpasning af virksomhedens strategi. Ifølge Håkonson og 

Snehota (1989:259) findes der tre antagelser af, hvorledes man ved at tilpasse virksom-

hedens strategi kan styrke virksomhedens position på markedet. Den første er beskrivel-

sen af den omverden virksomheden interagere med, som ofte ses som værende uden 

ansigt og uden for virksomhedens kontrol. Når man ikke kan kontrollere omverdenen, 

foreslås det, at man tilpasser sig og udnytter situationen bedst muligt. For det andet kan 

man gennem interaktion med omverdenen skabe sig en bedre forståelse for, hvorledes 

man effektivt kan få det maksimale udbytte ud at en given situation. Den tredje antagel-

se er, at omverdenen skifter så hurtigt, at det er nødvendigt at have en gruppe af indivi-

der, der behandler dette emne for hele tiden at kunne styrke og tilpasse virksomheden 

således at strategien følger med omverdenen ved at virksomheden skaber sig en forstå-

else for omverdenens påvirkning af og indflydelse på virksomhedens strategi. Derved 

øger virksomheden sine muligheder for at kunne tilpasse sig det marked, de befinder sig 

i.     

For at skabe en forståelse af hvilket marked, virksomheden befinder sig i, og hvor stor en 

påvirkning omverdenen har på virksomheden, kan man se på graden af internationalise-

ring i virksomheden. Internationaliseringsgraden giver et billede af hvor mange virksom-

heder og organisationer der interageres med. Til at fastslå virksomhedens internationali-

serings grad kan man bruge en internationaliseringsmodel, kaldet Uppsala modellen (Jo-

hanson & Vahlne, 1977:26).  

 
Figur 1 – Global marketing (Hollesen 2003:48) 

Internationaliseringsmodellen, viser hvilke stadier virksomheden kan befinde sig på, på 

forskellige markeder. Hvis virksomheden interagere med et marked, og kun har spora-

disk eksport, er behovet for viden og interaktion ikke stor. Derved er der heller ikke me-
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gen mulighed for at påvirke markedet eller omverdenen. Omvendt, hvis virksomheden 

interagerer med mange markeder og har en høj internationaliseringsgrad, er påvirknin-

gen stor. Fordelen med denne model er, at der hurtigt kan skabes et overblik over, hvor 

internationaliseret en virksomhed er. Ved at forstå virksomhedens internationale af-

hængighed, vil man samtidig kunne afgøre, hvilke elementer og individer, der skal ind-

drages, når en virksomhed eller organisation forsøger at tilpasse sig den situation de be-

finder sig i. Når organisationer og virksomheder indgår i netværk for at styrke deres po-

sition på markedet øges afhængigheden af disse partnere (Håkonson & Sneho-

ta1989:260).  

De aktiviteter, som udføres i fællesskab, vil blive påvirket af de andre aktiviteter som or-

ganisationerne skal udføre. Der kan opstå konflikt mellem parternes engagement, da 

disse ofte vil følge deres egne mål og ikke netværkets. Det er derfor ifølge (Håkonson & 

Snehota 1989:263) vigtigt at ledelsen i virksomheden eller organisationen har gennem-

analyseret behovet og mulighederne for selv at påvirke den omverden, man befinder sig 

i. Hvis det er muligt for virksomheden selv at påvirke det marked virksomheden befinder 

sig på, er det ikke nødvendigt med en partner, men omvendt kan der forekomme situa-

tioner, hvor virksomheden eller organisationens indflydelse ikke er stærk nok til at på-

virke markedet i en ønsket retning. Derfor kan der forekomme situationer, hvor det er 

nødvendigt at indgå et samarbejde med andre for at opnå et niveau, hvor det er muligt 

at påvirke det der ønskes påvirket. Risikoen er dog som nævnt, at de organisationer eller 

virksomheder som indgår samarbejde med, har forskellige målsætninger, hvilket kan re-

sultere i konflikt. Derfor er det nødvendigt for 

virksomheden eller organisationen at opsætte 

nogle rammer for, hvilke variabler, der kan og 

ikke kan påvirkes. Ved at gøre dette skabes et 

overblik over, hvor organisationens ressourcer 

er allokeret bedst muligt.  

Håkonson & Snehota (1989:267) udleder fra 

deres analyse, at organisationer har gennem-

gået et skift fra kun at skulle se på, hvordan 

deres egen struktur og allokering af ressourcer 

var til, at det nu også er nødvendigt at se på 
Figur 2 - The stakeholder map (Brønn & 
Berg 2005) 

(Brønn & Berg 2005) 
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de organisationer, man interagerer med, for sammen at kunne strukturere og allokere 

fælles ressourcer mest optimalt.  

Disse organisationer kaldes også stakeholders. (Brønn & Berg 2005:122) definerer 

stakeholders som værende:  

”any group or individual who can affect or is affected by achievements of an organiza-

tion’s purpose”.  

Denne definition er meget bred, og langt fra alle virksomheder inddrager alle disse 

stakeholdergrupper, da dette kan forhindre virksomheden i at nå sine mål.  

Ved at se bort fra en stakeholdergruppe kan virksomheden komme i en krise, som ellers 

kunne være undgået ved forebyggelse. At styre de mange stakeholdertyper strategisk og 

kommunikativt er en af fremtidens store udfordringer for virksomhederne.  

I dette speciale er stakeholder teorien vigtig for den grundlæggende relation og interak-

tion de forskellige grupper imellem. Det er netop den viden som skabes imellem grup-

perne og videregivelse af viden som er vigtig for at virksomheden kan udvikle sig. Det er 

derfor vigtig at se på hvorledes virksomhedens organisation er opbygget for at skabe en 

forståelse for hvor der er mulighed for styrkelse af organisationen, men samtidig også at 

finde styrkerne i den nuværende organisation og dele denne viden med andre. 

1.3.2. Organisationens opbygning 
Mintzberg (1983:9) beskriver fem grundelementer i en organisation eller virksomheds 

organisationsopbygning. De fem grundelementer er: opperationel kerne (operating Co-

re), Mellemledelse (Middle line), Topledelse (Strategic Apex), Teknostruktur (Tech-

nostructure) og Støttestruktur (support staf).  
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Figur 3 – Five basic parts of the organization Mintzberg (1989:11)  

Disse fem enheder vil alt afhængig af organisationens størrelse være elementer af orga-

nisationen. Hvis organisationen er af mindre karakter vil de forskellige elementer oftest 

være varetaget af samme person, mens der i de større organisationer er ansat folk til at 

varetage mere specifikke opgaver.  

For at de fem strukturelle enheder i organisationen optimalt kan kommunikere sammen 

forslår Mintzberg (1983:4) fem koordineringsmekanismer som forklarer, hvordan en or-

ganisation koordinerer arbejdet. Mutual adjustment, direct supervision, standardization 

of work processes, standardization of work outputs og standardization of worker skills.  

Den første, Mutual adjustment, passer primært til mindre organisationer, hvor med-

lemmerne kan kommunikere omkring, hvilke opgaver, der skal udføres, og hvilke der er 

igangværende. Kontrollen over opgaven lægger i hånden på dem, som udfører opgaven. 

Denne koordinering af arbejdsformer, kan også bruges at større organisationer, hvor der 

er behov for detaljeret udført arbejde mellem to parter.   

Ved, Direct Supervision, ligger kontrollen hos en overvåger, som har til formål at indsæt-

te de rigtige ressourcer på det rette tidspunkt og sted. 

 Standardization of work processes, omhandler processen at gøre arbejdsprocesser 

standardiserede således man fra en manual har mulighed for at tilegne kvalifikation til at 

udføre et givent stykke arbejde.  
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Hvorimod, standardization of work outputs, handler om at beskrive slutproduktet og 

derefter lade det være den, som udfører arbejdet bestemme, hvorledes arbejdsproces-

sen skal foregå. 

Den sidste koordinering, worker skills, handler om at tilegne en person noget viden, så-

ledes denne kan udføre en arbejdsopgave.  

Mintzberg (1989) anbefaler, at man så vidt muligt mikser disse arbejdsprocesser, men 

siger samtidig, at en organisation ikke kan eksistere uden en form for direct supervision, 

lederskab og uformel kommunikation.  

1.3.3. Overordnede emne. 
I forhold til dette speciales fokus på vidensdeling i netværksorganisationer er Håkonson 

& Snehotas teorier meget brugbare for at synliggøre vigtigheden omkring netværk. Må-

den hvorpå de bruger en internationaliseringsmodel til at beskrive hvor stor indflydelse 

virksomheden har på at påvirke omverdenen kan der stilles spørgsmålstegn ved. Det er 

værd at bemærke teoriernes alder. De sidste 20 år er der sket meget i udviklingen af 

bl.a. IKT (Information og Kommunikations Teknologier). Derfor er der kommet flere fak-

torer til der er med til at bestemme en virksomheds muligheder for at påvirke sine om-

givelser. Kommunikationsvejene er blevet flere og hurtigere. Viden kan hentes gennem 

internettet og sociale netværk samt mængden af netværk er større og sker mere på 

kryds af virksomhedens og personlige interesser.  

En virksomheds organisation er ifølge Mintzberg (1989) styret af nogle afdelinger med 

hver deres funktioner. Organisationen, medarbejdernes arbejds- og ansvarsområder og 

strukturen i hele virksomheden er nøje beskrevet således alle ved hvilke ansvarsområder 

de skal arbejde med. Ved inddragelse af andre organisationer eller outsourcing af egne 

funktioner, udvider virksomheden den organisationsform.  

Mintzbergs (1989) teorier, omkring de fem strukturer, er meget overfladiske og viser ik-

ke et reelt billede af hvorledes organisationen er på operationelt niveau. En virksomheds 

afdelinger består ofte af mange forskellige individer, og muligheden for at nogle indivi-

der kun inddrages i organisationen på forskellige tidspunkter til specielle opgaver kan 

gøre det svært at beskrive som værende en del af organisationen.  
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Ovenstående beskrivelse fremstiller nogle udfordringer som berører områderne omkring 

videnskabelse og -deling samt måden hvorpå virksomheder organiserer sig på gennem 

netværk. Dog er netværksmetoden grundelementet og omdrejningspunkt for emnet, 

hvor videnskabelse og -deling vil være et element som gør sig gældende i alle net-

værksmetoder. 

 Det er illustreret i figur 4 hvorledes mange interessenter kommer i spil samt den viden 

alle besidder.  

 

Figur 4 – Nuværende sammenhængen mellem partnere, kunder og NP (egen tilvirkning) 

Ovenstående illustration viser de mange partnere NP skal interagere med i forhold til at 

kunne løse en opgave for kunden. Igennem dialog med kunden findes der frem til et pro-

jekt, som NP og dennes samarbejdspartnere udvikler. Med denne arbejdsmetode opstår 

der mange nye udfordringer for NP, som almindelig teori omkring organisering ikke be-

skriver fyldestgørende.  Det har derfor min interesse at se mere på den samarbejdsform 

som NP benytter samt videndele på for at kunne udvikle virksomheden.  

Mit overordnede emne vil derfor blive: Hvilke udviklingspotentialer har NP vha. videns-

deling og -ledelse samt brugen af virtuelle organisationsformer. 

Efter en mere fyldestgørende præsentation af virksomheden vil jeg komme ind på pro-

blemområder der tager udgangspunkt i videnskabelse og -deling samt brugen af net-

værksformer.  
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2. Præsentation af Casevirksomheden 

NP blev stiftet i slutningen af 2007, men havde som koncept væres under udvikling i 

længere tid.  NP præsenterede et e-læringsspil, som skulle bruges til at udvikle organisa-

tioner gennem videndeling.  Udover læringsspil tilbød NP også hjemmesideudvikling, 

produktvisualisering – forklaring gennem flash visualisering samt historiefortælling inden 

for online markedsføring (Web link 2). NP skiftede i løbet af 2008 strategi og begyndte at 

fokusere mere på online markedsføring og udvikling af kampagnesider samt deres udvik-

lede e-læringsspil. Men fordi der i deres netværk af programmører og designere stadig 

findes kompetencer inden for udvikling af produktvisualisering og præsentation, tilbyder 

NP stadig disse løsninger til deres kunder. 

NP ejes af 4 personer, hvoraf de to deltager aktivt i virksomhedens ledelse og drift. Den 

ene af de to andre, har startet sit eget firma i Malaysia og tilbyder softwareudvikling. 

Den anden er ansat som konsulent for et andet firma. Udover de to ledere er der to stu-

diemedarbejdere som fungerer som sælgere, projektledere og strategiudvikling.  

NP har gennem deres to leveår udviklet 2 licensierbare produkter. Et e-læringsværktøj, 

hvor virksomheden kan oprette spørgsmål omkring et læringsområde og lade en lukket 

gruppe dyste mod hinanden gennem multiple choise spørgsmål, samt en online juleka-

lender, hvor kunden kan oprette julekalendere til markedsføring, online firma konkur-

rence, samt have muligheden for at opsamle brugerinformation og tilladelse til at kon-

takte dem. Udover licensierbare produkter har NP udviklet et kampagnesite for Fyrvær-

kerikampagnen 2008 og 2009 (Web link 3), hvor formålet er, gennem leg, at lære unge i 

alderen 11 – 19 år, med primært fokus på 13 – 16 årige, at respektere hinanden, når de 

skyder fyrværkeri af. Dette projekt er udviklet i samarbejde med et mediebureau, og er 

blevet leveret til en større kampagne.  

I takt med hurtigere og bedre kommunikationsmuligheder, er konkurrencen på marke-

det steget. Der findes mange virksomheder der tilbyder deres services i form af udvikling 

og projektstyring af software løsning til brug i markedsføring. Især er der sket en stigning 

i virksomheder fra østen, som tilbyder billigere udviklingstimer. Sammenholdt med, at 

der ikke kræves nogle specielle forudsætninger for at starte en konkurrerende virksom-

hed, er der flere om buddet. Til gengæld kræver det et godt netværk og en fokuseret 

strategi. 
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Igennem 2009 er NP blevet mere opmærksom på deres kompetencer som projektlede-

re. I kraft med at studiemedarbejdernes indflydelse og autoritet i virksomheden er ste-

get, er kommunikationen til kunderne blevet styrket således NP viser, at deres force er 

projektledelse med et bagvedliggende netværk af virksomheder og partnere, som kan 

udvikle mange forskellige løsninger (Web link 4).   

NP produkter sælges pt. kun til danske kunder. NP har dog udvidet hjemmesiden til også 

at præsentere deres ydelser på både engelsk og tysk, men er endnu ikke kommet til at 

markedsføre sig i de pågældende lande. 

Det, som leveres til NP, bliver til gengæld produceret flere forskellige steder. Udviklingen 

af software sker gennem en samarbejdspartner i Malaysia. Generelt ønsker NP at få ud-

viklet kodetunge opgaver i østen, men beholde den kreative udvikling her i Danmark. Til 

den kreative udvikling benytter NP sig af danske designere. Gennem tidligere arbejde i 

samme virksomhed, har NP opbygget et godt kendskab til en gruppe designere og udvik-

lere som ofte inddrages i forskellige projekter.  

Opgaverne løses i teams af forskellige samarbejdspartnere hvor NP står som hovedan-

svarlig for projektet. Når en kunde henvender sig, udvælger NP et team fra deres samar-

bejdspartnere der, har den bedste kompetence til at løse opgaven. Sammen med sam-

arbejdspartnerne udvikler NP et produkt, som er specificeret af kunden.   

3. Problemområde 

Der blev i foregående afsnit præsenteret to forskellige indgangsvinkler til emnet. Både 

forfatterens personlige interesse samt det indledende litteraturstudie. I dette afsnit bli-

ver der arbejdet videre hen imod en problemdefinering, der relaterer til det overordne-

de emne. Dette emne er, set ud fra et akademisk standpunkt, relevant at arbejde videre 

med, da det er relevant for virksomheder og organisationer. Med denne afhandling er 

der muligheder for at kunne bidrage med en ny akademisk vinkel på måden at organise-

re og videndele på, samt fra et personligt synspunkt at kunne udvikle forfatterens egen-

skaber til brug i lignende virksomheder.  

3.1. Problemdomæne 

En virksomhed, som primært er bindeled mellem kunder og mange forskellige udviklere 

og videnspersoner, der er placeret forskellige steder rundt i verden, kræver det et bredt 
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overblik over det, der sker i markedet, samt de muligheder kunderne kan tilbydes. Der 

er mange udfordringer forbundet ved at indhente personer fra netværket til at indgå i et 

samarbejde med virksomheden for at udvikle en kundeløsning.  

Nuværende teorier ser organisationen som værende et internt element og ikke en 

sammenslutning af partnere, der leverer en samlet løsning (Mintzberg 1984:9). Håkon-

son & Snehota (1989:267) fandt frem til at organisationer skal begynde at interagere 

mere med hinanden for at kunne skabe bedre synergi imellem hinanden og overfor de-

res kunder.   

Når samarbejde skabes, vil det også opstå usikkerhed omkring medlemmernes integri-

tet, hvilket resulterer i dårlige løsninger og konflikter. Der er behov for at identificere, 

hvilke samarbejdsformer, som er ideelle for virksomheder at indgå. Udfordringen for et 

samarbejde er at skabe viden og fremdrift for at udnytte hinandens kompetencer, uden 

der skabes mistro til hinanden.  

I et samarbejde er der behov for styring og kontrol. Der er ydermere behov for at tale 

sammen for at kunne skabe et produkt. Når organisationer er placeret forskellige steder, 

kræver det en form for struktur for at kunne holde overblik over projektet.  

Det vil derfor være interessant at udforske to hovedområder i teorien omkring virtuelle 

netværk da medlemmerne i et samarbejde ikke altid er til stede, samt den viden, som 

skabes i et samarbejde. Medlemmerne skal kunne videndele, derfor vil det være interes-

sant at se på hvordan viden skabes samt videregives til andre. 

Så for at kunne besvare overordnede emne, er jeg nu i stand til at kunne identificere en 

problemstilling, samt underspørgsmål.  

For at kunne interagere med flere forskellige partnere omkring et projekt, har virksom-

heden behov for.  

Det vil derfor være interessant at se på de muligheder, en virksomhed som NP har for at 

styrke sin nuværende organisationsform gennem en mere struktureret brug af netværk.    

3.2. Problemdefinering 

Hvilke udviklingspotentialer har Netucating People A/S vha. videns- deling og ledelse 

samt virtuelle organisationsformer? 
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Dette forsøges besvaret med underbyggende spørgsmål: 

- Hvilke muligheder har NP ved brug af netværksformer, til at styrke NPs løsninger og 

services til deres kunder? 

- Hvordan opstår og videregives viden i organisationen? 

- Hvordan kan NP sikre og forbedre udbyttet af deres måde at organisaere samarbej-

det på? 

I centrum af analysen står videndeling og brugen af netværksformer. 

4. Ordbeskrivelse 

Netværk: I denne afhandling anses netværk for værende den gruppe af personlige og 

professionelle relationer som opstår eller er opstået mellem NP og deres samarbejds-

partnere.  

5. Afgrænsning 
Da jeg i denne afhandling fokuserer på udviklingsmulighederne med brugen af videnska-

belse og -deling samt brugen af virtuelle netværk, begrænser jeg samtidig afhandlingen 

på flere punkter. Udviklingspotentialerne ses kun i forhold til måden NP bruger deres 

netværk til udvikling af kundeløsninger, samt måden, hvorpå NP gennem bedre og mere 

struktureret videndeling kan øge kvaliteten af de løsninger som bliver udviklet. De tages 

således ikke forskellige vækststrategier af f.eks. ansoff og andre med i betragtningen. I 

case-analysen ser jeg på den praktiske måde, hvorpå NP videndeler og benytter netværk 

til udvikling af kundeløsninger.   Da min afhandling er tidsmæssigt begrænset fra perio-

den marts 2009 til december 2009. Dette betyder at forhold som ligger udover denne 

periode ikke vil blive taget med i afhandlingens afsluttende fase i udvikling af ny ar-

bejdsmetode. 

6. Metode 

I dette afsnit vil det først blive præsenteret, hvorledes afhandlingen er opbygget i for-

hold til at kunne besvare problemdefineringen. I denne første del er der tale om opbyg-

ning fra et rent pragmatisk synspunkt. Derefter vil forskningsstrategi og metodologi til 

afhandlingen blive præsenteret igennem en række afsnit, hvor blandt andet den viden-
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skabsteoretiske tilgang til løsningen af problemdefineringen vil blive berørt, samt en 

overordnet forklaring af undersøgelsesstrategiens betydning for resultater i afhandlin-

gen. 

6.1. Opbygning af afhandling 

Denne afhandling er bygget op omkring tre faser. En teoretisk, en analytisk og strategisk 

fase, der samler teorien og analysen til en strategi for virksomheder for at maksimere 

deres udbytte af deres samarbejde. 

I den første faser er der tale om et studie af faglitteraturen, som har til formål at finde 

de steder, der bidrager til løsning af problemdefineringen. Med udgangspunkt i den 

fundne litteratur vil næste fase indeholde en analyse af faktiske arbejdsmetoder i en ca-

sevirksomhed. Der vil ud fra dataindsamling udfærdiges en beskrivelse af de metoder, 

virksomheden bruger, samt de elementer, som i forhold til teorien vil kunne forbedres. 

Den tredje fase vi på baggrund af de to foregående faser bruges til at udvikle en hand-

lingsplan for, hvorledes en virksomhed med samme organisationsstruktur, vil kunne for-

bedre deres arbejdsmetode. Det vil således være et supplement til eksisterende littera-

tur omkring netværksdannelse og videndeling. 
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Figur 5 – Sammenhængen mellem afhandlingens afsnit  

Ovenfor er afhandlingens opbygning illustreret som en omvendt pyramide. Dette skyl-

des at man efter hver fase kommer tættere på konkret bekræftelse eller afkræftelse af 

afhandlingens hypotese. Dette bliver nærmere omtalt i det sidste afsnit tilhørende op-

bygning af afhandling.  

6.1.1. Fase  1 - Teoretisk kontekst beskrives 
I denne fase foretages der to litteraturstudier der har udgangspunkt i problemformule-

ringen. Der udvælges fokus for det jeg mener, er mest relevant i forhold til problemfor-

muleringen. Da der findes mange felter i teorien, der kan bidrage til en besvarelse af 

problemformuleringen. Som følgende illustration viser, findes der overlap i faglitteratu-

rens områder, det er derfor nødvendigt at forholde sig til og vælge fokus i litteraturen. 

Det valgte fokus vil danne grundlag for en udvælgelse af en optimal teoretisk frem-

gangsmåde, hvormed man kan bruge netværk og videndeling som udviklingsredskab. 

1. Teoretisk studie af virtuelle netværk og videnskabelse og -deling.

Et studium som skal finde frem til de mest fordelagtige  netværksformer 
som skaber mest viden til brug som udviklingspotentiale for 
virksomheden, kunder og medarbejdere

2. Analyse af nuværende arbejdsmetoder.

Basseret på det teoretiskestudie, analyseres en casevirksomhed på 
netværksformer og måden hvorpå viden deles. 

3. Udvikling af ny samarbejds- og videndeling metode.

På baggrund af det teoretiske studie samt analysen vil det blive muligt 
at udvikle en strategi for, hvorledes lignende virksomheder gennem 
brug af netværksformer og viden deling kan forbedre udviklingsen i 
vrksomheden
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Figur 6 – Afhandlingens første to faser vil danne grundlag for fremtidig arbejdsmetode 

Kombinationen mellem teori og analyse, vil danne grundlag for en arbejdsmetode gen-

nem videndeling og som samtidig hjælper virksomheden til at udvikle sig og de løsninger 

der tilbydes bedst muligt. 

6.1.2. Fase 2 - Analyse af casevirksomhed i forhold til undersøgelses spørgsmål 
I denne fase er der behov for en analyse af arbejdsmetoder og samarbejdskonstellatio-

ner for at kunne udvikle en forbedret metode, der kan styrke netværk og videndeling for 

virksomheder, der bruger samarbejdspartnere til udvikling.  Analysen tager udgangs-

punkt i den teoretiske gennemgang og har til formål at se om teoriens fundne metoder 

kan bruges, eller om der er behov for tilpasninger for at kunne udvikle en optimal ar-

bejdsmetode.  

Analysen dannes ud fra interviews med virksomhedslederen og en projektleder, samt en 

programmør og projektleder fra en partnervirksomhed. Udover interviews vil analysen 

blive baseret på forfatterens egne observationer gennem en periode af opholdet i virk-

somheden. 

6.1.3. Fase 3 – udvikling af metode og besvarelse af undersøgelsens spørgsmål 

Efter at have gennemgået teoriens bedst egnede metoder samt en analytisk gennem-

gang af en casevirksomhed, vil jeg forsøge at udlede en arbejdsmetode som vil kunne 

styrke og udvikle virksomheden. 

Fremtidig arbejdsmetode

Analyse
Teori
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Figur 7 – Udfærdigelsen af en ny og forbedret arbejdsmetode baseret på teori og analyse  

 Figur 7 viser de tre faser i afhandlingen. Alle tre retter sig mod samme mål, nemlig at 

kunne optimere og udvikle organisationen ved brug af netværk og videndeling. Fase 3 i 

afhandlingen forsøger at samle de to første faser, for at kunne udvikle en brugbar ar-

bejdsmetode til brug i virksomheden. De fundne fordele og styrker i teorien vil blive hold 

op imod fundne fordele i casevirksomheden med det formål, at kunne bidrage med en 

udviklingsmetode, som både tager udgangspunkt i teorien, men som også skal være 

praktisk implementerbar i en organisation af samme type og struktur som casevirksom-

heden. 

6.2. Undersøgelsesstrategi 

6.2.1. Den generelle videnskabsteoretiske tilgang 

Jeg vil i denne afhandling bruge en hermeneutisk tilgang til at beskrive teorien og min 

dataindsamling.  

Den hermeneutiske praksis består af reflekterende fortolkninger. Hermeneutik er for-

ståelse og fortolkning af aktører før, der kan ske forklaringer (Fulsang & Olsen 

2007:309). En aktørs udsagn eller en handling kan skabe forskellige fortolkninger alt af-

hængig af den person som er modtager og afkoder. Hermeneutik består af tre dele: For-

ståelse, udlæggelse og substans samt den måde et udsagn anvendes på. Hermeneutik 

ser på den måde, et udsagn bliver præsenteret på. En fortælling kan præsenteres med 

forskellige budskaber, sproglige vendinger og koder, som giver forskellige betydninger. 
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Måden hvorpå et udsagn så fortolkes på afhænger af måden modtagerens forståelse af 

verdenen.  

Hermeneutik lægger vægt på den metode, man bruger for at skabe sin egen forståelse 

af et emne. Når man læser en tekst, bruger man den eksisterende viden og videnskabs-

teoretiske tilgang til at skabe en forståelse og mening omkring emnet. Det betyder, at 

personer bygger videre på allerede eksisterende forståelse. Personen har således ikke en 

objektiv tilgang til materialet og udvælger materialer ud fra motivation, værdier og inte-

resse. (Fulsang & Olsen 2007:318). Værdierne bevirker, at en person, som forsker i et 

materiale, ikke vil kunne fortage objektive og normative konklusioner af deres arbejde.   

Som forsker skal man derfor betragte og observere aktørernes handlinger, og derfra for-

søge gennem beskrivelser at fortolke handlinger. Man kan ikke ud fra metodiske studier 

hermeneutiske fremvise et validt resultat, men derimod skabe en forståelse af, hvordan 

mennesker er og reagerer. Erkendelsen af, at det er mennesket, man fortolker har ind-

flydelse på den kvalitative dataindsamlingsproces.  

Når man som forsker anskuer et genstandsfelt, gør man det på baggrund af eksisterende 

viden. Denne viden bliver udfordret i form af en undersøgelse af et emne. Igennem un-

dersøgelsen frembringes der ny viden. Denne viden bliver indlejret i forskerens forståel-

se og kan derved indgå som eksisterende viden ved en ny undersøgelse. 

Denne fremgangsmåde kaldes den hermeneutiske cirkel (fig. 8), og viser hvorledes en 

forsker først observerer en situation, derefter uddrager nogle konklusioner, som bliver 

til ny viden som kan bruges ved nye undersøgelser. 

Vi har en forståelse af en aktør eller et værk ud fra vores holdninger og viden, som vi har 

i forvejen. Værket eller aktøren kan påvirke vores forståelsesfront, hvilket skaber en ny 

forståelse. Denne nye forståelse kan vi bruge til at anskue værket igen for at udvikle en 

ny forståelse. Den hermeneutiske proces kan karakteriseres ved, at der sker en bevæ-

gelse fra et værk til en fortolker, og fra værket til fortolkeren, hvilket skaber en cirkulær 

bevægelse i forholdet mellem genstand og fortolker (Fulsang & Olsen 2007:340).  

Den hermeneutiske cirkel og måden, hvorpå fortolker og genstand interagerer, er her-

under illustreret:  
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Figur 8 – Hermeneutisk spiral  

Figur 8 viser hvorledes der skabes en forståelse på baggrund af en forforståelse. Denne 

forståelse fortolkes og danner grundlag for næste forståelse. På samme måde gør dette 

kontinuum sig gældende for denne afhandling.  

Afhandlingen er bygget op omkring en videnskabsteoretisk ramme af forskellige forfat-

teres synspunkter omkring det valgte emne.  Som forfatter af afhandlingen bliver jeg 

derfor nødt til at inddrage min egen forståelse for emnet for at kunne fortolke og tage 

stilling til de undersøgelser og konklusioner, som forfatterne drager. 

Min viden omkring emnet var som udgangspunkt begrænset, men som jeg har beskæfti-

get mig mere og mere med emnet er min forståelse for emnet vokset. At min viden har 

vokset giver mig en bedre mulighed for at udvælge de relevante teorier, som vil kunne 

bruges i afhandlingen samt måden, hvorpå jeg strukturerer min dataindsamling. Gen-

nem en dybere forståelse af teorierne, er det blevet nemmere at identificere forskellene 

i sproget hos forfatterne samt i brugen af den praktiske analyse. I afhandlingen skabes 

der en forståelse for de mange teorier omkring videndeling og netværksformer. Da det 

blev muligt for mig at skabe et overblik over de mest hensigtsmæssige netværkskonstel-

lationer for casevirksomheden, blev det også enklere at analysere de muligheder, som 

ligger i virksomheden. Min dataindsamling ligger sig derfor tæt op af den analyserede 

teori, da min primære inspiration og forståelse af emnet stammer fra de teoretiske gen-

nemgange.  
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Casestudiet som udføres, er et embedded singlecase studie som omhandler en organisa-

tion, men analyserer flere afdelinger og partnere i denne organisation (Yin 2003:43). 

Fordelen ved at have en casevirksomhed ligger i muligheden af at kunne efterprøve den 

teoretiske fremstillings validitet med henblik på senere forskning af området. Samtidigt 

vil det tidsmæssigt blive for uoverskueligt at skulle observere og analysere flere forskel-

lige cases.  

En risiko ved at bruge en enkelt casevirksomhed er at fokus for undersøgelsen kun om-

handler en enkelt opgave og ikke ser det bredere perspektiv i organisationen og sam-

mensætningen af forskelligartede projekter.  

Jeg vil i det følgende afsnit komme ind på hvorledes dataindsamlingen er struktureret og 

udført. 

6.2.2. Dataindsamling 

Afhandlingens empiriske studie foregår primært som et feltstudie, hvor der indsamles 

kvalitative data i form af delvist strukturerede interviews og observationer. For at kunne 

observere organisationen, er det nødvendigt at møde organisationen i dens vante omgi-

velser. (Andersen 2003:150). For at kunne forstå og forklare det, der foregår i organisa-

tionen, er det nødvendigt at arbejde med flere faktorer. Som i det hermeneutiske studie, 

er det nødvendigt at skabe en dyb forståelse for at kunne fortolke observationerne så 

præcist som muligt. Dog er det ressource- og erkendelsesmæssigt en for stor opgave at 

håndtere så mange oplysninger, og det er derfor nødvendigt at reducere antallet af un-

dersøgelsesenheder (Andersen 2003:150).  

Den empiriske undersøgelse foretages, som et enkelt casestudie bestående af delvis 

strukturerede interviews og deltagende observationer. 

Da en del af analysen kræver en forbedring af virksomhedens nuværende arbejdsmeto-

der, har det været nødvendigt at deltage i virksomhedens aktiviteter, for at få ’hands on’ 

på virksomhedens arbejdsprocesser. Denne observationsteknik er meget udbredt, når 

det drejer sig om udforskning af grupper (Andersen2003:201). Gennem den deltagende 

observation har det været muligt at beskrive, hvem der er involveret, hvornår og hvor 

de er det, og hvordan begivenheder/hændelser forekommer samt udfaldet af dem.   
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Dog er problemet med den deltagende observation, at de observerede bliver påvirket af 

min tilstedeværelse og opklarende spørgsmål. Et andet område, hvor som er problema-

tisk, er at jeg, som ene person ikke kan registrere alle iagttagelser, men observerer se-

lektivt, det kaldes i teorien for selektiv perception (Andersen 2003:203). Desuden bliver 

jeg farvet af at deltage i virksomheden. Der opstår en risiko for, at jeg begynder at tæn-

ke og handle på samme måde som dem jeg observerer og får derved sværere ved at se 

forskellene.  

For ikke at forstyrre virksomhedens arbejdsmetode og for ikke at lade mig farve, har jeg 

forsøgt objektivt at beskrive et projektforløb. Det har ikke været muligt at undgå, at virk-

somheden har tilpasset deres strategi og arbejdsmetode i forhold til de observationer, 

som jeg gennem forløbet har beskrevet.  

Ud over observationer udføres der delvist strukturerede interviews med virksomhedens 

leder og en projektleder. Samt projektledere fra en samarbejdende virksomhed.  

Ved at benytte et delvist struktureret interview, er det meningen at skabe sig en forstå-

else af den interviewede og dennes arbejdsmetoder. Interviewet bliver styret af inter-

vieweren, således det sikret, at en række forhold som er nødvendige at få belyst også 

bliver beskrevet. Da meningen med interviewene er at skabe en forståelse omkring ar-

bejdsforhold og -metoder, er der også plads til, at den interviewede kan komme med si-

ne egne synspunkter og beskrivelser, også det som måske ikke var oprindeligt tiltænkt 

fra intervieweren.  

6.3. Sammenfatning 

Ved at vælge en hermeneutisk til gang til det teoretiske studie, fortolker jeg et emne ud 

fra andres forståelser. Dette bevirker, at mine fortolkninger er skabt på den måde, jeg 

ser på verdenen og herfra skaber min egne forståelser. For at sikre mig en bedre forstå-

else af emnet, skaber jeg mig en forståelse ud fra flere forfatteres beskrivelser. Mine eg-

ner fortolkninger vil blive beskrevet i det empiriske analyseafsnit, hvorefter jeg gennem 

et casestudie vil drage, ligheder og fordele, samt de forbedringsmuligheder, der ligger i 

casevirksomheden. Dataindsamlingen sker gennem delvist strukturerede interviews. In-

terviewene giver mulighed for at analysere nogle ud fra teorien fastsatte områder, men 

samtidig åbner for muligheden for, at interviewet kan berøre nogle områder, som ikke 

er tiltænkt set fra den teoretiske analyse. Udover interviewene, vil analysen inddrage 
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observationer fra feltstudie. Dette er nødvendigt for at skabe sig et reelt billede af ar-

bejdsgangen og -metoderne, der foregår i virksomheden. 

7. Teori 

7.1. Behovet for en bedre forståelse af sammenhængen mellem vi-
denskabelse og styring i netværksorganisationen 
I introduktionen til emnet klarlagde jeg vha. Håkonson og Schnehota (1989), behovet for 

inddragelse af forskellige stakeholders for at virksomheden kan løse forskellige opgaver. 

Vi fandt yderligere ud af at Mintzbergs teorier omkring de fem strukturer ikke giver et 

dybdegående nok billede af, hvordan en organisation kan udvikle sig.  

Derfor vil jeg i de følgende afsnit gennemgå teorierne omkring videnskabelse og deling 

for at kunne identificere nogle overordnede videnskabende og forankrende tiltag for ca-

se virksomheden.  Derudover vil jeg forsøge at klarlægge begrebet virtuelle organisati-

onsformer og beskrive forskellige former for virtuelle netværk. Jeg vil efterfølgende ud-

vælge de netværksformer som er mest hensigtsmæssige at bruge i case virksomheden 

for derefter at gå i dybden med de udvalgte teorier for at kunne sammensætte en orga-

nisationsstrategi for virksomheden.  

7.2. Videnskabelse. 
Ved at have en forståelse for, hvordan viden skabes og deles, bliver det nemmere for 

virksomheden at udvikle sig. Da udviklingspotentialet for casevirksomheden bl.a. ligger i 

en bedre forståelse og brug af viden, samt at opgaverne består af projektledelse, er det 

meget vigtigt, virksomheden ved, hvordan viden skabes og administreres, således at 

virksomhedens medlemmer får mest muligt ud af det, andre og de selv ved.  

Da casevirksomheden benytter sig af projektledere til at styre arbejdsopgaverne, lige fra 

kundekontakt til udfærdigelse og aflevering af projektet, er det vigtigt, at den viden som 

opsamles kan bruges af andre projektledere.  

I det følgende afsnit analyseres, hvordan viden deles mellem individer. Behovet for vi-

dendeling blandt individer er essentielt, for der sker en udvikling. Derfor er det relevant 

at se, hvordan individer skaber viden, og hvordan den deles. Målet er, at skabe en for-

ståelse for videnskabelse og -deling for bedre at kunne lede eller styre viden. Før jeg ser 
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på videnskabelse og delingsprocessen, ser jeg kort på forskellen mellem viden og infor-

mation.  

7.2.1. Begrebet viden og information  
Når der tales om vidensledelse opfatter mange mennesker dette som et begreb, der skal 

kvantificeres, tælles, måles og organiseres (Glazer 1998 i Hildreth og Kimble 2002). Be-

grebet har været forsøgt kontrolleret og styret for at kunne maksimere organisationens 

effektivitet. Disse forsøg på kontrolleret viden er også af Hildreth og Kimble (2002) kal-

det ’struktureret viden’. 

Før vi kommer til at kunne strukturere viden, er det nødvendigt at forstå begrebet ’vi-

den’. Ifølge Nonaka (1995:58) består viden også af information. Information og viden 

handler om betydning. Det afhænger af, hvilken kontekst og relation de to udtryk bruges 

i. 

Davenport og Prusak (1998:9) mener, at viden består af tre elementer: data, information 

og viden. Data består af observationer, som kan kvantificeres og er nemme at videregi-

ve. Information derimod består af en behandling af de opsamlede data. Baseret på data 

skaber man information. Modsat data kan information videregives og fortolkes af mod-

tagerne. Det at modtagerne kan fortolke information forskelligt, kan skabe differentie-

rende betydning hos individerne. Når individerne begynder at fortolke information, ska-

bes der viden. Denne viden er ofte svær at videregive og strukturere. Som Nonaka 

(1995:58) udtrykker det, er vinden en aktiv handling som skaber en tro og engagement 

hos individet. 

”we consider knowledge as a dynamic human process of justifying personal belief toward 

the truth” 

 Ifølge Nonaka (1995:58) definerer de viden som værende ‘justified true belief’. På 

samme måde antager jeg, at viden er den forståelse og ’sandhed’ som individet skaber 

sin identitet, tro og meninger omkring. Når individet har skab sig en forståelse af et gi-

vent emne eller opsamlet data, kan dette analyseres og bruges som information til at 

skabe viden. Information er et konstant flow af beskeder og handlinger, som anvendes 

til at skabe ny viden. Det er derfor vigtigt for organisationen at kunne styre den informa-

tion, der strømmer igennem den, for derved at kunne skabe rammer for skabelse af ny 

viden. 
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7.2.2. Tavs og Eksplicit viden - en videnskabelsesproces i to dimensioner  
Ifølge Nonaka (1995;p59) skabes viden hos individerne i organisationen. En organisation 

kan derfor i sig selv ikke skabe viden. Omvendt har individerne brug for organisationen, 

som er med til at skabe kreative situationer, hvor individerne skaber ny viden som der-

ved kan forankres i organisationen og blive til organisatorisk viden.  

Viden blandt organisationens medlemmer skabes enten stiltiende, på engelsk Tacit, eller 

eksplicit. Hvor den eksplicitte viden er mulig at overføre gennem kommunikation, er den 

stiltiende viden personlig og situationsbestemt og derved meget besværlig at formalise-

re og kommunikere. Buckingham Shum (1998 i Hildreth og Kimble 2002) udtrykker, at 

den stiltiende viden er meget svær og næsten umulig at konvertere til brugbar viden. 

For at kunne konvertere stiltiende viden er det nødvendigt med ’face-to-face’ læring, 

hvor videndelingen sker gennem observationer og efterligning. Den stiltiende viden be-

står af en kognitiv og en teknisk del. Den tekniske del består af konkret know-how, 

håndværk og færdigheder. Den kognitive viden er mentale modeller, hvor individerne ud 

fra forskellige handlingsmønstrer i form af bl.a. tro, meninger og skemaer skaber sig en 

individuel forståelse af den verden, de interagerer i. Det er derfor vigtigt, når man forsø-

ger at dele den stiltiende viden, at man forholder sig upartisk og ukritisk overfor den 

metode eller model, som et andet individ bruger.  

 

Stiltiende viden foregår på individ niveau. For at de enkelte individers viden kan mang-

foldiggøres i hele organisationen er, der behov for at omdanne den stiltiende viden til 

eksplicit viden. Som Nonaka (1995:60) pointerer, er det først når viden som er stiltiende 

bliver gjort eksplicit, at den kan videregives som organisatorisk viden. Den videndeling 

som sker i organisationen er en kontinuerlig proces, som ifølge Nonaka foregår i en vi-

denspiral.  

 

Individerne i organisationen besidder hver deres viden omkring forskellige arbejdsruti-

ner. Disse rutiner er tilegnet over tid, og vil være meget svære at videregive. At videregi-

ve den stiltiende viden skriftligt er meget svært, nærmest umuligt, men for at sætte ord 

på rutinerne, kan man bruge metaforer og billeder til at beskrive de handlinger, der sker. 

Samtidigt er det nødvendigt at observere de enkelte individers arbejdsprocesser og me-

toder.  Nonaka (1995:66) viser gennem forskellige empiriske observationer, at brugen af 

metaforer gør det nemmere at videndele, bl.a. ved at inddrage elementer som alle in-
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volverede i gruppen ved hvordan fungerer. Ved at drage sammenligninger med ting som 

alle kender, bliver det derved nemmere at udtrykke et præcist budskab.  

 

Davenport og Prusak (1998:82) lægger stor vægt på historiernes betydning for vidende-

ling. Ved at bruge historier til at afkode stiltiende viden, bliver det nemmere for den, der 

har viden at dele den med andre.  

 

”a good story is often the best way to convey meaningful knowledge” (Davenport og 

Prusak 1998:82) 

 

Ifølge Weick (1995:127), skabes menneskers viden ud fra historier og ikke argumentati-

on og paradigmatisk. Ved dette menses, at mennesker husker bedst fra de historier, de 

hører og ikke opstillede systemer og metoder at arbejde efter. Derfor kan det være en 

stor udfordring for individerne i en organisation at tilgå og skabe viden ud fra strukture-

rede og skematiske overbringninger. Det vil derfor være nødvendigt i videnskabel-

sesprocessen at omdanne viden til historier for derefter at strukturere historierne.   

 

Når viden er blevet omdannet til ord, skal disse ord struktureres, således de kan bruges 

til læring. Den nye viden skal holdes op mod eksisterende viden og sammenkobles såle-

des, at der bygges videre på det, man ved i forvejen. Den viden som individerne stifter 

bekendtskab med, skal opsamles, kategoriseres og systematiseres således, al viden 

kombineres med eksisterende viden for at skabe nye og bedre viden. Når viden i histori-

erne struktureres, er det vigtigt at sikre sig, at der ikke sker et tab af vigtig betydning. 

Som oftest kan der tillægges forskellig betydning til nogle historier, og da mennesker op-

fatter ting forskelligt pga. af deres opvækst og måde at se livet på (Weick 1995:24). 

Mennesker lever retrospektivt og danner sine meninger ud fra tidligere oplevelser og 

indtryk. Det betyder, at de historier som skabes, giver individerne forskellige associatio-

ner og betydninger. For at skabe mening om en given historie, går man derfor tilbage i 

tiden og sammenligner nye indtryk og tidligere erfaring for at skabe en forståel-

se/handling. Det er derfor vigtigt, at den strukturering der sker, gøres med tanke på at 

skabe den mest klare og præcise betydning, og ikke fortolkes af oversætteren.   

 



 28 

Ved at organisere viden i forskellige systemer og kategorier, bliver det lettere for organi-

sationen at bruge den viden som individerne frembringer. Ved at sammensætte de bed-

ste løsninger fra individerne, vil organisationen også have de bedste muligheder for at 

udvikle sig. Over tid, vil den nye viden blive en del af organisationen og individerne vil 

tilpasse sig deres egne handlingsmønstre, og derved bliver viden stiltiende igen.  

 

Den transformation der sker fra stiltiende til eksplicit viden sker via en organisations ac-

cept af den nye viden og handlingsmetode f.eks. ved at organisationen tager den nye vi-

den til sig og benytter den, det kan være i form af manualer, dokumenter og historier i 

organisationen. Dermed behøver andre individer ikke at lede efter nye løsningsforslag. 

Viden bliver delt efter ’learning-by-doing’ princippet. Når viden igen er blevet stiltiende, 

kan processen begynde forfra igen. Mangfoldiggørelsen af viden giver en stærkere orga-

nisation, men interaktionen mellem stiltiende viden og eksplicit viden kommer ikke af 

sig selv. For at skabe nye måder at udtrykke og tænke på, er det nødvendig at tilføre for-

skelligartet viden til individerne.  

  
Figur 9 – Knowledge Spiral - Nonaka (1995:72) 

Figur 9 viser forløbet i videnspiralen, hvor individerne via dialog skaber metaforer og bil-

leder for den viden de besidder. Derefter sorteres og kategoriseres denne viden for 

nemmere at kunne blive brugt i forskellige situationer. Den viden som accepteres i orga-

nisationen, vil blive videregivet bl.a. via historier og over tid indgå som en del af indivi-

dernes stiltiende viden. Når det sidste punkt er nået, kan processen begynde igen, for 

denne gang at bygge videre på tidligere opnået viden for til sidst at munde ud med end-

nu stærkere viden, som kan mangfoldiggøres i organisationen. 
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7.2.3. Rammer der giver muligheder for videnskabelse og udvikling 
Som nævnt tidligere skabes viden af medlemmerne i en organisation. Disse medlemmer 

har dog brug for sparring og interaktion med andre medlemmer i organisationen for at 

udvikle ny viden. Derfor er det vigtigt der skabes situationer for medlemmerne hvor de 

kan tilgå og skabe ny viden.  

Dette er en social tilgang til læring, hvor læringen foregår gennem dialog og visuel ob-

servation. Modsætningsvis er kognitivlæring en måde hvorpå individerne gemmer deres 

læring hos dem i deres sanser og hukommelse gennem tidligere erfaring. 

 

Normalt i en organisation er det ledelsen der er skaber situationer hvor der er behov for 

ny viden. Den vision og strategi som organisationen arbejder hen imod, er med til at 

skabe behovet for videndeling. Nonaka (1995:74) ser strategiudviklingen som et vigtigt 

punkt hvor ledelsen skal skabe muligheder hvor individerne i organisationen kan tilgå og 

skabe viden. De strategiske valg ledelsen foretager, er vigtige for organisationen. For at 

individerne ved om den viden de arbejder med er af relevans holder de den op imod or-

ganisationens strategi. På den måde bedømmes videns relevans for organisationen.  

 

Det er vigtigt at individerne i organisationen får frihed under ansvar. Det skal være mu-

ligt for individerne at kunne følge deres egen fremgangsmåde til problemløsningen. Na-

turligvis skal der være en overordnet struktur at følge, men for at skabe de mest optima-

le rammer er det nødvendigt med frihed til individerne.  

For at skabe dynamik og kreativitet kan de være fordelagtigt at skabe grupper fra for-

skellige afdelinger i virksomheden eller på tværs af virksomheder. Det giver mulighed for 

andre synsvinkler på forskellige problemstillinger. Ved at blande individerne med hinan-

den, skabes der megen viden. Meget af den nye viden kan være overflødig, men det at 

individerne deler deres stiltiende viden, er med til at styrke individerne. Den overflødige 

viden giver individerne mulighed for at give råd og vejledning til hinanden og anskue 

problemstillinger fra flere perspektiver.  

 

Dog øger den overflødige viden risikoen for informationsoverbelastning, samt det bliver 

mere tidskrævende at skabe brugbar viden. Dette er naturligvis afhængigt af hvilke tids-

horisonter man anskuer situationen fra. Over en længere tidsperiode, vil megen viden 

skabe mere kreativitet, og derfor være godt for organisationen, men hvis der er behov 
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for hurtige beslutninger kan det være bedst med lidt, men præcis viden (Nonaka 

1995:82). 

 

7.2.4. Tilliden i organisationen skaber mere viden. 
Effektiv videndeling kræver højt niveau af tillid mellem parterne, hvorimod høj uværdig 

opførsel, høj konkurrence, ubalance mellem at give og få viden samt attituden ”dette er 

ikke mit arbejde” skaber minimal tillid og derved ingen videndeling (von Krogh 

1998:136).  

 

Ved at analysere hvordan tilliden mellem organisationens medlemmer kan være med til 

at skabe bedre videndeling samt se på de faldgrupper der kan opstå, vil det være muligt 

at kunne styrke og udvikle de grupperinger som opstår i de midlertidige netværk. 

 

Når individer mødes første gang skabes der altid en form for tillid (von Krogh 1998:137). 

Denne tillid varier fra individ til individ men kan styrkes ved at skabe en større viden om 

hinanden. Tilliden afhænger også meget af kulturen. Forskellige kulturer har hver deres 

måde at opfatte andre på. De med samme kultur har samme meningsdannelse og for-

ståelse af omverdenen og kan derved kommunikere med samme sprog og opførsel.     

 

Især i midlertidige virtuelle projektgrupper er det vigtigt med et højt niveau af tillid. Et 

højt tillidsniveau giver mere sparring, interorganisatorisk samarbejde hvilket giver højere 

innovation og derved bedre produkter og løsninger. 

  

Især i midlertidige virtuelle projektgrupper er det vigtigt med et højt niveau af tillid. Et 

højt tillidsniveau giver mere sparring, interorganisatorisk samarbejde hvilket giver højere 

innovation og derved bedre produkter og løsninger (Gibson & Manuel 2003:60).  

Da den midlertidige projektgruppe består af individer fra forskellige kontinenter og kul-

turer, vil der automatisk dannes undergrupper. Disse undergrupper vil skabe en højere 

tillid end tilliden mellem alle medlemmerne i gruppen. Dette betyder der er potentiale 

for højere videndeling i undergrupperne end der er medlemmerne imellem. Udfordrin-

gen består derfor i at øge tilliden mellem medlemmerne i hele gruppen. En måde at ska-

be tættere relationer og større tillid er ved at øge afhængigheden af hinanden. Afhæn-

gigheden af hinanden øges gennem de arbejdsopgaver der udføres hvor organisationen 
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er sammensat af individer som har hver deres kompetence og tilsammen besidder kom-

petencen til at udføre opgaven (Gibson & Manuel 2003:64). En anden måde er at øge 

kommunikationen mellem parterne. Gibson & Manuel (2003:69) pointerer dog at en 

væsentlig forudsætning er at kommunikationsvejene er åbne og medlemmerne har ad-

gang til gængse IT kommunikationsprogrammer såsom e-mail og beskedprogrammer 

som Skype og Messenger.   

 

Abrahams et Al.(2003:67) har gennem et større empirisk arbejde identificeret forskellige 

adfærdsformer som er med til at skabe en større tillid mellem individer. Gennem inter-

aktionen mellem individerne skabes relationerne. På individ niveau skabes relationerne 

gennem en ofte og udbytterig kommunikation. Ved at udvise diskretion og være konse-

kvent mellem ord og handling udbygges tilliden i relationerne. Det at udvise konsekvens 

mellem ord og handling er et meget essentielt punkt i tillidsopbygningen, for det vises 

tydeligt i praksis, hvis en siger et men gør noget andet. Endvidere spredes det hurtigt 

gennem netværket hurtigt hvem som handler forkert.  

 

I organisationer hvor mange kommunikerer med hinanden og ofte med flere i forskellige 

henseender, er det nødvendigt at kunne måle hvem som kan stoles på og hvem ikke kan 

stoles på. Derved kan minimerer man også risikoen for rygter og usandheder i gruppen. 

Ved at bruge evalueringsskemaer til at måle individernes tillid til hinanden, kan der ska-

bes opmærksomhed omkring emnet i gruppen og samtidig gøre det mindre attraktivt at 

gøre noget tillidsnedbrydende. Samtidig kan organisationen arbejde på en ensrettet 

kommunikation hvor der udtrykkes strategi så alle arbejder i sammen retning og hvor 

der arbejdes på et fælles sprog således misforståelser minimeres eller helt elimineres. 

Ydermere vil individerne være mere tilbøjelige til at udtrykke sig når de ved noget om et 

givent emne, samtidig vil de også være mere reelle omkring hvilke områder de ikke ved 

så meget om og i stedet henvise til andre som ved mere.  

 

For en organisation der fokuserer på tillidsopbygning vil det være med til at øge produk-

tiviteten af ny viden og deling af eksisterende hvilket er til stor gavn for hele organisati-

onen.  

Von Krogh (1998) beskriver konsekvenserne ved manglende tillid blandt organisationens 

medlemmer som destruktive, hvor ny viden vil blive mødt med modstand og aggressivi-
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tet. Som oftest forsøger medlemmerne at holde på viden, og hvis der endelig deles vi-

den gøres det via noget for noget konceptet.  

Hvorimod i organisationen med høj tillid viser medlemmerne empati for hinanden, de-

ler, hjælper og opfordrer hinanden til at søge ny viden og dele den med hinanden. Von 

Krogh (1998:141) bruger udtrykket indwelling. Når gruppen har så meget tillid, hvor 

problemstillinger anskues med andre ikke af andre er forudsætningen for skabelse af ny 

viden størst. Det at skabe noget med, lægger op til gruppe dannelser, men al viden ska-

bes hos det enkelte individ. Det er derfor vigtigt at skabe muligheder i organisationen for 

begge. Von Krogh (1998) mener også som Abrahams et al. (2003:67) at der skal fokuse-

res på tillidsopbygning i virksomhedens indviklingsstrategi. Ved at styrke sammenholdet 

og bruge mentorer til at lære nytilkomne procedurer, normer samt sproget i organisati-

onen kan man udvikle organisationen. 

 

7.2.5. Sammenfatning 
Viden er forankret som rutiner og handlemønstre dybt ind i det enkelte individ. Denne 

viden kaldes tavs viden. Udfordringen i videndeling består i at overføre tavs viden til 

eksplicit viden for at kunne skabe ny viden i organisationen. Det er muligt gennem ob-

servation at afkode et individs handlemønster for derefter selv at beskrive med ord, hi-

storier og billeder det observerede. De skrivelser som opstår, skal sorteres og strukture-

res således alle kan tilgå dem således at videndeling er optimal. Over tid bliver viden så 

integreret i organisationen at viden igen bliver tavs, og der er derfor behov for nye ob-

servationer og beskrivelser. Dette kaldes for videnspiralen som er en kontinuerlig proces 

i organisationen.  

For at viden er frit tilgængelig kan organisationen hjælpe videndelingen på vej ved at la-

ve arbejdsgrupper samt tildele individerne mere ansvar og frihed for at skabe noget ud 

fra deres egne holdninger. Det er dog vigtigt at det er i tråd med organisationens strate-

gi og vision.  

For at viden flyder frit i organisationen skal der være et højt niveau at tillid imellem indi-

viderne. De personlige relationer og sammenhold er vigtige samt den sparring der er in-

dividerne imellem ikke bliver udnyttet til personlig vinding. Det er nødvendigt at kunne 

evaluere tilliden i organisationen, for at skabe sig overblik hvor forbedringer er nødven-

dige. Uden tillid bliver ny viden mødt med aggressivitet, nervøsitet og modstand og er 

derfor destruktivt for organisationens udviklingsmuligheder. Med høj tillid vil problemer 
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blive anskuet sammen med andre, da de er villige til at lade sig inddrage og komme med 

løsningsforslag. 

  

Den viden som skabes, skabes sammen med andre i et fællesskab med et givent formål. 

I det næste afsnit ser jeg på forskellige typer fællesskaber som er virtuelle. Jeg vil forsø-

ge at klarlægge begrebet virtuelle organisationsformer og beskrive forskellige former for 

virtuelle netværk. Jeg vil efterfølgende udvælge de netværksformer som er mest hen-

sigtsmæssige at bruge til videnskabelse i case virksomheden for derefter at gå i dybden 

med de udvalgte teorier for at kunne sammensætte en udviklingsstrategi for virksomhe-

den. 

7.3. Den virtuelle virksomhed 
I det foregående afsnit har jeg set på, hvordan viden skabes og deles samt behovet for 

tillid i organisationen for at skabe bedre vilkår for videndeling. I det følgende afsnit vil 

jeg forsøge at klarlægge begrebet Virtuelle organisationsformer (VO) og de forskellige 

former for virtuelle netværk der findes. Ud fra beskrivelserne vil jeg udvælge de net-

værk, som er mest hensigtsmæssige at bruge til at udvikle virksomheden NP. Derefter vil 

jeg gå i dybden med de udvalgte teorier for at kunne sammensætte en organisations-

strategi for virksomheden. Til sidst vil jeg ud fra teorierne sammensætte en organisati-

onsform som fokuserer på videndeling og udvikling i hver deres optimale gruppe. 

Virtuelle organisationsformer (VO) er geografisk spredte grupper af individer, som 

kommunikerer fra forskellige steder. Det kan dog også forekomme, at grupperne sidder 

på samme geografiske placering, men er til stede på forskellige tidspunkter (Dubé og Pa-

ré 2004:4). Modsat almindelige grupperinger, som regelmæssigt har mulighed for at 

mødes ansigt-til-ansigt, forgår kommunikationen primært via IKT (Information og Kom-

munikations Teknologier). Brugen af IKT, som den primære kommunikationsform er det, 

der adskiller en virtuel gruppering fra en ordinær. 

VO defineres ved, dens afhængighed af alliancer og partnerskaber med andre organisa-

tioner (Boudreau et al. 1998:121). For den virtuelle organisation er hovedfokus på rela-

tionsopbygning med eksterne partnere. Formålet for en VO er at skabe mest mulig vær-

di ved den mindst mulige indsats. Ved at indgå i grupperinger og uddelegere arbejdsop-

gaver, kan virksomhederne fokusere på deres egne kernekompetencer og skabe en kon-

kurrencemæssig fordel overfor sine konkurrenter Boudreau et al. (1998:122). 
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Franke (2002:2) definerer VO som: “a partnership network enabled and facilitated by 

modern information and communication technology (ICT)” 

Udviklingen af IKT har gjort det muligt at skabe nye netværkskonstellationer af både 

formel og uformel karakter Lavrac et al. (2007). De virtuelle organisationsformer opstår, 

når flere individer vælger, at danne grupper eller sammenslutninger, hvor der er mulig-

hed for at udtrykke sig om et givent emne. Dubé og Paré (2004:5) ser en forskel mellem 

grupperinger og teams. En virtuel gruppering består af individer, som kan have forskelli-

ge mål og ambitioner. Disse mål og ambitioner kan fravige gruppens mål. Individerne 

søger som oftest af indfri deres egne mål, førend de begynder at beskæftige sig med 

gruppens. Et team derimod er en gruppering, der er sammensat af individer med kom-

plementære egenskaber, specielt til at opfylde et eller flere fælles interesser eller mål. 

Dubé og Paré (2004:5) giver udtryk for at disse teams, over tid, har mulighed for at ud-

vikle sig til VO. 

Hornett (2004:187) inddeler de virtuelle organisationsformer i tre overordnede grupper 

efter hvert deres formål. Den første grupperings formål er at tilføre mere viden til grup-

pens medlemmer (exist to share). Ideen er at gøre information tilgængeligt og derved 

øge medlemmernes forståelse om et fælles emne. Den anden er ofte projektstyrede 

grupperinger og er derved deadline afhængige (Event-driven). Her er målet at nå til et 

givent punkt ved at bruge styre medlemmernes information og viden. Den tredje grup-

pering er tilhænger af informationsdeling til begges fordel (Transaction-driven). Der for-

søges gennem vidensdeling at skabe synergi for de involverede parter, og derved at 

kunne høste et større udbytte.  

Hornett (2004:191) identificerer 6 forskellige undergrupper af virtuelle netværksformer, 

der bliver brugt af forskellige organisationer til hvert deres formål. Det er derfor vigtigt 

at kunne forstå forskellene mellem disse og deres påvirkning af organisationens med-

lemmer. 

The unit dækker over et individ, som er tilknyttet en virksomhed, og som ikke er fysisk 

tilstede, men derimod arbejder på et anden sted. Udfordringerne ved at have individer, 

som oftest arbejder alene, placeret på forskellige steder, er at delagtiggøre information 

og viden. Det er en kommunikativ udfordring for både virksomheden og individerne at 

dele den viden som opfanges i løbet af arbejdsprocessen. 
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Community of practice (COP) er en gruppering med det formål at dele viden. Medlem-

merne af gruppen har samme interesse og kan gennem vidensdeling diskutere og kom-

mentere emner for derved selv at konstruere en ny viden om emnet. Problemet med 

dette er, at ikke alle medlemmer bidrager lige meget, og samtidig er der ikke kontrol 

over den vidensdeling, der foregår uden for gruppen. Der kan ikke opnås kontrol med, 

hvorledes den tilegnede viden bliver anvendt.  

The virtual Project team er et team sammensat af individer placeret forskellige steder og 

på kryds af organisationer. Det virtuelle projektteam er normalt opbygget internt i virk-

somheden, men kan også inkludere partnere og kunder. Denne form bliver oftest brugt 

af softwareudviklere, hvor de involverede teams består af forskellige virksomheder, tids-

zoner og kulturer. Der opstår forskellige former for vidensdeling i denne form. Dixon 

(2000) beskriver ”Near transfer” som eksplicitte rutiner, der nemt kan kopieres af andre 

grupper, som laver det samme arbejde. Derved kan de forskellige grupper drage fordel 

af hinandens viden om f.eks. arbejdsgange. En anden form er ”Far transfer”, hvor pro-

jektteamet udvikler procedurer og processer, som kan bruges til fremtidige projekter 

som guideline. Hvis disse procedurer og processer viser sig at være til gavn for hele virk-

somheden, og derved formår at flytte strategien, taler Dixen (2000:102) om ”strategic 

transfer”. Der skelnes dog med, om der er vidensdeling i et projekt eller om det er vi-

densdeling i organisationen.  

Communities of Interest (COI) er en gruppe af individer som har samme interesse. Grup-

pen består af individer, som ikke har tilknytning til hinanden i forretningsøjemed, men 

som navnet angiver, er det en fælles interesse, der bringer dem sammen. Der deles in-

formation og ideer i gruppen Det afhænger meget af det engagement, som individerne 

ligger i videndelingen, om interessegruppen skal have succes. Det gælder her for grup-

pen at skabe involvering, tilknytning og engagement. 

Temporary Virtual Organizations (TVO) ligger sig tæt op af projektteams, men adskiller 

sig i formålet for og sammensætningen af gruppen. Det er oftest en sammensætning af 

eksterne organisationer, som har til formål at udvikle relationer for på sigt at skabe en 

fælles organisation og samarbejde. I begyndelsen af TVOs levetid vil videndelingen fore-

gå som ”near transfer” med deling af eksplicit viden, men som samarbejdet udvikles og 

relationerne bliver stærkere vil organisationen inkludere ”strategic transfer”, hvor der 

udvikles fælles strategier og arbejdsprocessor, Dixon (2000:80). Dette forudsætter dog 
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at samarbejdet ikke afbrydes, for ved denne form for samarbejde, er der risiko for kon-

flikt ved bl.a. kulturforskelle, værdisæt og loyalitet i de forskellige organisationer. 

Permanent Virtual Organizations er vedvarende jointventures som kan opdeles i tre or-

ganisationstyper. Den første er e-commerce, hvor virksomheder skaber relationer til 

hinanden for styrkelse af bl.a. deres værdikæde. Den anden type er relationsopbygning 

som svarer til markedsmuligheder, hvor partnerskaber skabes for at efterkomme mar-

kedets efterspørgsel eller muligheder. Den tredje organisationsopbygning er et netværk 

af eksperter, som hurtigt kan organisere sig for at levere en ydelse, uden at skulle afvige 

fra deres oprindelige virksomheds tilknytning eller -identitet. Formålet ved at have hver 

sit ekspertområde er at virksomhederne koncentrerer sig om hver deres kernekompe-

tence og derved kunne levere et produkt eller ydelse som er bedre og mere effektiv end 

konkurrenternes. 

Hver af disse virtuelle organisationsformer er forskellig i, hvorledes viden deles imellem 

grupperne. Som beskrevet tidligere består der tre overordnede grupperinger for de vir-

tuelle organisationsformer og deres formål. Nedenstående tabel viser forskellene på de 

tre grupperingers typer og kendetegn, der beskriver måden, hvorpå videndeling foregår.   

 
Tabel 1 – Types of virtual Organizing and Their Knowledge-Sharing Systems: Hornett (2004:196) 

Formålet med tabel 1 er at skabe sig et overblik over de tre typer af virtuelle organisati-

onsformer der ifølge Hornett eksisterer. De seks organisationsformer er inddelt efter 

strategisk retning og måde, hvorpå viden skabes og deles imellem organisationens med-

lemmer.  
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Efter at have gennemgået de seks organisationsformer er det nu muligt at udvælge de 

bedst egnede typer af virtuelle organisationsformer til at udvikle en mindre virksomhed.  

Organisationstype et består af to typer af VO. Den første Virtual Units er ikke fordelagtig 

da formålet for gruppen er at dele den viden, individerne opsamler i deres opgaver. Hvis 

der derimod skabes fora, hvor individerne kan mødes og dele ud af deres erfaringer, vil 

der være udviklingsmuligheder.  Derfor vil det være interessant at se mere omkring bru-

gen af Communities of Practice, da det netop er formålet gennem fora at skabe vidende-

ling på et uformelt plan, hvor alle er lige og ingen kan vinde eller tabe ved at dele.  

En anden udviklingsmulighed kunne ligge i brugen af Virtuelle Project Teams. Disse pro-

jektgrupper har dog til formål, konkurrencegrupperne imellem, at komme op med de 

bedste løsningsforslag. Ulempen ved at bruge denne konkurrenceform er den kløft, der 

skabes mellem de to grupper. Den viden, der skabes i grupperne, bliver ikke delt og ud-

nyttet. Derfor er denne type ikke fordelagtigt som udviklingsmulighed i en organisation, 

der skal overleve på bred viden. Communities of Interest derimod kan være fordelagtig 

at bruge for de enkelte individer i organisationen. Den viden, de enkelte individer skaber 

gennem deres interessegrupper, kan være med til at udvikle gruppen som helhed. Det 

kan give et anderledes syn på problemet, samt det er muligt at sparre med helt udenfor-

stående individer, som ikke er farvet at gruppens tankegang eller drøftelser.    

Tredje organisationstype består af to typer organisationsformer: Temporarily Virtual Or-

ganisation og Permanent Virtual Organisation. Disse to former har til hensigt at bringe 

organisationer tættere sammen for til sidst at smelte sammen til en organisation med 

samme strategi. Disse grupper er interessante i form af det midlertidige. Om det er hen-

sigtsmæssigt at skabe en samlet organisation vil afhænge af den enkelte gruppe og situ-

ation.  

Interessant er det dog at se på den midlertidige organisationsform og mulighederne ved 

denne type.  

Den midlertidige virtuelle organisation vil danne en overordnet bærende del for organi-

sationen og vil være sammensat af forskellige individer, som skal indgå i mindre gruppe-

ringer (COP). De mindre grupperinger vil bl.a. hente viden fra deres egne interessegrup-

per (COI), men der mangler et bindeled, som kan organisere det hele og sikre sig at alle 

individer i den midlertidige virtuelle organisation. Til dette er en projektleder perfekt. 
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Ifølge Franke (2002:94) er projektlederen som alle andre i den midlertidige virtuelle or-

ganisation ansat i en tidsbegrænset periode og samtidig resultat orienteret. Derfor vil 

det også være interessant at se mere på, hvorledes projektlederen skal agere for at få 

maksimalt udbytte af samarbejdet. 

I det følgende vil jeg gå dybere ned i teorien omkring de tre udvalgte strategier samt 

projektlederens rolle. 

7.3.1. Den midlertidige virtuelle organisation 
Hornett (2004:191) bruger begrebet Temporary Virtual organisation, Franke bruger Vir-

tual Organisation. Der er i begge tilfælde tale om en sammenslutning af forskellige indi-

vider, der har samme målsætning. Gruppen er midlertidig, og medlemmerne har hver 

deres kernekompetencer. De bliver holdt sammen af en projektleder, som skal koordi-

nere og styre arbejdsopgaverne og sikre at alle mål bliver overholdt. Jeg vil i det følgen-

de afsnit bruge midlertidig virtuel organisation (MVO) som begreb. 

Som kort nævnt tidligere er MVO den bærende del af gruppen. En MVO består af en 

central styrende virksomhed der indhenter stakeholders og andre kompetencer til at lø-

se et projekt. Som oftest kommer en kunde til virksomheden med en opgave. Til at løse 

denne opgave har virksomheden behov for at indhente kompetencer fra forskellige 

grupper og individer i virksomhedens netværk. Tilsammen danner de et MVO, som har 

til opgave at løse kundens ønske. For at styre opgaven tildeles gruppen en projektleder, 

som oftest er den, der har kontakten til kunden, samt er den, der også er med til at 

sammensætte gruppen.  

Ens for gruppen er, at de alle arbejder mod samme mål, men har forskellige ansvarsom-

råder baseret på deres kompetencer. Gruppens medlemmer består af individer, der har 

arbejdet sammen før og nye medlemmer, som er med, da de kan bibringe ny viden. 

Formålet med en MVO er at levere et produkt som opfylder nogle forud aftalte krav. 

Netop formålet for gruppen identificerer Lipnack og Stamps (1999:18) som værende et 

af tre hovedelementer i den virtuelle gruppe. Uden formålet ville gruppen ikke være 

samlet. Et andet punkt, Lipnack og Stamps påpeger, er mennesker. De medlemmer som 

gruppen har, skal kunne holde en ”vi” -følelse i tilknytning til projektet. Da medlemmer-

ne ofte er tilknyttet flere forskellige projekter er det vigtigt, at der holdes et fokus på 

projektet.  
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Da projekterne er meget resultatorienteret og fokus lægges på det endelige produkt 

glemmes ’den anden bundlinje’ ofte, Lipnack og Stamps (1999:18). Den anden bundline, 

som er det tredje hovedelement i den virtuelle gruppe, er de relationer der opbygges. 

En af de vigtigste ting ved relationerne er tilliden mellem gruppens medlemmer. Som 

nævnt tidligere kan gruppen ved at arbejde med tillidsudbygning, skabe mere vidende-

ling og derved mere dynamik i gruppen. Netop fordi de samarbejdende individer er selv-

stændige enheder/organisationer, og at de i en almindelig markedssituation måske vil se 

hinanden som konkurrenter, er det vigtigt at der opbygges et tillidsforhold mellem de 

samarbejdende parter(Franke 2002:6). Mintzberg (1983:4) foreslår i sin organisationste-

ori, at kommunikation omkring, hvilke opgaver der skal udføres, og hvilke der er igang-

værende vil være med til at styrke gruppen.  Da individerne i gruppen ikke har en daglig 

kontakt, og nogle ikke ser hinanden personligt samt de kulturelle forskelle, er det vigtigt 

for gruppen, at der er styr på, hvem der laver, hvad samt hvornår de gør det, og hvad 

der skal ske i fremtiden. Der er behov for procesark, oversigts kort og andre brugbare 

projektstyrings redskaber således alle medlemmer har mulighed for indsigt. Dette vil og-

så give organisationens ledelse mulighed for overvågning og sikring af at projektet kører 

godt.   

Da organisationen ofte har flere projekter kørende samtidig, er der som nævnt brug for 

overblik og koordinering for at allokere resurserne bedst muligt. Franke (2002:7) viser 

grafisk, hvordan de forskellige MVO’er er sammensat og overlapper hinanden i den bæ-

rende organisation.  

 
Figur 10 The virtual web organization (Franke 2007:7) 
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Figur 8 illustrerer, hvorledes de forskellige organisationer på kryds og tværs indgår i te-

ams, hvor kunden og forskellige leverandører inddrages. Det kan være service, rådgiv-

ning/eksperter, designere programmører eller udviklere som er med til at udvikle og 

bygge det, kunden ønsker.  Det karakteristiske ved disse grupperinger er ,at individerne 

inddrages efter behov, og når projektet er slut, vil de inddragede falde tilbage til en re-

surse for den bærende virksomhed.  Risikoen for organisationen består i de løse forbin-

delser medlemmerne i mellem. Individerne kan skifte fra samarbejdspartner den ene 

dag til konkurrent den anden dag. Det er derfor nødvendigt at den organisation, som 

koordinerer og samler individerne skaber rammer, som er med til at opbygge stærkere 

forbindelser. Som tidligere beskrevet er tillidsforholdet individerne imellem meget vigtig 

for videndeling.  Som Krogh (1998) pointerer, er netop tillidsforholdende, der opbygges i 

grupperne med til at styrke effektiviteten og udviklingen. Når gruppens medlemmer har 

tillid til hinanden, sker der en bedre meningsudveksling og derved bedre dynamik. Med-

lemmerne er heller ikke bange for at sige noget forkert eller komme med forslag, som 

andre ikke synes om.  

En af måderne for at udvide den midlertidige projektgruppes viden og udviklingsmulig-

heder, er ved brugen af undergrupper. Communities of Practice er til dette formål me-

get fordelagtige, da de netop bygger på relationsopbygning og videndeling. Ved at skabe 

grupper i netværket, vil der kunne opnås et stærkere forhold medlemmerne imellem. 

Jeg vil i det efterfølgende afsnit gå i dybden med COP. Da det er vigtigt med et højt til-

lidsforhold medlemmerne imellem i en virtuel virksomhed er det nødvendigt at se på, 

hvordan den styrende organisation kan skabe rammer og muligheder for oprettelse af 

undergrupper.  

Et andet element som også er vigtig for den midlertidige virtuelle organisation, er den 

projektleder som styrer gruppen(erne). Jeg vil i afsnittet efter Communities of Practice 

gennemgå projektlederens rolle og behov for at alle parter kommunikerer optimalt 

sammen. For at projektlederen selv har nogle forudsætninger for at kunne udvælge de 

rigtige samarbejdspartnere skal projektlederen have et bredt kendskab til, hvad der sker 

omkring virksomheden. Til dette kan projektlederen bruge Communities of Interest. 

Dette vil yderligere beskrevet sammen med projektlederens rolle. 



 41 

7.3.2. Undergrupper i den midlertidige virtuelle organisation 
Som nævnt vil der automatisk blive dannet undergrupper i den midlertidige virtuelle or-

ganisation. Teoretikere som Wenger (2000), Storck og Hill (2000) og Pogner (2005) har 

beskrevet brugen af Communities of Practice (COP) som værende meget innovative fæl-

lesskaber, hvis de styres rigtigt. Det følgende afsnit vil se på, hvordan en virksomhed kan 

opfordre til og drage fordel af disse fællesskaber.  

Communities of Practice (COP) har eksisteret længe, og er en stor del af vores læringssy-

stem (Wenger, 2000:229). COP er et fællesskab af individer, der er bundet sammen på 

deres kollektive forståelse. De deler en interesse eller udfordring for et givent område. 

Sammen findes en løsning ved at kombinere deres viden og ekspertise (Wenger 2000, 

Pogner 2005)  

Fællesskaber dannes via løse relationer, af individer med en fælles interesse. For at hol-

de sammen på fællesskabet er en koordinator nødvendig. Denne har ikke lederskab i 

fællesskabet, men fællesskabet har en slags uformel selvledelse, hvor det er interaktio-

nen og deltagelse medlemmerne imellem, der giver viden og læring Pogner (2005:8). 

Ifølge Wenger (2000:230) er der nogle kriterier, som man skal tage hensyn til for at fæl-

lesskabet vil få maksimal udbytte og succes af deres interaktion med hinanden. Det før-

ste element er fremdrift. Et fællesskab skal vise lederskab of fremdrift. Der skal skabes 

resultater og fællesskabet skal holdes sig i konstant bevægelse og være åbne overfor 

nye muligheder og retninger.  Det er vigtigt at fællesskabet kender til hinandens være-

måder for at kunne interagerer med hinanden mest produktivt. Det andet element be-

står i at skabe rammer, hvor kommunikationen er fri og medlemmerne føler sig trygge 

ved at udtale sig. Ved at fællesskabet er baseret på fælles interesse, vil der også være fø-

lelser involveret. For at individer føler sig trygge ved at tale om problemstillinger, der har 

en emotionel værdi, er det vigtigt at tilliden medlemmerne imellem er høj. Gennem 

kommunikationen medlemmerne imellem opbygger fællesskabet en forståelse af dem 

selv og omverdenen de befinder sig i. Wenger (2000) pointerer som det tredje element, 

at fællesskabet hele tiden reflekterer over deres forståelse af omverdenen og placerin-

gen i denne. Det er gennem disse refleksioner, at fællesskabet kan finde nye veje og mu-

ligheder og derved bringe fællesskabet fremad. 
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Uden læring og dem som tager initiativ, stagnerer fællesskabet. Uden relationer og tillid, 

vil fællesskabet ikke dele deres viden og uden refleksion over deres forståelse, vil fælles-

skabet ikke kunne udvikle sig.  

Et andet område, som skaber et mere succesfuld fællesskab, er rammerne for emneom-

råder. De emner fællesskabet behandler og drøfter skal være i tråd med fællesskabets 

virkeområde for, at der kan skabes ny viden og læring. Hvis der er for stor spredning 

imellem emnerne, vil medlemmerne ikke være i stand til at drøfte detaljer og mulige 

løsninger Wenger (2000). Omvendt vil et for snævert emne være for nemt, og medlem-

merne vil ikke lære noget nyt. Hvis der er tale om et af de to yderområder vil det være 

ødelæggende for fællesskabet. Derimod vil klare rammer være medvirkende til et inno-

vativ og lærende fællesskab. Pogner (2005:7) ser forskellighederne blandt medlemmer-

ne som en fordel. Det er forskellighederne der skaber konflikterne. Pogner ser konflik-

terne som værende er fordel for fællesskabets videre udvikling, men er som Wenger 

(2000) enig i, at der er behov for rammer for fællesskabets virkeområder.  

For at skabe rammerne i et fællesskab, foreslår Wenger (2000:234), at man gennem ko-

ordinering kan vise en retning, som fællesskabet kan følge, når der løses en given pro-

blemstilling. For at kunne følge denne retning skal det være muligt at kunne se formålet. 

Det er derfor vigtigt, at de forslåede retninger har en vis gennemsigtighed. Samtidig skal 

det være muligt at kunne forhandle omkring retningerne. Formålet med at skabe ram-

mer for fællesskabet er at skabe broer mellem de forskellige individer, således man mu-

liggør optimale læringsforhold i fællesskabet Wenger (2000).  

Som beskrevet ovenfor anses COP, som værende fællesskaber der dannes af individer, 

med det formål at frembringe ny viden eller løse en given problemstilling. Fællesskaber-

ne skal være løselige sammensat og individerne skal have tillid til hinanden, ellers sker 

der ikke videndeling og innovation. Da fællesskaberne ikke kan skabes af en ledelsen, er 

det nødvendigt at skabe forhold, hvori det forekommer naturligt for individerne selv at 

skabe disse fællesskaber. I det følgende afsnit ser jeg på, hvordan ledelsen kan skabe 

forhold, der opfordrer til oprettelsen af fællesskaber.   

7.3.3. Hovedelementer til et succesfuldt COP 
Storck og Hill (2000:71) bruger begrebet Strategic Communities i deres beskrivelse af, 

hvorledes COPs’ kan anvendes i en virksomhed. De har gennem en empirisk analyse 
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fundet frem til det, de kalder et ”Intellectual Web”, hvor man på den ene side omsætter 

strategien til en beskrivelse for, hvilken viden der er behov for. På den anden side skal 

der oprettes et læringssystem som opfordrer medlemmerne til at bruge deres interesser 

til at lære mere og derved udvikle sig og organisationen  

Wenger (2000) mener også, at der skal bruges en strategi for at kunne udvikle og udnyt-

te COPs i organisationen. Han har gennem et teoretisk studie fundet frem til nogle nøg-

lefaktorer, som skal være til stede for at kunne oprette og vedligeholde et interkulturelt 

netværk. Overordnet er der fire egenskaber med i alt syv underbyggende faktorer. Disse 

vil i det følgende afsnit blive beskrevet, men er grafisk illustreret nedenfor i figur 11.  

 
Figur 11. A Knowledge Strategy Based on Communities of Practice, Wenger (2000:6) 

Den første er at skabe nogle rammer for et nyt fællesskab (Build capabilities). I de ram-

mer er der to aspekter. Det første er at beskrive den viden, der er behov for i virksom-

heden. Ved at beskrive virksomhedens kernekompetencer synliggøres virksomhedens 

egne styrker, men samtidig synliggøres også de områder, hvor der kan tilføres ekstra vi-

den for at kunne levere stærkere produkter eller service. Ved at finde den viden, der be-

finder sig i virksomheden, kan udvælgelsen af medlemmer til de forskellige opgaver bed-

re målrettes således mulighederne for sparring og innovation øges. Det er vigtigt, at de 
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medlemmer, som minimum, har en grundlæggende viden om fællesskabets virkeområ-

de, inden de indgår i fællesskabet.  

Det andet punkt er at identificere egnede fællesskaber. Den viden der skabes om virk-

somhedens kernekompetencer, kan bruges til at forme de fællesskaber, virksomhedens 

medarbejdere interagerer med. Ifølge Wenger (2000), består udfordringen i at finde et 

område, som svarer til organisationens behov samtidig med at have kompetente perso-

ner til at interagere med hinanden. De styrker og interesser medarbejderne har, skal 

kædes sammen med virksomhedens kernekompetencer for sammen at drive medarbej-

derens og virksomhedens interesse for at interagere med et fællesskab. For at et fælles-

skab kan bestå og skabe ny viden, er det vigtigt at medlemmerne deltager aktivt. Dette 

muliggøres, hvis medarbejderen i virksomheden har interesse for emnet, og føler at 

virksomheden støtter medarbejderen til at deltage. Virksomheden kan vise deres enga-

gement ved at oprette et interaktionsformat som opfordrer til åbenhed og tillader inno-

vation. Virksomheden og medarbejderen skal sammen oprette dette interaktionsformat 

for at skabe en fælles forståelse partner imellem.  

Det tredje punkt er at opbygge og udvide fællesskabet. For at fællesskabet kan fungere, 

skal der findes et fælles ståsted og ambitioner. Hvis medlemmerne har et stærkt følel-

sesmæssig tilhørsforhold, vil engagementet for at dele viden være større, end hvis med-

lemmerne ikke har en følelsesmæssig tilknytning. For at påvirke tilknytningen fremhæ-

ver Wenger (2000:11) medlemmernes identitetsforståelse samt tillidsopbygning. For at 

fællesskabet udvikler sig og skaber ny viden, er det vigtigt, at der er nok muligheder for 

at kommunikere med hinanden. Det er gennem kommunikationen, at den fælles identi-

tet og tillid skabes. Identiteten udmønter sig bl.a. i, at fællesskabet skaber deres egen 

sprog, værktøjer, historier og forståelse. Denne fælles identitet er specifik for fællesska-

bet. Det er derfor nødvendigt også at vide, hvorledes den viden som opbygges i et fæl-

lesskab kan udtrækkes og bruge i andre sammenhænge. Jeg vil i et senere afsnit komme 

ind på hvorledes viden skabes hos individerne, samt den proces, der foregår for at indi-

videt får muligheden for at kunne omdanne vinden til information for at dele den med 

andre.  

Som det fjerde punkt er at skabe nogle begrænsninger eller rammer for fællesskabet, 

men også se mulighederne ved at indgå i fællesskaber, som ligger udenfor en kerne-

kompetence. Da forskellige organisationer har deres egne termer og identitet, er det 
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nødvendigt at kunne begrænse sit fællesskab, således der kan ske en optimal dialog og 

læring. Ifølge Wenger (2000:12) opstår der blandt mennesker med samme baggrund 

megen implicit viden. Denne viden gør det nemmere at forstå hinandens problemstillin-

ger og løsningsforslag. Når fællesskaber med forskellig baggrund skabes, er det sværere 

at have den implicit viden, da individerne opfatter problemstillinger og løsninger forskel-

ligt. For individerne i fællesskabet er det nødvendigt at se problemstillinger fra en anden 

vinkel måske formulere sig anderledes. Denne udfordring øger læringen og mulighed for 

at tilegne sig ny viden. Wenger (2000:12) fremhæver vigtigheden for medlemmer af fæl-

lesskaber at nedbryde de barrierer der er ved at skulle indgå i fællesskaber, som ikke lig-

ger indenfor ens kerne kompetence. Det er gennem interaktionen med de andre fælles-

skaber, der giver inspiration til alternative problemstillinger og løsningsforslag. 

Det femte punkt er at styrke tilhørsforholdet til virksomheden eller organisationen. Når 

individer af forskellige fællesskaber og organisationer interagerer med hinanden og sam-

tidig den virksomhed de tilhører, er der risiko for at individet vil have et stærkere tilhørs-

forhold til den oprindelige virksomhed end til fællesskabet. Det er derfor nødvendigt, at 

virksomheden skaber et tilhørsforhold mellem virksomheden selv og dets medlemmer. 

Wenger (2000:15) forslår, at man skal give medarbejdere muligheder for at påvirke virk-

somhedens identitet. Når der opstår et tilhørsforhold mellem virksomheden og dens 

medlemmer, er medlemmerne også mere interesserede i at dele deres viden med an-

dre. Jo mere tiltro og sikker i tilhørsforholdet medlemmerne af virksomheden er, jo me-

re viden er medlemmerne villige til at dele. Som tidligere behandlet, er det nødvendigt 

for virksomheden at sikre sig medlemmernes tillid for at virksomheden og individerne 

udvikler sig.  

Det sjette punkt omhandler at drive en virksomhed og brugen af fællesskaber til at ud-

vikle virksomheden. Hvis man som virksomhed ønsker at gøre brug af fællesskaber for at 

have videnskabelse, skal man støtte og involvere fællesskaberne i virksomheden, men 

man skal huske at gøre det med omtanke. Hvis virksomheden ønsker at bruge fællesska-

ber som en del af udviklingsstrategien, er det nødvendigt, at der også støttes op omkring 

de ansatte, som deltager i fællesskaberne. Det kan være af finansiel karakter, men også 

ved at hjælpe fællesskabet til at udvikle sig ved bl.a. at fjerne mulige forhindringer. Det 

er dog vigtigt at virksomheden ikke blander sig for meget. Eftersom fællesskabet arbej-

der med sin egen målsætning, kan det forstyrre meget, hvis en virksomhed begynder at 
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diktere eller forslå de retninger fællesskabet skal udvikle sig mod. Fællesskaber derimod 

kan være med til at styre virksomhedens udvikling. Eftersom medlemmerne fra fælles-

skaber er dem, der har viden omkring forskellige emner som behandles, kan virksomhe-

den med fordel involvere fællesskabets medlemmer i virksomhedens udvikling af de for-

skellige emner. Derved drages der fuldt udbytte af medlemmernes viden og deltagelse i 

fællesskaber. Man skal dog være opmærksom på at fællesskaberne ikke skal bruges til at 

styre virksomheden, men derimod bruges til at løse specielle problemstillinger. Fælles-

skaber har til formål at skabe og dele viden, derfor er de gode til problemløsning, reflek-

sion, undersøgelse og sparring, men ikke den direkte drift af en virksomhed. 

Det syvende og sidste punkt går ud på at opretholde et momentum i fællesskabet. I en 

virksomhed, hvor brugen af fællesskaber er nyt, vil der være nogen usikkerhed omkring 

effekten. Derfor er det nødvendigt at samle historier og billeder af handlinger, der har 

påvirket fællesskabet i virksomheden. Det er disse historier, der med til at give erfaring 

og er med til at inspirere andre til også at deltage i fællesskaber. Det er vigtigt at forstå 

at disse fællesskaber skabes og spredes gennem sparring. Fællesskaber er ikke et værk-

tøj som en virksomhed kan indføre, men derimod en læringsproces, som udvikler sig 

over tid Wenger (2000).  

Tilsammen udgør de syv punkter en fremgangsmåde, hvorpå en virksomhed kan gøre 

brug af COP til at udvikle virksomheden. Ved at skabe grupper, åbner virksomheden for 

videnskabelse som kan være med til at angive retninger for virksomhedens fremtidige 

strategier. Grupperne kan ikke stå alene til videnskabelse og produktionsudvikling. Der 

er behov for overordnet kontrol, styring og retningsanvisning, ellers mister gruppen 

formål og fokus.  

Den samlende enhed består i en projektleder som sammen med virksomheden viser 

retning og strategi. I det følgende afsnit vil jeg komme ind på projektlederens rolle i virk-

somheden, samt måder, hvorpå projektlederen kan udvikle sig, for at virksomheden har 

den rette og kompetente person.   

7.3.4. Projektlederen 
For at kunne holde styr på projekterne og kommunikationen, er det nødvendigt med en 

tovholder, der har det overordnede overblik. Denne skal kunne kommunikere med le-

delsen, kunderne samt de involverede parter og leverandører.  Ifølge Kousholt (2008:94) 
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er en projektleder den mest udsatte person, som findes i en virksomhed. En projektleder 

skal overholde budgetter samt gennemføre projektet til fastlagt tid, lykkedes dette ikke 

er projektlederen ikke god, og kan derfor undværes. Endvidere er de medarbejdere, som 

er tilknyttet projektet ofte hentet fra andre organisationer og derfor underlagt denne 

organisations styrelse også, og har større loyalitetsfølelse til denne organisation.  Ofte 

har disse medarbejdere stadig andre projekter kørende og er optaget af noget andet 

end det egentlige projekt.  

Det, at medarbejderne ikke refererer til projektlederen, men derimod deres tilhørendes 

organisations leder, gør også at projektlederens autoritet er meget lille (Kousholt 

2008:95). Som projektleder har man ansvaret for et projekt, men ikke autoritet til at sty-

re tingene. Autoriteten kommer ikke fra magt som projektleder, men derimod gennem 

det arbejde, man udfører og den viden man viser man besidder.  

Kousholt (2008:6) beskriver ni hovedelementer, der er projektlederens ansvar at styre 

og kontrollere. Disse hovedelementer stiller krav til projektlederens viden og vil kort væ-

re ridset op her for at skabe en forståelse af, hvor omfattende en viden der er behov for 

som projektleder.  

1. Den første er evnen til at skabe sammenhænge og koordinere.  

Før et projekt begynder er det nødvendigt at se på relevansen af projektet. Har 

projektet sin berettigelse, og hvem er der behov for til at kunne løse opgaven.  

2. Det andet punkt er styring og indhold af projektet. 

Der skal opsættes målsætninger og udfærdiges en produktbeskrivelse. Pro-

duktbeskrivelsen bliver udfærdiget i samarbejde med udviklere, eksperter, 

salgsfolk og andre involverede stakeholders.  

3. Det tredje punkt er planlægning og styring af tid,  

som er med til at sikre en rettidig færdiggørelse af projektet.  

4. Det fjerde punkt er styring af omkostninger, hvor budget for projektet lægges.   

5. Det femte punkt er kvalitetsledelse, 

som skal være med til at sikre at de behov, som projektet er sat i værk for at 

opfylde, nu også bliver opfyldt.  
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6. Det sjette punkt er personaleledelse,  

der skal sikre, at de bedst egnede personer inddrages, og at de inddrages på 

den mest effektive/hensigtsmæssige måde.  

7. Det syvende punkt er styring og kommunikation 

Den projektinformation som opsamles, skal kunne tilgås af alle på en hen-

sigtsmæssig måde. Alle skal delagtiggøres i viden, hvis alle kender strategien og 

målet, er det også nemmere at skabe relevant viden. 

8. Det ottende punkt er risikostyring 

Det er nødvendigt at kunne forudse evt. konsekvenser i det man laver, for bed-

re at kunne reagere, hvis projektet ikke forløber som planlagt.  

9. Det niende punkt er styring af indkøbsaftaler 

For at budgettet ikke skrider, er det nødvendigt at kunne styre de indkøb og 

omkostninger, der er forbundet med projektet.  

Som de 9 hovedelementer inden for projektlederens kompetencer viser, er der meget 

forskellige områder, der skal kunne styres. Dog er det ikke nødvendigt at have ekspert-

viden indenfor områderne, men for at kunne projektlede, er det nødvendigt at have 

grundviden omkring det andre i projektet laver.  

Udover en bred viden udtrykker Kousholt (2008:100) vigtigheden for projektlederens le-

dermæssige egenskaber.  Ved at ledelsesrollen som projektleder er fyldt med modsæt-

ninger, er det vigtigt at lederen behersker mange forskellige rolleegenskaber. Mange 

forskere inden for ledelsesforskning har på hver deres måde identificeret forskellige 

egenskaber hos lederen. Disse egenskaber bruges til at identificerer ledernes styrker in-

den for udførelse af et stykke arbejde. Forskerne identificerer nogle idealtyper og hand-

lemåder hos lederne. Mintzberg (1973) identificerer således 10 forskellige roller, som en 

leder kan have. En leder besidder flere egenskaber fra rollerne, men nogle vil fremstå 

stærkere end andre og vil være med til identificere denne leders egenskaber. Belbin 

(1993) udbygger lederrollen ved at identificere teamroller. Medlemmerne af et team 

skal for at skabe bedst dynamik og videndeling derfor bestå af forskellige individer der 

tilsammen supplerer hinanden. 
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For at indsamle viden omkring de mange videnområder, en projektleder skal kunne ken-

de til, er det en fordel at se på interessegrupper. Projektlederen henter ofte ny viden fra 

sit netværk. Viden opsamles fra det arbejdsnetværk, projektlederen deltager i, og op-

bygger derigennem sine kompetencer, men en ofte overset videnskabelsesmulighed er 

de interesseområder projektlederen deltager i udenfor arbejdet. Som tidligere beskrevet 

i afsnittet om den virtuelle virksomhed, er Communities of Interest (COI) af stor interes-

se for individerne i organisationen for at tilegne sig ny viden, som ligger uden for virk-

somhedens almindelige arbejdsområder. I det følgende afsnit vil jeg se på, hvorledes 

(COI) kan bruges til at bringe ny viden til organisationen.   

7.3.5. Communities of Interest   
Jeg har tidligere gennemgået Communities of Practice, der primært bruges til at skabe 

rammer for fællesskaber i virksomheden. Til at skabe rammer for fællesskaber uden for 

virksomheden fokuserer COI på mulighederne ved at forskellige individer skaber et fæl-

lesskab baseret på en fælles interesse uden for virksomheden.  

Ifølge (Brown & Duguid, 1991;53) er COI ”fællesskaber af fællesskaber” – altså et fælles-

skab, hvor medlemmerne tilhører hvert deres COP, men for at tilegne sig viden omkring 

andre emner, vælger de at deltage i andre fællesskaber. Disse fællesskaber bliver dannet 

ved medlemmernes fælles interesse for et område og vil potentielt være mere innovati-

ve og udbytterige sammenlignet med et COP. For at et COI bliver udbytterigt og innova-

tivt, er det vigtigt at medlemmerne deltager aktivt på lige fod med hinanden. Ved at 

medlemmerne kommer fra forskellige stakeholdergrupper, vil videnskabelsen variere i 

kvalitet, men samtidig vil denne variation styrke fællesskabets samlede kreativitet, da 

mange forskellige emner bliver drøftet.  

De overordnede udfordringer for et COI fællesskab vil være at oprette en fælles forståel-

se af den eller de forestående opgaver. Denne eller disse opgaver skabes ved at med-

lemmerne gennem dialog opbygger en viden omkring medlemmernes virkeområder. 

Gennem samarbejde kan fællesskabet sammentætte emner og problemstillinger, som 

skal løses i fællesskabet.  

Som (Brown og Duguid 1991;53) nævner er COI sammensat af flere COPs med hver de-

res målsætning. Det, at hvert medlem i et COI har deres egne målsætninger omkring en-

gagement og personligt udbytte, gør det meget vigtigt at have nogle retningslinjer, som 
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minimerer risikoen for at medlemmerne udnytter hinanden. Den usikkerhed, der opstår 

om medlemmernes hensigter, kan være med til at hæmme den videndeling, som grup-

pen har til formål at skabe.  

En anden udfordring for medlemmerne i et COI er sprogbrugen. Engeström (2001), for-

klarer at de forskellige perspektiver og sprogbrugen medlemmerne i gruppen har, kan 

være med til at skabe en kløft i fællesskabet. Da fællesskabet er sammensat af forskelli-

ge individer med hver deres baggrund, behøver det ikke nødvendigvis at være et krav at 

medlemmerne taler samme sprog. Med samme sprog skal forstås udtryk og fagspecifik-

ke udtryksformer. Det vil være ressource- og tidskrævende, hvis alle skal tale sammen 

sprog. Modsat COPs hvor der er vigtigt for fællesskabet at kommunikere på samme 

sprog, er det ikke nær så nødvendigt i et COI, da medlemmerne i et COI er samlet ud fra 

en fælles interesse med formålet at videndele og sparre med hinanden. I et COP hvor 

medlemmerne arbejder og tilegner sig samme lærings- og kommunikationsmetoder 

over tid, vil der i et COI være forskellige mønstrer og kommunikationsmetoder med-

lemmerne imellem (Lave & Wenger, 1991). Dette skyldes primært at medlemmerne ud-

skiftes regelmæssigt alt efter behov, dog vil der være en kerne af medlemmer, som vil 

udvikle et fælles sprog. Risikoen her, er at kernen bliver toneangivende og deres magt 

bliver for afgørende i forskellige diskussioner. 

Ved at støtte medlemmerne af COPs til at indgå i forskellige COIs skabes muligheden for 

gensidig læring. Det er integrationen af flere fællesskaber, der er med til at udvide med-

lemmernes læringsområde.   

Wegner (2000) fremhæver nødvendigheden af barrierer og rammer i et COP for at kun-

ne holde fokus på målsætning i gruppen. I et COP er det dog nødvendigt at kunne ned-

bryde disse barrierer for at skabe ny viden. Som et element hertil er brugen af COI nød-

vendigt. Ved at deltage i forskellige COI tilegner individerne i de COPs som de er medlem 

af sig ny viden. Denne viden er med til at udvide rammerne i et COP og derved mulighe-

derne for dynamik og innovation. Samtidig er det en mulighed for projektlederen at til-

egne sig nødvendig viden omkring projekterne som udføres i virksomheden.  

Eftersom det er projektlederens opgave at have det overordnede overblik og holde styr 

på projektet, skal projektlederen hele tiden have en forståelse for, hvad alle medarbej-

dere i projektet laver. Rent tillids og autoritetsmæssigt skaber det også tættere relatio-
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ner, at projektlederen ved, hvad den enkelte medarbejder laver. Hertil kan projektlede-

ren tilgå viden i diverse fora bl.a. på internettet samt netværksgrupper som mødes per-

sonligt.  

På samme måde, som i et COP kan ledelsen i virksomheden være med til at opfordre de-

res medarbejdere og ledere til at deltage i netværksgrupper. Det er vigtigt, at den viden 

som kommer fra et COI, også bliver indsamlet og behandlet som tidligere beskrevet om-

kring videnskabelse. Hvis man anskuer viden på kort sigt, vil meget viden som deles væ-

re uinteressant. Især kan viden, som falder lidt uden for virksomhedens nuværende fo-

kus let blive anset for uinteressant. Det er dog vigtigt, at denne viden også opsamles, for 

set over en længere tidsperiode, vil det meste viden kunne anvendes. Så, som ved COP, 

skal ledelsen også opfordre og give tid og mulighed til medarbejderne, at de kan deltage 

i forskellige netværk, som har medarbejdernes interesse. Det skal være en del at virk-

somhedens strategi, at der også gives tid til og opfordres til medarbejdernes interesser i 

fritiden.  

7.3.6. Sammenfatning af projektlederens rolle 
Projektlederen besidder en samlende funktion. Det er bindeleddet mellem ledelse og 

medarbejdere i et projekt. Samtidig er projektlederen kontakten til kunden. Det er der-

for vigtigt at en projektleder besidder en bred viden omkring projektet, samt nogle per-

sonlige færdigheder. Et ”Projekt bliver ikke bedre end de folk, der udfører det.” (Kousholt 

2008:278). At kunne sammensætte det korrekte team kræver emotionel intelligens samt 

kulturel forståelse (Kousholt 2008:110). Projektlederen skal derfor nøje udvælge medar-

bejdere ud fra deres engagement, personlige egenskaber samt de faglige kvalifikationer.  

Ofte vil projektlederen og projektgruppen møde modgang i form af forsinkelser, bud-

getoverskridelser, kravændringer og lign., hvilket kræver, at projektlederen er frem-

gangsmand og viser selvtillid og sikkerhed i de valg, der træffes. Da et projekt er tidsbe-

grænset har projektlederen ofte lille autoritet i projektgruppen, set overfor medarbej-

derne. Derfor skal projektlederen have en bred viden, for at skabe respekt og autoritet. 

Til dette kan projektlederen bruge interessegrupper COI, hvor det er muligt at tilegne sig 

ny viden. Med brugen af COI i virksomheden kan der tilgås ny viden. Det er dog vigtigt at 

denne viden også opsamles selvom den ligger uden for virksomhedens almindelige fo-

kusområde, da den nye viden kan bruges i senere forløb. 
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7.4. Sammenfatning af teorien 
For at virksomhederne kan klare sig i et marked, hvor der handles på tværs af landene, 

og produktionsomkostningerne er lavere i østen, men der stadig stilles krav til høj kvali-

tet, må virksomhederne indse at tidligere måde at bygge en virksomhed op på med et 

normalt organisationsdiagram ikke længere er tidssvarende. Udviklingsmuligheder gen-

nem netværk er en løsning. Der stilles dog store krav til viden og netværks opbygning.  

Det foregående kapitel har set på, hvorledes viden skabes, og deles i virksomheden. 

Transformationen fra tavs viden til eksplicit viden, er en udfordring, som kan overkom-

mes ved at observere arbejdet, for derefter at lave en beskrivelse for hvordan det udfø-

res. Disse beskrivelser skal gemmes, men være tilgængelig for alle organisationens med-

lemmer. Over tid vil disse beskrivelser, som bruges i organisationen, blive en del af alles 

viden, og igen tavs, hvorefter der igen er behov for nye beskrivelser. Det kræver et højt 

niveau af tillid i organisationen for at medlemmerne vil dele deres viden. Jo mere viden-

deling, der foregår jo mere dynamik og udvikling vil der være i en organisation.   

Tilliden i organisationen opbygges ved at lade medarbejderne få ansvar og mulighed for 

udvikling af deres kvalifikationer. Derudover er det nødvendigt at have gode relationer 

individerne imellem. Det er ledelsens ansvar at skabe fundament for tillidsudvikling og 

sikre at mistillid mindskes. 

Videndeling foregår på mange niveauer og i forskellige fora. Derfor så vi efterfølgende 

på forskellige virtuelle netværksformer. Det kom frem at særligt tre former var relevante 

som udviklingsredskab for en virtuel organisation. De tre former, Communities of Inte-

rest, Communities of Practise samt Midlertidige Virtuelle Organisationer, har hver deres 

formål til at styre udviklingen i virksomheden.  

Den Midlertidige Virtuelle Organisation udgør den bærende del her. Et MVO har til for-

mål at samle alle netværkspartnere under samme organisation og ledelse. De samlede 

parter har til formål at løse en fælles opgave. Medlemmerne har dog hver deres an-

svarsområde alt efter deres kompetencer, men alle arbejder mod et fælles mål. Samtidig 

med at arbejde mod løsning af opgaven skaber medlemmerne af gruppen kontakter 

hinanden imellem, og begynder at opbygge relationer og undergrupper. De relationer, 

der opbygges, er med til at styrke den samlede gruppes produktivitet, da grupperne vi-
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dendeler mere jo tættere relationer og tillid, de har til hinanden. Disse grupper skabes af 

medlemmerne selv, men virksomheden kan være med til at facilitere disse grupper. 

Disse undergrupper, eller Communities of Practice som de også kaldes, kan bruges til at 

skabe bedre dialoger og videnskabelse og deling. Der blev identificeret nogle faktorer, 

som er med til at skabe og udvide disse grupper. Det er vigtigt at grupperne kender de-

res kompetencer og deres målsætning for at kunne tiltrække nye kompetencer til grup-

pen. For at bibeholde medlemmerne skal gruppen sørge for at skabe tilhørsforhold Det 

er vigtigt at gruppernes viden bliver brugt i virksomheden og er med til at påvirke identi-

teten og strategien i virksomheden.  

Gennem teorien blev det klart, at der er behov for styring og kontrol i en midlertidig vir-

tuel organisation. Til dette er der brug for en projektleder. Denne skal have det store 

overblik med viden om hele projektets arbejdsområder. Projektlederen skal kunne skabe 

sammenhæng og styre projektet mod de mål, som det er sat til at skulle opfylde. Udover 

at styre projektet er det også nødvendigt, at projektlederen kan håndtere medlemmer-

ne i en MVO. Projektlederen har ikke ledelsesmæssig autoritet over medlemmerne, så 

derfor er det nødvendigt at projektlederen gennem empati og respektskabende hand-

linger opbygger autoritet. Hvis der opstår problemer, er det projektlederen, som skal 

kunne gå forrest og bringe organisationen videre. Det er projektlederens opgave at sam-

le organisationen og sikre fuldførelse af opgaven. En projektleders autoritet opbygges 

gennem succesfuldt udførte opgaver. Dette sker når gruppen er godt sammensat samt 

videndelingen er høj. Projektlederen er med til at udviklegruppen ved at gå forrest. Det 

kræves at projektlederen ved noget om alle opgaverne, der skal udføres. Derfor er det 

nødvendigt, som projektleder, at have en bred viden. Den brede viden skabes ved, at 

projektlederen deltager i forskellige netværk, som kan inddrages i organisationen.  

Teorien omtaler disse netværk som værende Comminities of Interest, og ser dem som 

værende videnskabende. Medlemmerne af disse interesse netværk kommer fra andre 

forskellige fællesskaber, så videnskabelsen og delingen vil ofte variere i kvalitet, men vil 

være med til at skabe en viden som ikke vil være skabt i de almindelige virksomhedsfora, 

som projektlederen deltager i gennem sit arbejde. For at denne type netværksform vil 

kunne få succes, er det nødvendigt at skabe nogle rammer og et formål for fællesskabet. 

Måden hvorpå fællesskabet udvikler sig på, ligner meget samme måde som Communi-
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ties of Practice, hvor det er nødvendigt at tiltrække nye medlemmer for at skabe dyna-

mik og udvikling.  

Set ud fra teoriens synspunkt, bevæger afhandlingen sig hen mod en udviklingsstrategi, 

der dækker over videnskabelse og deling samt sammensætningen af de korrekte net-

værksfællesskaber. I det næste kapitel vil jeg se nærmere på en eksisterende virksom-

hed som benytter sig af partnere til udvikling af projekter. Disse partnere er placeret for-

skellige steder i verden, men bidrager alle til virksomhedens produktløsninger, når der 

er behov for dette. 

8. Analyseafsnit 
Det overordnede spørgsmål for denne afhandling er at finde udviklingspotentialer for 

case virksomheden NetucatingPeople A/S (herefter betegnet som NP). Derfor vil jeg 

gennem et empirisk studie af casevirksomheden og ved brug af observationer og inter-

view kunne identificere forskellige arbejdsmetoder, som virksomheden bruger til at løse 

deres opgaver. Sammenholdt med teorien omkring videndeling og -ledelse samt virtuel-

le organisationsformer, vil jeg fastslå styrker og svagheder i virksomhedens nuværende 

arbejdsmetode. Disse styrker og svagheder samt teoretiske elementer, vil jeg bruge til at 

udvikle en ny strategi eller metode som NP og andre virksomheder kan bruge til at ud-

vikle sig gennem. 

 

I de følgende afsnit vil jeg synliggøre, hvordan NP i praksis arbejder. Jeg vil tage ud-

gangspunkt i undersøgelsesspørgsmålene og ud fra dem forklare de faktiske forhold. Jeg 

vil derefter sammenligne med teorien, for at kunne udvikle en strategisk model, som kan 

bruges til at udvikle virksomheden set ud fra problemdefineringens overordnede 

spørgsmål.   

 

8.1. Undersøgelsesspørgsmål 1 – Hvilke muligheder har NP ved brug af 
netværksformer for at styrke NPs løsninger og services til deres 
kunder? 
For at undersøge, hvilke netværksformer der kan være med til at styrke NP udvikling af 

løsninger samt services til deres kunder, fandt jeg gennem teorien frem til tre forskellige 

typer netværk, Midlertidige Virtuelle Netværk, Communities of Practice, samt Communi-
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ties of Interest. For at efterprøve om de teoretisk ideelle netværksformer også er de 

mest ideelle i praksis til at styrke virksomheden, har jeg gennem semistrukturerede in-

terviews undersøgt, hvorledes ledelse, projektledere og udviklere gør brug af netværk 

for at udvikle sig og det projekt de arbejder på.  

 

8.1.1. Et projektforløb i NP 
I det følgende afsnit vil jeg forklare, hvorledes et projekt typisk forløber, fra kunden kon-

takter NP, til der leveres et færdigt produkt hos kunden. 

 

Typisk ringer en kunde til NP for at få et møde om et projekt, de ønsker at få udviklet. I 

telefonen bliver ønsket kort beskrevet for NP, således de kan forberede sig til mødet. 

Dialogen går ud på at høre om kundens forestilling om løsningen samt høre, hvilke mål 

og krav opgaven har, samt hvem målgruppen er (Bilag 2:1).   

 

NP udvælger en af deres studieansatte som projektleder på opgaven (Bilag 2:1). Lederen 

og projektlederen udarbejder et løsningsforslag som kan tages med til kunden. Oftest 

finder NP nogle tidligere løsninger som kan bruges som indledende løsningsforslag, men 

kræver præsentationen et grafisk oplæg henter NP en grafiker fra deres netværk af leve-

randører, og sammen med grafikeren laver projektlederen en visuel præsentation, som 

kan bruges overfor kunden (Bilag 1:2).  Kunden og NP mødes og gennemgår ideer, øn-

sker og løsningsmuligheder, samt leveringstidspunkt og vilkår for projektet.   

 

Andre gange kræver et projekt, at der inddrages en person eller organisation, som har 

en speciel viden. Dette foregår ved at NP ser i deres eget netværk, om der er en person 

som kan hjælpe. Disse personer hentes fra forskellige steder. Er der tale om en person 

med pædagogisk og læringsbaseret viden overfor børn, kan NP henvende sig til en skole 

eller børnehave. Det er også muligt at hente personer fra tidligere samarbejde mellem 

NP og en anden virksomhed. NP inddrager deres netværk meget, og forsøger hele tiden 

at udbygge det. Ofte henter NP nye personer til netværket gennem forskellige fritidsin-

teresser eller andre sociale aktiviteter, hvor man møder nye mennesker.  

 

Der bliver ikke dannet en projektgruppe til at løse opgaven. Projektlederen udvælger 

derimod nogle samarbejdspartnere som skal inddrages i projektet, efter behov (Bilag 
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1:2). Projektlederen er omdrejningspunktet og skal styre kommunikationen mellem NPs 

samarbejdspartnere og kunden. Hvis kunden har en forespørgelse på en udvidelse eller 

ændring, er det projektlederens opgave at sende forespørgelsen videre til den rette 

samarbejdspartner.  

 

Designeren i Danmark laver et oplæg til produktets udformning samt forløb. Dette sker i 

dialog mellem kunden og projektlederen, hvor designeren laver et oplæg som sendes til 

projektlederen som sender det til kunden, som så kan kommentere på det tilsendte (Bi-

lag 1:2). Når kunden har godkendt designet, sendes dette til Malaysia, som så har til op-

gave at udvikle produktet i henhold til designet.  

 

Når samarbejdspartneren i Malaysia modtager den endelige kravspecifikation vil der bli-

ve oprettet et projektteam som er ansvarlig for projektets udvikling. Udviklerne opretter 

selv deres eget projektteam til at løse opgaven (Bilag 4:2). Projektlederen bliver valg ud 

fra, hvem der har de bedst egnede kompetencer til at holde overblik over hele opgaven. 

Medlemmerne i gruppen udvælges ud fra opgavens art. Ofte er det nødvendigt, at tea-

met i Malaysia gennemgår kravspecifikationen således man sikrer, at de ønsker der er 

fra kunden også kan opfyldes rent teknisk.  

 

“most of the time we have incomplete requirements which could lead to unclear situa-

tion, that’s why we have to write up tasks after proper discussion to Denmark side, then 

Denmark side is supposed to share these tasks’ with client, so client is able to understand 

what we r working on"(Bilag 3:3) 

Således minimerer man også risikoen for, at kunden mangler noget i løsningen af opga-

ven eller ikke forstår udviklingsprocessen. Efter at have gennemgået den designmæssige 

del med kunden, er det også nødvendigt at gennemgå den tekniske udviklingsdel. Ofte 

sker denne dialog kun mellem udviklerne i Malaysia og projektlederen i Danmark.       

Normalt foregår kommunikationen omkring udviklingen mellem Malaysia og projektle-

deren. Det er projektlederens opgave at sikre, at kravspecifikationen bliver overholdt. 

Når projektet nærmer sig en fase, hvor nogle af elementerne er færdige, inddrages kun-

den også i forløbet. Kunden kan således også løbende kommentere på projektet (Bilag 

2:1). Hvis kunden har kommentarer sender kunden dem til projektlederen, som så vide-
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resender kommentarerne til Malaysia eller designeren. Projektlederen er bindeleddet 

for kommunikationen i projektgruppen. Al kommunikation og information går gennem 

ham.   

Projektlederen har løbende dialog med lederen af NP. Da lederen har det overordnede 

ansvar og autorisation til at træffe beslutninger bl.a. vedr. økonomi, er der behov for en 

tæt dialog mellem lederen og projektlederen. Der afholdes møder en gang om ugen, for 

at sikre en regelmæssig dialog mellem projektledere og ledelsen. Samtidig er der også 

mulighed for at tale om løsningerne til de forskellige projekter der arbejdes på.    

Hen mod slutningen af projektet mødes projektlederen og kunden for at gennemgå pro-

duktet, dets funktionaliteter og tale om evt. tilpasninger eller rettelser. Det sker ofte at 

kunden har nogle tilføjelser til produktet, eller ting der skal gøres anderledes, hvis løs-

ningen ikke er, som kunden havde forestillet sig. Denne dialog kan foregå hos kunden, 

hos projektlederen eller via online konference (Bilag 2:2).  Det er projektlederens opga-

ve at notere sig kundens ønsker om ændringer, for efterfølgende at videregive dem til 

designeren eller Malaysia. Samtidig skal projektlederen tage stilling til, om evt. ændrin-

ger overskrider budgettet. Dette afklares som oftest i en dialog mellem projektlederen 

og NPs leder.  

Efter nu at have gennemgået hvordan NP arbejder samt bruger netværk til at udvikle 

kundeløsninger, vil jeg i det følgende afsnit koble arbejdsmetoderne op mod teorien 

omkring netværk fra tidligere. Dette gøres for at identificere ligheder og mulige styrker 

og forbedringsmuligheder for NP. 

 

8.1.2. NetucatingPeople som en midlertidig virtuel organisation 
 NP er rent organisatorisk bygget op omkring et team af projektledere som varetager, 

salg, indkøb og projektstyring af udviklingsopgaver (Bilag 1:1).  Medlemmerne i projek-

terne består af individer som er udvalgt af NPs leder og projektlederen. Der bliver ikke 

skrevet ned omkring projektgruppens medlemmer, deres ansvarsområder og på hvilke 

tider i projektet, de skal indtræde med deres kompetencer (Bilag 2:1, 4:3). Det er op til 

parterne selv at finde de individer, der er behov for, for at kunne løse opgaven. Teorien 

behandler denne form for gruppe som den Midlertidige Virtuelle projektgruppe (MVO), 

hvor en gruppe sammensættes i et midlertidigt fællesskab for at løse et projekt eller en 
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problemstilling.  For at kunne skabe disse MVO’er skal NP have et bredt kontaktnetværk 

indenfor mange forskellige videnområder. Ofte inddrages kundens netværk også for at 

have de korrekte resurser til at løse en given opgave. Disse netværk er i dagligdagen og-

så konkurrerende virksomheder (W5), men benytter hinandens resurser når det er nød-

vendigt. Netværkene er dannet gennem tidligere ansættelse, deltagelse i netværksgrup-

per og personlige relationer, hvor parterne har et kendskab til hinanden (Bilag 1:1).  

Virksomhederne og personerne kan så inddrages i projektgruppen efter behov. Projekt-

gruppernes medlemmer bliver udvalgt efter det kendskab projektlederen og ledelsen i 

NP har til individerne i hele netværket(Bilag 2:4). Der er ikke dokumenteret i virksomhe-

den, hvilke personer eller virksomheder der besidder hvilke kompetencer, dette gør det 

svært for projektlederen, og lederen kan have svært at sammenligne mulige personer og 

virksomheder for at finde de bedste kandidater til projektet. Dette begrænser virksom-

heden lidt, da en MVO oprettes fra et forholdsvis smalt netværk på et ikke sammenlige-

ligt grundlag. Omvendt øger det videndelingen, når kendte individer mødes oftere, da 

tilliden mellem NP og de involverede er højere.  Nogle af individerne involveres oftere 

end andre, derfor skabes der tættere forhold og større videndeling blandt disse parter. 

Samtidig kender de medlemmer der ofte deltager i projektgrupperne også NPs strategi 

samt måde at kommunikere på. Det at medlemmerne oftere arbejder sammen, styrker 

MVO’en. De fremstår som en hel organisation ikke kun som individer. Samarbejdspart-

nerne og NP arbejder mod samme mål, og ved, at der efter et projekt ofte kommer et 

nyt. Derfor er parterne villige til at hjælpe hinanden, da et godt resultat fører til flere 

opgaver. Det betyder meget for organisationens medlemmer, at der kontinuerligt kom-

mer arbejdsopgaver. Mange af medlemmernes kernekompetencer gør, at de ikke er så 

stærke til salg. Derfor behøves et tilhørsforhold til en virksomhed, som NP, der har salg 

som hovedkompetence.  

Det er projektlederens opgave at sikre projektets udfærdiges til tiden, samt kommunika-

tionen og sammenspillet med og imellem de involverede parter. Det vigtigste for et suc-

cesfuldt projekt er en god projektbeskrivelse, således at alle parter ved, hvad projektet 

skal indeholde, samt hvornår projektet skal være færdigt til test og endelig levering(Bilag 

2:1). Oplysninger omkring projektet skal deles mellem alle parter i gruppen. Kommuni-

kationen omkring ønsker og budskab for projektet sker i en dialog mellem kunden og 

projektlederen. Den mere tekniske del om hvilke redskaber der skal bruges, sker nor-
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malt mellem designere og projektlederen. samt mellem programmører og projektledere, 

således projektlederen er bindeleddet mellem designere og programmører for løbende 

at kommunikere med kunden. Allerede her bliver gruppen delt, med projektlederen som 

værende information- og videndeler til alle sider. Dog har projektlederen sine begræns-

ninger omkring det tekniske valg af programmer og lign., og må derfor overlade den vi-

dere dialog til designerer og programmører. 

8.1.3. Brugen af undergrupper i NetucatingPeople 
Som nævnt tidligere inddeler den Midlertidige Virtuelle Organisation sig i undergrupper 

efter behov. Dette sker primært for at skabe bedre og tættere dialog omkring løsning af 

en opgave. Som beskrevet i teorien omkring Communities of Practies, dannes disse 

grupper for at skabe dynamik, læring og videndeling.  

 

Da NPs partner, der udvikler software, fysisk er placeret i Malaysia, skabes der en natur-

lig gruppe hos udviklerne da disse sidder sammen. Denne gruppe har deres egen pro-

jektleder som holder styr på programmeringsopgaverne, og hvem der varetager hvilke 

opgaver. Denne gruppe arbejder ud fra en kravspecifikation som er lavet i Danmark af 

kunden og NP. Partneren i Malaysia kommunikerer ikke meget med de andre i projekt-

netværket, men fører al kommunikation igennem projektlederen. Det forekommer at 

dialogen bliver så teknisk, at projektlederen ikke har kompetence til at føre dialogen. I 

de tilfælde tager udviklerne selv dialogen med kunden. Udviklerne i Malaysia vil dog 

helst undgå at kommunikere med andre end projektlederen, da det er denne der har det 

overordnede ansvar og er bindeled mellem medlemmerne i organisationen. Samtidig 

kan de også være en sproglig og kulturel barriere, som forhindrer malajerne i at kom-

munikere med andre (Bilag 2:2) 

 

På den anden side i Danmark, sidder der designerer, kunder, eksperter og projektlede-

ren. Disse individer bruger ikke udviklende teams så meget. Det er mere en dialog mel-

lem projektleder og den enkelte person som har noget viden. Dialogen har til formål at 

løse en opgave således, at udviklerne kan udfærdige et produkt til kunden. Der opstår 

således ikke grupperinger omkring udfærdigelsen af et produkt. Der opstår situationer, 

hvor dialogen mellem projektlederen og et af medlemmerne i organisationen har til 

formål at løse en opgave. Det er ofte personen med viden på området, som fortæller, 
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hvordan tingene skal se ud, hvorefter projektlederen sørger for at viderebringe opgaven 

til programmørerne som så udfærdiger løsningen. (Bilag 5:4) 

 

Projektlederen har dialogen med alle parterne, men formår ikke at bringe parterne 

sammen. Udfordringen for projektlederen ligger i at skabe en samlet organisation med 

fokus på gruppens mål. Medlemmerne arbejder på flere forskellige projekter som også 

kræver deres opmærksomhed. Dette forstyrrer fokus, således der kun sker kommunika-

tion omkring det område, hvor medlemmets kompetence ligger. Medlemmet deltager 

ikke i projektets udvikling, medmindre der er behov for specifik viden.  

 

Det viser sig at der ikke sker megen gruppeopbygning. Individerne sidder med deres eg-

ne projekter men mødes ikke for at tale sammen, der er fokus på opgaveløsning, hvilket 

skaber kløfter mellem individerne.    

 

Derimod bruger de enkelte medlemmer i organisationen deres eksisterende netværk til 

at hente inspiration til udvikling af en løsning til projektet. Programmørerne og udvikler-

ne deltager i forskellige netværk, hvor de henter inspiration samt løsningsmuligheder. 

(Bilag 4:3 og 3:3) 

 

8.1.4. Projektlederens rolle og ansvar 
Projektlederen har sammen med virksomhedens ledelse ansvaret for at udvælge kom-

petente samarbejdspartnere til et projekt. Sædvanligvis vælges udviklingsteamet i Ma-

laysia. Det er så op til Malaysia at udvælge deres team af udviklere til projektet. Dette 

foregår på baggrund af en kravspecifikation, som projektlederen og kunden har udviklet. 

NP har kontakt til nogle designere, men bruger ofte den samme, da der er oparbejdet et 

tæt samarbejde med høj tillid og forståelse af virksomhedernes strategi (Bilag observati-

on:). Hvis der er behov for specialviden til projekterne inddrages andre individer også i 

projektet. Det er som oftest kunden eller virksomhedens leder der har kontakten til dis-

se. Generelt set, bygger virksomhedens netværk på lederens kontakter, samt de resur-

ser der findes i det kontorhotel NP sidder.  

 

De 2 danske projektledere i NP, er studentermedarbejdere som har et bredt kendskab til 

IT samt interesse i markedsføring og strategisk udvikling (Bilag 2:1). Deres kompetencer 



 61 

som leder og udvikler er ikke stor, hvilket afspejler sig i den autoritet de har i projektfor-

løbet. Medlemmerne er selvfølgelig professionelle og tager en rolle i teamet, men da 

projektlederen ikke besidder kompetencer og erfaring indenfor projektledelse, bliver det 

som udgangspunkt en svær opgave at styre projektet. Den manglende erfaring kommer 

også til udtryk når selve projektet kører. Teamet i Malaysia arbejder efter projektsty-

ringsmodellen SCRUM. Det forsøger NP også at gøre i kommunikationen til kunderne, 

men som lederen udtrykker det, 

 

”…i og med vi har arbejdet i en anden organisation har vi lukreret meget på deres pro-

grammer. De arbejdede med et projektstyringsprogram som hedder SCRUM, men vi bru-

ger det egentligt ikke, da vi ikke har været på kursus i det.” (Bilag 1:3) 

 

SCRUM – er en forkortelse for 'scrummage' som betyder skærmydsler. 

”Scrum indebærer at slutproduktet ikke specificeres i detaljer fra starten – I stedet går 
man i gang med produktionen, ud fra en mere overordnet konceptbeskrivelse og vision 
for produktet.  

Kunden er løbende med, når den næste Sprint skal planlægges og den overståede Sprint 
skal reviewes og godkendes, og har altså herved en løbende indflydelse på produktets 
endelige udformning.” (Bilag:1) 

 

Derfor opstår der nogle arbejdsmæssige forskelle i den metode, teamet arbejder på. 

Projektlederen har ikke redskaber til at styre teamet. Over tid tilegner projektlederen sig 

erfaring med at kommunikere og organisere medlemmerne i organisationen. Overfor 

kunden, kommer NP også til at fremstå svagt og misvisende. Når der kommunikeres ud 

til kunder og samarbejdspartnere at man følger projektstyringsmodellen SCRUM, men 

projektlederen og virksomheden generelt ikke kender projektstyringsmodellen, har virk-

somheden et tillids problem. Overblikket holdes ”inde i hovedet”hos projektlederen (Bi-

lag Observation). Der føres ikke protokol med, hvor i udviklingsprocessen man er, samt 

om tidsplanen overholdes. På nuværende tidspunkt er projekterne ikke større end at 

dette kan styres, men overfor kunden samt samarbejdsparterne virker dette svagt (Bilag 

3:3). Virksomheden bruger møder, hvor projektlederen fortæller om dennes opgaver, 

udfordringer samt hvilke projekter der vil komme i nærliggende fremtid. På disse møder 

sikrer ledelsen også, at projekterne forløber efter planen, samt om der er behov for eks-
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tra resurser eller andet. Da organisationen er meget lille, er kontakten mellem projekt-

lederne og ledelsen tæt, hvilket gør det nemt og hurtigt at få tilført den enkelte projekt-

gruppe de nødvendige resurser, hvis dette skulle blive nødvendigt. 

 

For at tilgå ny erfaring omkring mulighederne som projektleder, deltager NP projektle-

dere i forskellige kurser, men disse er ofte introducerende gratis projektlederkurser, 

som har til formål at skaffe nye kunder og opmærksomhed omkring udbyderens kursus-

tilbud. Lederen for NP udtrykte at der fremadrettet vil blive brugt mere tid på udvikling 

af projektlederne, samt udvikling af en projektstyringsmodel som er tilpasset NPs virk-

somhedsform (Bilag 1:3).  

 

Projektlederen henter inspiration ved brugen af netværksgrupper som interesserer ham. 

Disse grupper er indenfor IT relaterede netværk, hvor der debatteres nye muligheder på 

markedet, hvilket giver projektlederen mere viden omkring det han arbejder med, samt 

styrker ham i kommunikationen overfor kunden såvel som leverandørerne. Disse inte-

ressegrupper bliver i teorien beskrevet som Communities of Interest. NP gør på nuvæ-

rende tidspunkt noget for at få sine medlemmer til at deltage i netværk. Bl.a. bliver pro-

jektlederen betalt for at deltage i salgsfremmende netværk, samt forskellige kurser (). 

Som lederen selv udtrykker: ”Har man altid virksomheden med sig”. Det forventes, af 

virksomheden, at man altid forsøger at netværke, hvorend man kommer hen. 

 

”Selvfølgelig har man også firmaet med under armen uanset hvor man kommer hen. Det 

er ikke forventeligt men det ligger i kortene” (Bilag 1:3).  

 

Over tid udvikler projektlederen sine kompetencer indenfor projektstyring, samtidig 

henter han mere respekt og tillid hos de partnere som arbejdes sammen med, hvilket er 

med til at styrke samarbejdet.  

 

NP bruger 3 forskellige netværksformer, MVO, CoP og CoI, der er med til at drive og ud-

vikle virksomheden. Disse netværk kan tilsammen styrke hinanden og tilføre ny viden og 

udvikling i fællesskaberne og derved skabe det momentum som er nødvendigt for disse 

netværksfællesskaber.  
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Det viser sig at de fællesskaber der skabes i den midlertidige virtuelle organisation ikke 

er langvarige, og skabes kun, hvis projektet har behov for viden fra flere individer. Kom-

munikationen går gennem projektlederen, hvilket yderligere minimerer chancerne for 

dannelse af fællesskaber i en organisation, da det er de personlige relationer og tillids-

dannelsen mellem individer der er med til at skabe fællesskaberne. 

8.2. Undersøgelsesspørgsmål 2 – Hvordan opstår og videregives viden 
i organisationen? 
Efter at have gennemgået måden hvorpå NP organiserer sig på gennem netværk, vil jeg i 

det følgende afsnit se på den måde NP og deres samarbejdspartnere deler viden imel-

lem hinanden. 

 

NPs organisation består af 6 personer hvoraf 4 er på lønningslisten. De 4 bidrager til 

virksomhedens daglige drift og udvikling. De to som er aktive i virksomheden, har for-

skellige baggrunde indenfor henholdsvis salg og design (Bilag 1:1).  De to andre ansatte i 

virksomheden er studentermedarbejdere, som er på deres sidste år af kandidatstudiet, 

men fungerer som projektledere for virksomhedens udviklingsprojekter (Bilag 2:1).  

 

NPs kompetencer er salg af online markedsføringsprodukter og læringsspil. Virksomhe-

den har dog ingen kendskab til udvikling, design eller læring, men benytter derimod de-

res netværk, når et projekt skal udvikles. Det kræver dog at NP har nogle redskaber og 

viden omkring det de sælger for at kunne afdække et behov hos kunden, samt udvise 

kompetent viden omkring kundens ønsker.  

 

Når en kunde kontakter NP for at starte et udviklingsprojekt henviser NP kundens op-

mærksomhed på tidligere løsninger for at skabe tillid og udvise troværdighed (Bilag 1:4). 

NP besidder nødvendigvis ikke viden omkring tidligere løsninger, ej heller viden omkring 

kundens ønsker, men ved at have et overordnet kendskab til mulighederne, kan NP ska-

be nok tillid til kunden til at denne køber sig ind i et udviklingsprojekt.  

 

I starten af et projekt skal der udarbejdes en kravspecifikation som danner grundlag for 

hele projektet. NP bruger deres netværk til at give kunden de rette kompetencer. Oftest 

foregår det ved, at NP henter en person ind i organisationen som så er med i dialogen 

mellem kunden og projektlederen. Den lille gruppe er  sammen om at lave en indleden-
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de kravspecifikation. For at skabe inspiration til en løsning på opgaven, bruger projektle-

deren de tidligere løsninger. Disse hentes fra en lokal server som alle i NP har adgang til 

(Bilag 2:3). Internettet bruges også til at hente inspiration, bl.a. kigges der på konkurren-

ternes løsninger, samt forskellige hjemmesider for at finde nye måder at vise en løsning 

på. Udover internettet er projektlederne medlemmer af forskellige netværk, hvor de 

henter inspiration samt viden omkring nye muligheder indenfor programmeringsfaget. 

Disse netværk er forums på internettet som handler om mulighederne med programme-

ring, men også videoer der beskriver områder omkring markedsføring på internettet, gi-

ver gode råd og vejledning og læring omkring projektstyring (Bilag 2:3).  

 

NP har valgt at sidde i et kontorhotel hvor virksomhederne arbejder indenfor samme 

område alle sammen. Dette giver mulighed for at hente viden blandt de andre personer 

i kontorfællesskabet. Mange af personerne som sidder i kontorfællesskabet har været 

med til at udvikle lignende løsninger, som NP også tilbyder.  

 

”Eftersom de også har udviklet mange løsninger som ligner dem vi tilbyder vore kunder, 

giver det jo mening at tale med dem omkring udviklingen af tilsvarende løsninger.” (Bilag 

2:4) 

 

Når kunden og projektlederen har sammensat rammer og overordnet beskrivelse for 

projektet, udfærdiges en kravspecifikation som så sendes til udviklingsteamet i Malaysia. 

I Malaysia opretter udviklerne et projektteam som sammen tilpasser kravspecifikationen 

således, den bliver teknisk mulig at udføre. For at skabe forståelse omkring projektet og 

de elementer som skal udvikles, henter malajerne også inspiration fra internettet. Bl.a. 

bruges Google til at søge, om der findes løsningsforslag på en opgave (Bilag 3:3).  

 

Derudover sidder malajerne også i et kontorfællesskab, hvor de på tilsvarende måde 

som NP kan sparre med programmører omkring det, som sker på markedet, eller mulige 

løsninger til et projekt. (Bilag 3:3).  

 

Hos udviklerne i Malaysia bruges der oftere online programmer til videndeling i organi-

sationen. Bl.a. bruges Google Documents meget, hvor medlemmerne har mulighed for 

at skrive i det samme dokument på samme tid, uden at side ved samme computer. Det 
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hele bliver gemt online, og kan hentes til den destination som måtte ønskes (Bilag 4:3). 

Derudover har malajerne oprettet et wiki, hvor alle medarbejdere kan oprette og gem-

me artikler som de finder relevante for virksomhedens ansatte. Det er hensigten, at alle 

samarbejdspartnere skal have adgang til dette wiki, men på nuværende tidspunkt er det 

ikke muligt at begrænse brugerne således, at de danske konkurrenter ikke kan se hinan-

dens artikler (Bilag 3:4). 

 

Wiki’et skal bruges til at oprette artikler omkring udførte opgaver, således alle har mu-

lighed for at lære af arbejdsmetoderne. Det er dog en tidskrævende opgave og sker kun, 

hvis der er tid efter et projekts afslutning. 

 

Hos partneren i Malaysia gøres der meget for at hente viden omkring arbejdsopgaverne. 

De forskellige udviklere opfordres til at skrive artikler og dele link til de netværk de indi-

viduelt deltager i. Der er ikke længere gruppemøder med videndeling, dette er erstattet 

af de muligheder som er kommet online (Bilag 4:2). 

 

På NP derimod, holder de stadig fast i gruppemøder, hvor hver projektleder og leder 

fremlægger deres nuværende arbejdsopgaver samt fremtidige opgaver. Der bliver også 

udvekslet erfaringer og problemstillinger som opstår undervejs(Bilag 2:4). Megen af den 

videndeling der foregår i NP er baseret på, hvad de andre projektledere ved. Det meste 

af viden holdes tæt hos de enkelte, og kun gennem møderne eller ved direkte forespør-

gelser udveksles viden mellem medlemmerne (Bilag 6:3). 

 

Lederne i NP har et afslappet forhold til medarbejderne og måden der kommunikeres på 

i virksomheden. Der er ingen faste mødetider, men det forvendtes at projektlederne le-

ver op til deres ansvar.  

 

”Sammenholdet bliver styrket af, at der er en god synergi og en god karma. Den gode 

tone på arbejdspladsen gør, at det er nemt at omgås hinanden, og det er meget vigtig 

for os, kvag da vi er en meget lille virksomhed, og vi skal kunne se hinanden i øjnene he-

le tiden” (Bilag 1:4) 
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Virksomhedens tone gør det nemt for projektlederne at tale om ideer, ønsker og virk-

somhedens fokusområder. NP får igennem den afslappede dialog mulighed for at høre 

de tanker projektlederne gør sig omkring måden der arbejdes på. Dette har stor betyd-

ning for NP da det som nævnt er projektlederne der besidder stor viden omkring det 

kunderne forespørger, samt det som der er muligt at kunne tilbyde.  

 

8.2.1. Sammenkobling af praktisk videndeling og den teoretiske videnskabelse og -
deling  
NP har behov for at vide meget om markedet, de arbejder på. Det er nødvendigt at have 

overblikket over det, der er teknologisk muligt, samt have overblikket over det der rør 

sig på markedet og for fremtiden. For at tilgå ny viden og samle op og dele den viden, 

skal NP begynde bruge en række redskaber i form af teknologi, relationer og netværk.  

 

Gennem projektgruppen får projektlederne ny viden. Ofte har kunden nogle ønsker om-

kring en løsning, hvor det er projektlederens opgave sammen med kunden, at få beskre-

vet ønskerne, således vil udvikleren kunne udarbejde et løsningsforslag. Selve processen 

at omdanne kundens ønsker til ord, tager ofte udgangspunkt i noget, der er lavet før. 

Kunden kommer med et billede eller en beskrivelse af en oplevelse. Sammen med pro-

jektlederen omsættes billederne til ord som danner grundlag for en kravspecifikation. I 

teorien bliver denne proces beskrevet som en af de sværeste elementer i videnskabelse. 

Det er vigtigt at sætte billeder, tanker, ord og udtryk sammen for at kunne formulere de 

ønsker, kunden måtte have. I nogle tilfælde er det nødvendigt at bruge en designer til 

visuelt at præsentere de tanker kunderne har. Det gør det nemmere for projektlederen 

at kunne udvikle en præcis kravspecifikation (Bilag 1:2)  

 

Projektlederen henvender sig derefter til udvikleren og forsøger sammen med denne at 

udvikle ønsket til en konkret produktbeskrivelse. Igennem den sparring mellem projekt-

leder og udvikler får projektlederen viden om, hvilke ting der er teknisk muligt samt ud-

viklingen indenfor det tekniske område. Andre gange kræver det en ekspert for at kunne 

løse en kundes ønske. Dette giver projektlederen yderligere viden omkring forskellige 

områder. En vigtig informationskilde til idégenerering er internettet. Gennem forskellige 

forums kan projektlederen samle viden og sparre med andre projektledere omkring op-

timale udviklingsmetoder, strategier og meget mere.  Megen af den viden som projekt-
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lederen skaber, holder han for sig selv og bruger det i sine egne projekter. De formelle 

beskrivelser der forklarer, hvordan en opgave skal løses, bliver delt via fællesdrevet, 

men den viden som ligger mellem projektets start og afslutning, findes primært kun i 

projektlederens hoved. Projektlederen henter ydermere viden gennem de dialoger han 

har med eksperter som er involveret i projekterne.  

 

Som nævnt bliver kravspecifikationer, der udvikles i et projekt, gemt centralt hos NP, så-

ledes andre projektledere kan hente inspiration til udvikling af lignende opgaver. Ved de 

ugentlige møder er det muligt at videregive oplevelserne omkring projekterne, samt at 

sparre med de andre projektledere i NP. Da det er studiemedarbejdere der er i virksom-

heden, er det ikke alle projektledere, der er samlet på en gang, men de der er på arbej-

de, kan løbende sparre med hinanden omkring projekter. (Bilag 5:1) 

 

Ud over sparringen med hinanden i projektgruppen deltager projektlederne i forskellige 

netværksgrupper som har interesse for den enkelte projektleder. Netværksgrupperne er 

med til at udvikle nye ideer til projektlederne, men også give en bredere viden og for-

ståelse på andre områder end virksomhedens kernekompetencer. Den viden som hentes 

i andre netværk bliver delt med kolleger i small talk situationer, eller hvis der er en som 

specifikt spørger efter viden på dette område (Bilag 5:3). Hos leverandøren i Malaysia, er 

der blevet oprettet en Wiki, hvor det er muligt at skrive eller indlægge artikler omkring 

forskellige emner, som medarbejderne mener, der har relevans for resten af organisati-

onen. Planen er, at projektlederne også skal have tilgang til systemet, men da der er fle-

re virksomheder der køber udvikling i Malaysia, skal systemet udbygges til at kunne 

håndtere forskellige virksomheder uden de kan se hinanden, og kun tilgå den informati-

on Malaysia deler.   

 

NP har valgt at have kontorer i et kontorhotel med andre virksomheder der også be-

skæftiger sig med online marketing. Det er primært kreative folk, som designere og ud-

viklere som sidder her, derfor har NP en ekstra resurse lige ved hånden (Bilag 2:4). Det 

er muligt at gå forbi de andre virksomheders kontorer og få en uformel samtale om et 

emne, som projektlederen søger viden om. Oftest forklarer personen i virksomheden 

kort omkring en løsning, men henviser også til internettet, hvor projektlederen kan læse 

yderliggere omkring emnet. Der foreligger mange videobeskrivelser samt artikler rund 
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på internettet omkring løsning af forskellige opgaver. Ved at holde en regelmæssig dia-

log med personerne i kontorhotellet, kan projektlederen holde sig opdateret omkring 

udviklingen, samt hvilke hjemmesider der er interessant at se mere på. Med den ufor-

melle omgang mellem virksomhederne er det muligt at blive ledt til de relevante infor-

mationssider hurtigt og effektivt (Bilag 4:3).  

 

Til at skabe sig et overblik over de individer der berører virksomheden, er LinkedIn en 

nem og effektiv måde at hente informationer omkring de forskellige personer. På sam-

me måde kan NP hente inspiration og viden om det der sker på markedet, ved at under-

søge konkurrenternes hjemmeside. NP ser ofte på konkurrenterne og sammenligner 

produkterne. Der er altid små forskelle i produkterne, men det forekommer, at konkur-

renterne har nogle elementer som kan være til gavn for NPs produkter. Også medierne 

bruges til inspiration for mulighederne ved videreudvikling af nuværende og nye produk-

ter.   

 

NP opfordrer deres medarbejdere til at deltage i forskellige netværksgrupper. Grupper-

ne er primært rettet mod at skabe salg og relationer. De relationer der skabes bliver delt 

mellem projektlederen, som er med i gruppen, og lederen i virksomheden. Det sker ofte, 

at de informationer der findes omkring en potentiel partner eller kunde ikke videregives 

til alle medlemmer i organisationen (Bilag 6:1). I henhold til teorien omkring interesse 

netværk (CoI), er det vigtigt at virksomheden går ind og støtter op omkring projektlede-

ren, og sikrer at projektlederen har resurser til at kunne bidrage til netværket. 

 

NP gør rigtig meget for at indhente viden om forskellige områder, både af interesse, 

men også for at kunne videreudvikle virksomheden. Problemet er, at videndelingen ikke 

er særlig effektfuld. Medarbejderne har ikke mulighed for at kommunikere ud til hinan-

den, medmindre de taler sammen. Hvis der endelig bliver skrevet noget ned, gemmes 

det på en server, hvor man skal vide, hvor ting ligger for at finde det. Med den nye mu-

lighed for at gemme artikler og viden på et Wiki, vil det blive lettere at tilgå og udvælge 

ny og relevant viden. Det online medie giver mulighed for indekseret søgning af artikler, 

emner eller indhold. Der er mulighed for, at andre kan kommentere og supplere med 

deres egne erfaringer, således artiklerne holdes opdaterede. Samtidig er det muligt at 
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tilknytte udført arbejde til artikler. Det bevirker at alle har hurtig tilgang til viden, samt 

de endelige produkter som tilknytter sig området.     

 

Ved brug af de online medier kan alle også tilgå viden når der er behov for det, ikke kun 

når man sidder på kontoret, eller ved en computer som har specialtilgang. 

 

8.3. Undersøgelsesspørgsmål 3 – Hvordan kan NP sikre og forbedre 
udbyttet af deres måde at organisere samarbejdet på?  
Ud fra gennemgangen af, hvordan netværk skabes og bruges i virksomheden samt må-

den, hvorpå viden samles og bruges, er det nu muligt at forklare, hvordan NP kan sikre 

og forbedre udbyttet af deres måde at samarbejde på. 

 

I teorien omkring brugen af fællesskaber i virksomheden (CoP), lægges der vægt på at 

finde gruppens kompetencer, for derefter at kunne identificere de kompetencer der er 

behov for. For at NP kan identificere de bedst egnede samarbejdspartnere til et projekt, 

skal de først have klarlagt deres egne kompetencer samt virksomhedens strategi og mål-

sætning.  

 

Herefter bliver det også nemmere for NP, at skulle ud og identificere deres samarbejds-

partnere. På nuværende tidspunkt har NP et godt netværk til mange forskellige indivi-

der, der besidder mange resurser.     

 

NP skal overleve på brugen af stærke projektledere, der besidder en bred viden omkring 

virksomhedens kernekompetencer. Derudover er det nødvendigt med et bredt netværk 

af aktører, som kan hentes ind i organisationen når behovet opstår. For at udvikle pro-

jektlederne er der behov for en stærkt videndelingsstrategi i virksomheden. Der skal ta-

ges stilling til, hvordan den viden som skabes i netværkene skal indsamles, gemmes og 

deles blandt de andre projektledere. Den viden som projektlederne besidder, samt den 

viden som projekts medlemmer besidder, skal deles ud til alle. Problemet består i, at 

skabe tilliden mellem individerne, for at få dem til at videndele, og arbejde sammen som 

en projektgruppe. Det viser sig at udviklingsgruppen i Malaysia formår at skabe vidende-

ling imellem hinanden. Dette skyldes primært, at de arbejder sammen til dagligt, men 

har også noget at gøre med den personlige interaktion som foregår mellem individerne. 
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Netop den personlige interaktion mangler på den danske side af projektgrupperne. Al 

kommunikation går gennem projektlederen. Der er vigtigt at skabe kontakt mellem 

gruppens medlemmer for at få dem til at videndele. 

 

I Malaysia har de udmærket succes med brugen af online wikis, hvor det er muligt for al-

le i gruppen at tilgå og skabe viden. Et wiki gør det muligt for alle ligegyldigt hvor de be-

finder sig at tilføje samt tilgå viden. Det bliver nemmere for gruppen at skabe dialog om-

kring viden. Stille spørgsmål eller kommentere på det andre deler. Det kræver dog, at 

medlemmerne stoler på hinanden i et sådant netværk. Det vil måske være fordelagtigt 

at begrænse medlemmernes adgang til nogle områder i et wiki. For eksempel vil det væ-

re fordelagtigt at konkurrerende virksomheder har lukkede fora, hvor mere interne ting 

kan drøftes.  

 

Ved at strukturere videndeling i virksomheden, vil det blive nemmere at dele relevant 

viden fra de netværk som projektlederne og andre deltager i, og bidrager til virksomhe-

den med. Ved at identificere konkrete netværkskonstellationer som tilsammen udvider 

mulighederne for videndeling, kan NP levere stærkere løsninger til kunderne.  

 

Når der dannes en midlertidig projektgruppe er det vigtigt at have et bredt netværk af 

individer der kan bidrage positivt til udviklingen. Ved at have en oversigt over medlem-

mernes kompetencer bliver det muligt at identificere de rette personer som skal inddra-

ges i projektgruppens arbejde. Hertil er LinkedIn fordelagtig, da det hurtigt og nemt gi-

ver overblik over individernes kompetencer og viden, således de bedst egnede kan ud-

vælge.  

 

Når gruppen er samlet og projektet kører, er det vigtigt at holde momentum og skabe 

dynamik og udvikling.  Projektgruppen er underlagt en kravspecifikation, men kan sta-

digvæk gøre brug af mulighederne for at hente viden og inspiration til projektet og som 

kan bruges til at videreudvikle virksomheden. Projektgruppen inddeler sig ikke på natur-

lig måde i undergrupper for at videreudvikle opgaven, men derimod henter den inspira-

tion og viden om løsningsmuligheder fra andre netværk som individerne deltager i re-

gelmæssigt, dels fra netværk som arbejder indenfor samme branche, men også de net-
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værk som ligger udenfor branchen og har et andet syn på og forståelse for de temaer 

som branchen behandler.  

 

Projektlederens opgave bliver derfor at få medlemmerne til at dele ud af deres viden. 

Dette kan gøres ved at skabe forums, hvor individerne mødes og kan tale omkring pro-

jektet og dets muligheder, målsætning og hvilket budskab kunden ønsker at sende. Når 

alle i gruppen kender dette og løbende får mulighed for at tale om det, bliver det også 

lettere at udvikle et produkt som passer netop til kundens ønsker.  

 

Ved at skabe et forum hvor alle involverede regelmæssigt deltager, minimerer man risi-

koen for at kunden bliver tilbudt noget som ikke kan laves, og at programmørerne ikke 

kender til kundens ønsker og produktets muligheder.  Samtidig med brugen af forums 

gives der mulighed for at koble det sammen med wikis og gemme den viden der skabes. 

Gennem projektgruppens medlemmer er det også muligt at indhente inspiration og vi-

den.  

 

Alle medlemmer af en projektgruppe deltager på forskellig vis i forskellige netværk. Dis-

se netværk varierer, men kan alle bruges til at skabe ideer som kan give udviklingen af et 

projekt eller en drejning, således at løsningen bliver endnu bedre. Det sker naturligvis ik-

ke altid, men hvis virksomheden også fokuserer på at gemme den viden som ikke helt 

passer i et givent projekt, breder de deres videnomfang ud, således de har nogen viden 

omkring et emne til senere brug.  

 

Så ved at kombinere brugen af projektgrupper og forskellige netværksformer, vil virk-

somheden få en strategisk form, som kan bruges på andre projekter til at skabe viden og 

deling, samt forbedre kundeløsningerne.   

 

Følgende afsnit vil samle de elementer i teorien samt observerede fordele og styrker til 

en fremgangsmåde for virksomheden at kunne udvikle sig på. 
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9. Udvikling af strategisk retningslinje for NP  
 

Jeg har nu set på teorien omkring viden -skabelse og -indsamling samt hvorledes en virk-

somhed gør brug af de redskaber der findes til dette. Derudover har jeg beskrevet teori-

en omkring forskellige virtuelle netværksformer, som er med til at udvikle virksomheden 

samt skabe bedre løsninger til kunderne. Derfor vil dette afsnit forsøge at samle teori og 

praksis til et retningssnor for virksomheder det ønsker at udvikle deres virksomhed gen-

nem brugen af virtuelle netværk og videndeling. 

 

Som ovenstående gennemgang viser, ligger NPs udviklingspotentialer i en mere struktu-

reret oversigt og styring af to hovedområder. Det ene område er måden, hvorpå virk-

somheden kommunikerer med kunden og deres samarbejdspartnere. Ved at have et 

dybdegående kendskab til virksomhedens samarbejdspartnere, kan NP styrke deres 

kommunikation overfor deres kunder. Det andet område består i at skabe et system 

som kan strukturere udførelsen og den efterfølgende opsamling af et projektforløb.  

9.1. Kommunikationen mellem kunde og samarbejdspartnere 
Studiet af virksomheden viste nødvendigheden af et bedre overblik over samarbejds-

partnere. Når en kunde har et projekt til udvikling opretter virksomheden en projekt-

gruppe som styres af en projektleder. Som teorien beskriver skal en projektleder kunne 

håndtere flere forskellige opgaver og have viden omkring mange forskellige elementer i 

et projekt. Kundens ønsker bliver sammenholdt med de data og informationer NP be-

sidder omkring samarbejdspartnere for at kunne udvælge et projektteam der har de 

nødvendige kompetencer til at løse opgaven. NP skal have et system i samme stil med 

LinkedIn, der viser samarbejdspartnernes kompetencer. Udover skrevne kompetencer 

skal systemet også kunne håndtere de arbejdsopgaver som samarbejdspartnerne tidli-

gere har beskæftiget sig med. Det skal være muligt for samarbejdspartnerne at tilrette 

deres data således systemet er opdateret og NP kan træffe de bedste beslutninger. Det 

skal være muligt for alle parter at kunne tilgå information om hinanden. Dette er med til 

at øge fremtidige samarbejder jo oftere parterne arbejder sammen og lærer hinanden at 

kende.  
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Nedenstående illustration viser et procesforløb fra en kunde kommer med en opgave til 

at NP udvælger en projektleder (PL) samt de nødvendige samarbejdspartnere og skaber 

en projektgruppe, den midlertidige virtuelle organisation.  

 
Figur 12 – procesoversigt fra kundens opgave til opstart af projektgruppe (egen tilvirkning) 

Ved at have et samlet overblik over samarbejdspartnernes kompetencer vil NP opnå to 

ting. Den ene er bedre mulighed for at sammensætte det stærkeste projektteam. Den 

anden er en styrket kommunikation overfor kunden. De løsninger NP sælger, er på bag-

grund af partnernes kompetencer. Derfor er det vigtigt at kende til kompetencerne fra 

alle partnere. Programmet LinkedIn, har som tidligere nævnt nogle gode muligheder i at 

skabe et overblik og personers kompetencer. Samarbejdspartnerne skal kunne tilføje in-

formation omkring dem selv, deres interesseområder, uddannelse og arbejdsområder. 

Herunder skal der også vises forskellige løsninger som de enkelte har udviklet, eller væ-

ret med til at udvikle. Da systemet er for NP, og skal bruges til at udvælge partnere skal 

der være et kommentarfelt synligt kun for NP, hvor det er muligt for lederen og projekt-

lederen at udtrykke sig om samarbejdet, personens evner og andet som er observeret i 

et projektforløb. Dette gør det muligt for de andre projektledere at får er mere person-

ligt billede af de individer som kan udvælges til et projekt. 
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9.2. Metode til projektforløbet 
Efter at have valgt det team der skal løse opgaven fra kunden, er det behov for et godt 

system som sikre kommunikation og videndeling i mellem medlemmerne af den midler-

tidige virtuelle organisation projektgruppen. 

 

I teorien så vi på hvorledes en gruppe kan udvikle sig gennem videndeling. Videndelin-

gen sker bedst når medlemmerne har tillid til hinanden.  Projektgruppen har behov for 

nogle redskaber for at skabe tillid og udvikle sig. Gennem et forum hvor gruppen mødes 

regelmæssig for at sparre med hinanden og samle op på løse ender, vil gruppen kunne 

sikre sig større udbytte af hinandens viden. Disse forums skal være online lukkede fo-

rums, hvor gruppen kan skrive og tale sammen om problemstillinger, ideer, interesser 

og meget andet. Den viden som deles blandt medlemmerne er med til at udvikle projek-

tet og kunden løsning. Samtidig sikrer projektlederen at alle arbejder mod samme mål.  

 
Figur 13 – Sammensætning af virtuelle udviklingsnetværk – samt videndelingsportal 

Ved at have forums hvor gruppen internt kommunikerer, bliver det muligt for alle at ha-

ve tilgang til information omkring hele projektet. Det bliver mere overskueligt at se pro-

cessen, have en dialog omkring udvikling, ideer og andet som udvælges i et projektfor-

løb.  
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Tanken er at skabe et wiki som alle samarbejdspartnere og kunder har adgang til. Det er 

muligt at lægge artikler omkring projekter, lovgivning, interessante sider og meget mere 

som kunne være brugbart for medlemmerne.  

 

Ved at skabe et wiki hvor alle medlemmer kan skrive om deres interesser og ting som 

kunne være interessante, bliver alle medlemmer inddraget. NP kan få bedre udnyttelse 

af samarbejdspartnernes viden. Incitamentet for at videndele på denne måde er at, jo 

mere man viser omkring sin viden, des mere interessant bliver det at arbejde sammen 

med personen eller virksomheden. 

 

Derudover er hensigten at det skal være muligt at skabe lukkede fora, hvor de enkelte 

projektgrupper kan mødes virtuelt og tale omkring projektet som arbejdes på. Det skal 

være muligt for projektgruppen at lave artikler som kan kommenteres på af andre med-

lemmer af projektgruppen. Ved at åbne op for dialog i forummet, øger man samtidig 

den mulighed for en bedre løsning til kunden samt en bedre deling af viden mellem pro-

jektgruppens medlemmer. Denne viden som skabes i de forskellige projektgrupper skal 

kunne offentliggøres således alle samarbejdspartnere kan hente inspiration omkring ud-

viklede projekter. Der skal naturligvis skelnes mellem intern viden, omkring kravspecifi-

kationer og kundefølsom data, men ideer omkring udvikling af løsninger, og viden af me-

re teknisk art, skal efterfølgende deles med alle, så meninger og viden kan deles yderli-

gere.  

Ved at åbne op for kommentarer på artikler giver det mulighed for alle samarbejdspart-

nere at komme med deres syn på emnet. Dette er med til at skabe dynamik og læring i 

hele gruppen.  

9.3. Sammenfatning. 
Ved at udvikle et system der samler samarbejdspartnernes kompetencer, bliver det 

nemmere for NP at udvælge de korrekte partnere til et projekt, samtidig bliver kommu-

nikationen til kunden mere præcis omkring det NP kan tilbyde.  

Med brugen af et wiki, kan NP og samarbejdspartnerne videndele og udvikle hinanden 

ved at skrive artikler omkring det de interesserer sig for. Samtidig kan kunderne også 

hente inspiration og viden omkring muligheder og løsningsforslag. Ved at bruge forums 

hvor hele projektgruppen deltager, skabes der en tættere dialog i udfærdigelsen af kun-
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dens løsning. Kunden har her mulighed for at indgå i dialog omkring udviklingen samt al-

le kan følge proces samt ideer som drøftes. Dette giver bedre løsninger, da flere ideer 

har været diskuteret blandt flere mennesker, end tidligere hvor kommunikationen ofte 

gik mellem kunde og projektleder go projektleder og udvikler eller ekspert.    

10. Konklusion på afhandlingen 
Fokus i denne afhandling har været at udvikle en ny arbejdsmetode for casevirksomhe-

den Netucating People A/S (NP). Modellen skal være med til at udvikle NP indenfor om-

råderne videndeling og brugen af netværksformer.  

Gennem den teoretiske analyse fandt jeg frem til tre bedst egnede netværkskonstellati-

oner, Communities of Practice (COP), Communities of interest (COI) og Midlertidige vir-

tuelle organisationsformer (MVO), som kan bruges til at udvikle og styrke NPs løsninger 

og services til deres kunder. Ved at oprette en MVO til hver projekt sammensætte af et 

team af NPs samarbejdspartnere kunne der skabes der en gruppe som får bedre mulig-

hed for at kende projektet, målene samt en øget kommunikation imellem NP, samar-

bejdspartnerne og kunderne. Formålet er at skabe tættere relationer mellem kunde og 

projektteam samt samarbejdspartnerne imellem. Ifølge teorien skabes der mere dyna-

mik, læring samt stærkere løsninger når medlemmerne har kendskab og tillid til hinan-

den.  Teorien viste at der skal være styring af MVO’en. Til dette er en projektleder bedst 

egnet. Som projektleder er det nødvendigt at kunne bevare overblikket og have et kend-

skab til alle arbejdsopgaver der foretages i projektet. En MVO har behov for en stærk 

projektleder som har autoritet, viden og er dygtig til at lede samarbejdspartnerne i en 

samlet gruppe.  

Projektlederen har behov for at vide, hvilke opgaver samarbejdspartnerne løser samt, en 

overordnet viden omkring de løsningsmuligheder der findes, eller får kunden ikke alle 

muligheder præsenteret, og derved en løsning der kan være bedre. Projektlederen skal 

deltage i forskellige netværk, hvor det er muligt at hente relevant information omkring 

de projekter som han deltager i.  

Det er bl.a. på denne måde MVO’en henter ny viden. Gennem projekterne bliver samar-

bejdspartnere og projektlederen udfordret af de forskelligartede opgaver. Gennem for-

skellige netværksgrupper, som individerne i en MVO deltager i, hentes der ny viden til 

gruppen. Som oftest er det kunden som har et specielt ønske til en opgave. Ønsket er of-
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te en tanke som skal formuleres. Dette sker i samarbejde med projektlederen, hvorefter 

projektgruppen sammen skal fine en løsning. Viden opstår gennem interaktionen i 

MVO’en, men også igennem forskellige netværk. Det er derfor nødvendigt at opfordre 

alle, både samarbejdspartnere og projektledere at deltage i forskellige netværk for der-

igennem at hente inspiration til MVO’erne. 

Udover netværksgrupper, både dem på internettet og de der foregår ved personligt mø-

de, sidder NP i kontorhoteller, hvor det er muligt at hente viden og information hos de 

andre virksomheder i hotellet. Opgaven for NP består i at få viderebragt viden fra pro-

jektlederen til MVO’ens andre medlemmer. Denne udfordring er på nuværende tids-

punkt i løst på optimal vis, da al information i projektet går gennem projektlederen. 

Samtidig sørger projektlederen ikke for at den viden som samles i et projektforløb bliver 

delt med resten af organisationen.   

Det foreslås derfor i afhandlingen at der udvikles et forum for hver MVO, samt et lukket 

wiki, hvor samarbejdspartnere, kunder samt NP selv kan skrive artikler, stille spørgsmål 

eller gemme interessante links til inspiration og andet. Ud over et wiki med forum, bør 

NP udvikle en oversigt over samarbejdspartnere. For at kunne have de korrekte forud-

sætninger til at sammensætte de stærkeste MVO’er skal NP have overslik over samar-

bejdspartnernes uddannelse, arbejdsområder og interesser, samt deres portefølje. 

Når NP begynder et nyt projekt skal der oprettes et virtuelt forum på nettet, hvor det er 

muligt at skrive omkring projektet, dets rammer, målsætning samt afslutning tidspunkt. 

Derved får alle i gruppen indsigt i projektet. Samtidig bliver det muligt at sparre med 

hinanden omkring udvikling, samt drøfte mulighederne ved alternative løsninger. Det 

bliver også nemmere at kommunikere med hinanden direkte, i stedet for at projektlede-

ren bliver en flaskehals, og risikere at miste noget viden i dialogen mellem f.eks. kunde 

og udvikler.  

Ved at føre dialogen omkring et udviklingsprojektet online via fora, bliver det også 

nemmere for projektlederen efterfølgende at dele den fundne viden med resten af net-

værket af samarbejdspartnere og projektledere. Måden hvorpå projektlederen kan dele 

ud af viden, sker ved at lægge dialogen ud på det wiki, som alle har adgang til.  

Ved at udvikle og implementere denne metode vil skabe bedre dynamik i grupperne 

samt øge tilliden medlemmerne imellem. Samtidig øges videndelingen i organisationen, 
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således NP kan tilbyde stærkere kundeløsninger, hvilket også udvikler de løsninger og 

services NP tilbyder kunderne.  
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11. Perspektivering 
Jeg kom i min afhandling frem til at projektlederen er en af de vigtigste enheder i op-

bygningen af et projektteam for NP. Uden en dygtig projektleder, er der stor sandsynlig-

hed for projektet mislykkedes. Derfor vil det være interessant at se på projektlederens 

rolle i den midlertidige virtuelle organisation. 

Der findes forskellige former for projektledelsesmetoder, som har sine fordele og ulem-

per. PMBOK er et godt eksempel på, hvorledes en projektleder kan støtte sig til teorien 

indenfor projektledelse. PMBOK er ikke afhængig af nogen projektlivscyklus, men tager 

udgangspunkt i faser i projektet (Kousholt 2008:138). Faseinddelingen kan således give 

projektlederen et større overblik over projektet samt give en forståelse af kravene til 

samarbejdspartnere og om det er rentabelt ud fra et givent budget. Et andet eksempel 

er PRINCE2, som også er en faseinddelt projektledelsesmetode, men fælles for dem 

begge, og andre projektledelsesmetoder, er de ikke specifikt tilpasset de virtuelle orga-

nisationsformer.   

Projektledelsesteorierne behandler forskellige arbejdsmetoder for projekter der foregår 

indenfor samme organisation. Ved at foretage en dybere analyse af projektledelsesteo-

rierne rettet mod virtuelle organisationer vil det blive muligt at tilpasse nuværende teo-

rier til at udvikle en mere passende struktur.  

Et andet område i afhandlingen som kunne være interessant at udvide, er måden hvorpå 

netværk og samarbejder opbygges og vedligeholdes.  

Outsourcing teorien har gennem længere tid undersøgt måden, hvorpå samarbejder på 

tværs af landegrænser skabes og udbygges. Bl.a. har teoretikere som Lacity og Willcocks 

(1999 & 2000) set på hvilke kompetencer og niveauer potentielle samarbejdspartnere 

besidder. Der kan være forskellige i love som gør at potentielle samarbejdspartnere en-

ten skal tilpasse sig danske regler for at et samarbejde kan skabes. For yderligere at styr-

ke den udviklede arbejdsmetode, kunne det derfor være interessant at udvide afhand-

lingen med et samarbejdspartnerafsnit.  

Den udviklede samarbejdsmetode for NP, giver en mulighed for videndeling og dialog 

mellem samarbejdspartnere, kunder og NP selv.  Rent praktisk vil denne arbejdsmetode 

kunne overføres til mange andre virksomheder. Der findes mange forskellige former for 

wikis og forums der giver mulighed for sparring og videndeling. Forskellen her ligger i fo-
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kuseringen på gruppeinddelingen samt metoden og processerne i videnskabelse og ef-

terfølgende -deling.  Arbejdsmetoden har sine begrænsninger i form at konkrete beskri-

velser af funktionerne samt måden, hvorpå samarbejdsparterne findes. Dette skyldes at 

netværkene oftest udvides via personlige relationer og sker over en lang tidsperiode.  
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Bilag 1 – interview med daglig leder af Netucating People 

1. Hvad er din baggrund  

Jeg har studeret HH og efterfølgende en kommerciel uddannelse på handelsaka-
demiet i Århus. En mellemlang uddannelse svarende til en BA cirka. 

Efterfølgende arbejdet i forskellige virksomheder som Carlsberg og en maskinfa-
brik der beskæftiger sig med salg og eksport til hele verden. 

Så kom jeg ind i den digitale verden ved et firma som beskæftigede sig med IP 
rettigheder (interlectual Property rights). Herunder HUGO den kendte fjerne-
synskarakter, for firmaet ITE (Interactive television entertainment), lige før det 
blev til Nordisk film. Så kom jeg til Titoonic, som beskæftigede sig med ”adver-
tainment” reklamespil, online spil. Som har ledt mig hen til at starte firmaet Ne-
tucatingPeople (NP), som beskæftigere sig med e-læring på en sjovere måde. Det 
skal være nemmere, sjovere at tilgå sig viden på den ene og den anden måde. 

Det er de vi skaber i virksomheden (NP).  

2. Hvad er din funktion i virksomheden 

Min funktion er daglig leder, tilse at der er noget at lave, nye projekter, jeg can-
vasser selv og den dagligedrift. Sørger for at det er spændende at gå på arbejde i 
vores lille virksomhed. Prøver at udvikle virksomheden med de medarbejdere 
der er der. Sørger for at der er et behov for det vi laver ude i markedet.  

3. Hvordan ser du jeres organisationsdiagram 

Set med mine øjne. Vi har ansat nogle studentermedhjælpere, der hjælper os pt. 
med salg, markedsføring og strategiudviklingen fremad til hvor vi skal hen. Orga-
nisationen er opbygget således vi ikke har noget udvikling selv, har en virtuel or-
ganisation hvor vi tilkøber de fleste af vores produktionsudelser og henter det 
der hvor kompetencerne er bedst eller der hvor budgettet tillader det. Vi produ-
cerer alt i Malaysia og danmark. Malaysia, fordi en af vores medstiftere er rejst til 
Malaysia og har bygget et IT hus derude. 

4. Forklar hvordan du oplever et projektforløb NP fra start til slut 

Vi tildeler arbejdet en projektansvarlig, således kunden også fra start ved hvem 
der er ansvarlig for projektet. Der vil typisk være en hovedansvarlig og en under-
ansvarlig. Jeg vil typisk være underansvarlig. Vi er jo ikke mere end 6 medarbej-
dere i selskabet. Der er kun 4 der får løn. Jeg vil typisk være undersvarlig på det 
meste af det, men primært for at tilse det hele og følge med i hvilke projekter vi 
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har gang i. det forløber sig således at der bliver lavet en kontret kravspecifikation 
af typisk kunden, der typisk kommer med en kravspecifikation. Den bliver så til-
passet undervejs, helst inden man går i gang. Derefter vil der være en proces 
hvor man definerer denne kravspecifikation ydderligere. Hvis det er nødvendigt 
bliver der også lavet en desingmæssig specifikation, hvor, hvis det kræves, bliver 
lavet et egenligt storyboard til hvordan man når fra a-z i den enkelte opgave. Jo 
mere illustration man kan tilknytte en opgave jo bedre, specielt med vores ma-
laysiske team er det en klar fordel, da de ikke er så visuelle, men de laver gerne 
det der bliver produceret og det vi beder dem om. De er meget dygtige til det de 
laver. 

Det handler om at lave nogle holdbare og visuelle kravspecifikationer. Så får man 
det bedste resultat. Den proces skal følges meget nøje af den projektansvarlige, i 
skarp dialog med kunden. Således kunden ved hvad vi laver. 

Kommunikationen fungerer bedst via telefonen eller IP/skype med de medarbej-
dere der er hos vores leverandør i malaysia. Det fungerer godt og er samtidig 
gratis.   

På møderne er vores programmører med i den betydning, at deres råd omkring 
kravspecifikationen bliver hørt og evalueret, således der ikke bliver lavet en løs-
ning der er for dyr eller skyder over det kunden ønsker. Så de er med selvom de 
selvfølgelig taler engelsk og vi skal forsøge at oversætte det kunden og formidle 
det til kunden. 

Så et projektforløb består egenligt af danske designere, som vi tilkøber og pro-
jektleder og styrer, men alle har et ”say so” til det der bliver formidlet til kunden. 
Så vi fremstår professionelt overfor det der bliver formidlet til kunden. 

Vi har arbejdet med forskellige systemer for at alle skal have adgang til alt infor-
mation. Vi har forskellige softtware systemer til kommunikation, dels kan alle 
finde frem til transskipts fra skype, men ellers bruger vi alle i videst omfang 
Google Docs så vi alle sammen kan skrive ind i og prøver at anvende det mere og 
mere. Specielt vores leverandører ude i Malaysia  er gode til at bruge google 
docs, og vi bliver også dygtigere og dygtigere til at anvende det så det er også et 
rigtigt fornuftigt værktøj.  

5. Hvor meget kommunikerer I med udlandet omkring levering af produkter 

o Får I alt service og produkter leveret fra udlandet? 

o Hvor mange lande har I kommunikation med? 

- Udformet for at belyse virksomhedens internationaliseringsgrad. For få en for-
nemmelse af virksomhedens afhængighed til andre organisationer 
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6. Hvordan tildeles en medarbejder et projekt? 

Et eller andet sted som du nævner mellem linierne, så prøver vi  på at tildele 
projekterne til de medarbejdere som har de særlige kompetencer der skal til. 
Hvis vi synes at der er nogen der er bedre til projektstyring, så er det de 
medarbejdere tildeles det arbejde. Og hvis der er nogen der nogen der er bedre 
til direkte salg og kanvas, så er det fremdeles det de skal bruge deres tid til. Ikke 
entydigt, da der skal være adspredelse i deres arbejde, men man skal også prøve 
at være endnu mere specifik på de enkelte projekter i forhold til at de nu har 
været endnu mere inde over de enkelte værktøjer her i firmaet. Således de 
dygtigere i deres dialog med kunden også udadtil. Så det er egenligt  meget 
produkt specifikt i højere grad nu end det har været til hvem der får 
arbejdsopgaven. 

Tidligere har opgaverne været tildelt for godt befindende, men nu er det kan vi 
ikke mere, vi bliver nød til at kigge på produkternes egenskaber og hvem der har 
kompetencerne til at beskæftige sig med at være med til udviklingen af disse. 

7. Har medarbejdernes viden indflydelse på sammensætning af teams til udvikling 
af software?  

- Udformet for at se hvorledes lederne sammensætter projektgrupperne tilfældigt 
eller om der er en egentlig plan for at skabe bedst mulige udbytte af 
medarbejdernes viden - COP 

8. Er stillingsbetegnelser og erfaring omkring medarbejderne nedskrevet?  

I og med vi ikke er større, ligger der meget oppe i hovedet, men vi er begyndt at 
systematisere viden, og skrive det ned hvilke kompetencer vores medarbejdere 
besidder. Et slags CV som er specialiseret til vores virksomhed. Og det arbejder vi 
med i højere grad, ligesåvel vi arbejder med vores leverandører side med hvor 
kompetencer ligger, men fokus er på vores egne medarbejdere  

 

9. Når jeres medarbejdere begynder et nyt projekt, har disse så mulighed for at 
hente viden omkring lignende projekter?  

Vi har et fællesdrev hvor al kundedialog og koncepter fra tidligere løste opgaver 
ligger således alle i princippet har mulighed for at gå ind og browse i det, men 
taget i betragtning af vi kun er et par år gamle, er det begrænset hvor meget vi 
har liggende, men vi har et kæmpe bibliotek hvor vi kan hente information som 
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er offentligt tilgængeligt for medarbejderne. Tanken er at holde flere workshops 
så vi kan blive klogere fremad rettet. 

 

10. Hvilke redskaber benytter I jer af for at styre jeres udviklingsprojekter 

Vi har ikke så forfærdelig mange projektstyringsprogrammer, i og med vi har ar-
bejdet i en anen organisation har vi lukreret meget på deres programmer. de ar-
bejdende med et projektstyringsprogram som hedder SCRUM, men bruger det 
egentligt ikke, da vi ikke har været på kursus i det. Det er jo meget betryggende i 
sig selv, men dem vi bruger som leverandører bruger forsat SCRUM så det er sta-
dig en sandhed, om end med små modifikationer  

Det kommer vi også til at arbejde endnu mere med. 

11. Holdes der møder i organisationen hvor medarbejderne kan drøfte/fremlægge 
problemstillinger eller erfaringer? 

Vi holder ikke egentlige møder i og med vi sidder i samme lokale hvor informati-
onerne flyder relativt frit. Det er ikke fordi der er en konkret møde disciplin. Man 
holder ikke møder for at holde møder. Vi diskuterer problemstillinger relativt 
åbent når behovet opstår. 

Men vi ser et stigende behov for samtale omkring arbejdsområder. Så det er og-
så noget vi skal arbejde mere med.  

12. Hvorledes opfordrer I jeres medarbejdere til at dele ud af deres viden? 

Vi opfordre ikke vores medarbejdere til at videndele, men helt sikkert noget vi kan ar-
bejde med.  Og dog, videndelingen opstår i den løbende dialog, når vi snakker sammen. 
Vi holder ikke medarbejdermøder, men ved kontrakt fornyelse snakker vi om medarbej-
derens fremtidige ønsker og interesser.  

13. Interesserer I jer fores medarbejdernes interesser (til brug i virksomheden)? 

Det gør vi i høj grad. Det skal være sjovt at gå på arbejde, derfor snakker vi også 
om det medarbejderne laver i fritiden.  Ikke specifikt konret, men det ligger i 
kortene at det er en del af arbejdet. Selvfølgelig har man også firmaet med under 
armen uanset hvor man kommer hen. Det er ikke forventeligt men det ligger lidt 
i kortene. At det kan bruges opstår mere naturligt på kryds og tværs. Om end det 
er i skolen eller på fodboldbanen, hvor man networker. Det handler meget om 
networking på den måde at vi er en lille organisation. Derfor er vi meget 
afhængige af networking.  

13.1 opfordrer i jeres medarbejdere til at hente ny viden? (seminarer og lign.) 
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Vi opfordrer. Vi er meget obs på hvad der findes på markedet af seminarer, 
networking. Hvor man kan tilegne sig relevant viden der kan bruges i 
virksomheden, både nu og fremad i tiden. Både på seminarer der koster noget, 
men også seminarer der ikke er så dyre. 

Det er vi meget obs på, og arbejder med. 

14. Hvad gøres for at opbygge et sammenhold blandt medarbejderne?  

Vi har ikke gjort alverden, udover vi tilbyder selvfølgelig en fleksibilitet på den 
måde folk møder ind på og er lydhøre overfor alle forslag. Og tilbyder udover at 
man tager del i et netværk her på adressen med andre firmaer har vi ikke 
egentlige andre firmagoder. Sammenholdet bliver styrket af at der er en god 
synergi og en god karma. God tone på arbejdspladsen der gør det nemt at omgås 
hinanden og det er meget vigtig for os kvag at vi er en meget lille virksomhed og 
vi skal kigge hinanden  i øjnene hele tiden.  

15. Hvordan forsøger I at fremstå som en pålidelig virksomhed? 

Vi lover ikke mere end vi kan holde. Vi vil også gerne referere til noget vi har le-
veret tidligere, som er leveret til punkt og prikke og som er rigtig gode produkter. 
Og som overholder det vi lover. Det er det vi vil give vores kunder. Det er doku-
menteret og det kan vi love vores kunder. Vi har nogle meget stærke referencer 
som vi kan vise vores kunder og på den måde får vi også nye kunder.  

Vi er i dialog med vores kunder. Hvis de ikke nødvendigvis kan bruge et af vores 
skræddersyede produkter, så vil vi gerne høre hvilke løsninger som kan tilfreds-
stille deres behov. Og det kan vi givetvis og hjælpe med.  

16. Hvordan arbejder I med at jeres medarbejdere er med til at opretholde tilliden til jeres 
kunder? 

Formålet er at klarlægge om virksomheden går noget for at styrke tilhørsforhol-
det mellem virksomhed og kunder 

17. Hvilke tiltag gør I for at styrke tilliden til jeres leverandører 

Vi opbygger tilliden ved i højere grad at lægge flere ordrer hos samme leveran-
dør, men også i højere grad at beskrive den proces de arbejdsgange der er for-
bundet dermed der er nogle helt klare ting som skal overholdes fra gang til gang 
som går igen. Uanset arbejdsopgaven. Det er vi blevet bedre til, og er i gang med 
at sætte dette på papir. 

Det er ekstremt væsentligt at vi får adgang til alt den software som bliver udvik-
let. Dvs. at når vi får lavet en kravspecifikation skriver vi også at den skal kunne 
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dokumenteres således en anden udvikler kan gå ind og videreudvikle på koden. 
Vi sætter også en lid i selv at kunne hoste vores løsninger. Således vi har ejerskab 
over det der bliver udviklet og betalt for.  
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Bilag 2 – Interview med Dansk Projektleder 

1. Hvad er din baggrund  

Jeg har en cand merc dat, hvor jeg studerede organisation og IT 

Jeg har værst ansat i studievejledningen på CBS, og mens jeg studerede et seme-
ster i Indien, var jeg ansat som quality inspector på en virksomhed med dansk 
ejer.  

Nu er jeg ansat i NP hvor jeg er projektleder på en mobilt marketing koncept, og 
er med i salg og marketing opgaver samt kundebesøg. 

2. Hvad er din funktion i virksomheden 

- Som sagt varetager jeg opsøgende salg og tager ud till kunderne og præsenterer 
vores virksomhed. Jeg er med til at identificere områder hvor vi kan styrke virk-
somheden og forsøger så at sælge en løsning til dem. Derudover er jeg projektle-
der på et mobilt marketing koncept som snart er færdigt. 

3. Hvordan ser du jeres organisationsdiagram 

- Vi har en meget flad organisation. Vi har nogle ledere hvoraf den ene styrer virk-
somheden dagligt, og står for salg. Derudover er der 2 projektledere som har an-
svaret for deres projekter. Vi har så tilknyttet designere og programmører efter 
behov, men disse er freelancere eller tilhører en anden virksomhed.  

4. Forklar hvordan du oplever et projektforløb NP fra start til slut 

- Vi søger større virksomheder på nettet, og identificerer nogle mulige behov, og 
starter en dialog på den måde, hvis de er interesseret i det vi tilbyder, tager vi ud 
og får en dialog med dem.  Andre gange kontakter kunderne selv os med et øn-
ske om noget der skal udvikles. Så har de set noget på vores hjemmeside og øn-
sker noget tilsvarende.  

Efter den første kontakt forsøger vi at lave et kravspec, som beskriver projektet. 
Dette kravspec sender vi til vore programmører som så vender tilbage med ud-
dybende spørgsmål. Ofte afklarer jeg med udviklingsteamet projektets løsninger, 
fordi jeg ud fra tidligere dialog med kunden har overblikket over projektet samt 
det formål løsningen skal udfylde. Jeg har alt kontakt med kunden, samt vore 
samarbejdspartnere. Derfor kender jeg alle processer i forløbet samt de formål 
de forskellige opgaver skal tjene.   

Når projektet kører sørger jeg for at der bliver udviklet det aftalte, og at kunden 
ser fremskridt, samt får kommentarer løbende for at tilpasse projektet. Vores 
kommunikation foregår via skype og email. 
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Når vi er ved at nå afslutningen på et projekt, har jeg til opgave at gennemgå den 
løsning som skal afleveres. Hvis kunden er lokaliseret i nærområdet tager jeg ofte 
ud til dem, hvor vi mødes personligt, eller de kommer ind til os. Dette gør vi også 
for at skabe en bedre kontakt mellem os, samt vi begge kan se hvad vi er for en 
slags mennesker. Kan vi ikke mødes personligt, bruger vi online konference pro-
grammer, hvor vi sammen gennemgår løsningen. Hvis kunden har ændringer el-
ler rettelser, sender jeg dem efterfølgende videre til vores udviklings team eller 
designere.   

Vi har et fællesdrev på arbejdet, men ofte gemmer jeg informationen lokalt på 
min computer. Jeg synes ikke at tilgangen til den information der er på vores fæl-
lesdrev er særlig overskuelig, så har ikke så stor interesse at bruge det, da jeg ik-
ke kan finde det jeg skal bruge efterfølgende. 

Vi har også enkelte gange forsøgt at bruge google docs så alle kan se vores tan-
ker, men det er ikke alle i organisationen der er villige til at bruge det, derfor er vi 
gået fra det igen. Vi snakker sammen omkring vores projekter en gang om ugen 
Her kan vi hente information omkring det andre laver, samt fortælle om det vi 
selv oplever. 

 

6. Hvor meget kommunikerer I med udlandet omkring levering af produkter 

o Vi bruger udlandet meget, vil tro ca. 80 % - som ofte har vi en designer i Danmark 
som hjælper med at lave noget pænt. Så sender vi det hele til udlandet hvor de 
så programmerer det vi har designet.  

o Vi kommunikerer med Malaysia, og de med os. De ønsker ikke at have dialog 
med vores kunder, sikkert fordi de ikke taler godt engelsk, eller der er kulturelle 
forskelle, ellers er de bare dovne og ligeglade?  

o Vores kommunikation med Malaysia er også stor, da vi oplever problemer med 
kommunikationen – deres evne til at forstå vores ønsker er ikke så stor. Vi bruger 
meget tid på at forklare og teste det de udvikler. Vi har gentagende gange ople-
vet problemer med færdigudviklede systemer som skulle tilpasses en kundes øn-
ske. Bagefter finder vi ud af at andre dele af programmet laver fejl fordi tilpas-
ningerne skaber problemer. Det tager lang tid at teste for os – der opstår nogle 
gange en konflikt i mellem os da vi føler at udviklerne ikke gennemtester syste-
met inden de afleverer. Vi er nu i gang med at udvikle et procesforløb som skal 
være med til at forklare hvordan vi ønsker de skal levere et stykke arbejde, hvilke 
ansvars områder de skal sørge for, samt hvilke vi selv skal varetage.  
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7. Hvordan tildeles en medarbejder et projekt? 

o Da vi både har projektledelse og salg som samme opgave, bliver vi ofte 
projektleder på de opgaver som vi selv henter. Dog bliver vi også tildelt en 
opgave når chefen får en kunde.  

- Valget af projektleder afhænger meget af tid, så det primære er om 
projektlederen har tid til opgaven eller ej.  

8. Hvem udvælger samarbejdspartnere til et projekt 

- Gennem vores netværk af samarbejdspartnere har vi kendskab til de personer 
som vi normalt bruger til udvikling af vores løsninger. Det er så op til mig og 
lederen at udvælge de mest kompetente personer til at løse opgaven.  

- Vi udvælger også personerne ud fra hvilke priser de tilbyder samt hvor stor 
opgaven og kunden er.   

9. Har medarbejdernes viden indflydelse på sammensætning af teams til udvikling 
af software?  

- De ansatte i virksomheden ved alle noget omkring udvikling af programmer. Hvis 
der er noget som projektlederen ikke ved, spørger vi hinanden, udviklerne eller 
designerne. Vi har altid mulighed for at kommunikere med hinanden. 

 

10. Er stillingsbetegnelser og erfaring omkring medarbejderne nedskrevet?  

o Jeg ved ikke om vi har et decideret ark med kvalifikationer, men vi er alle 
medlem og i samme netværk på LinkedIn, og der kan vi læse om hinandens 
profil, både erfaring samt uddannelse 

11. Når jeres medarbejdere begynder et nyt projekt, har disse så mulighed for at 
hente viden omkring lignende projekter?  

o På vores interne server kan vi alle hente information omkring tidligere udførte 
opgaver. Hvis vi ikke selv har noget liggende spørger vi vore partnere eller søger 
på internettet – google er et supert værktøj. 

o Vi deltager alle i forskellige netværk hvor vi henter viden som vi selv finder 
interessant. Megen af vores viden til de forskellige projekter kommer fra disse 
grupper. Vi ser bl.a. mange videoer for hvordan vi skal markedsføre os på nettet. 
Mange videoer beskriver hvilke elementer der virker samt hvilke der ikke virker.  

o Ellers ser vi også på vores konkurrenters side, samt forskellige artikler der 
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beskriver nye muligheder, eller hvordan andre har gjort det tidligere, samt deres 
erfaring omkring projekterne. Dette plejer at give en god indikation om hvilke 
elementer vi kan satse på når vi udvikler noget nyt til vores kunder. 

o Vi har også mulighed for at spørge programmørerne og de personer som sidder i 
samme kontorfællesskab som os. De har også stor viden omkring udvikling og 
det som rør sig på markedet. Eftersom de også har udviklet mange løsninger som 
ligner dem vi tilbyder overfor vore kunder, giver det jo mening at snakke med 
dem omkring udviklingen af tilsvarende løsninger. 

12. Hvilke redskaber benytter I jer af for at styre jeres udviklingsprojekter 

- Vi har vores email, men bruger også skype, mest skrift, da de ikke taler så godt 
engelsk i udlandet.  

- Det er kun de personer som er i Danmark vi møder, ellers har vi telefonkonferen-
ce (via nettet)  

 

13. Holdes der møder i organisationen hvor medarbejderne kan drøfte/fremlægge 
problemstillinger eller erfaringer? 

- Vi har en gang om ugen møder hvor vi taler om hvor langt vi er med forskellige 
projekter, og hvad fremtiden bringer. 

- Derudover tager vi engang imellem en samtale omkring nogle projekter hvis der 
er behov for at få nogle input til projektets muligheder og alternative løsnings-
forslag. 

14. Hvorledes opfordrer du gruppen til at dele ud af deres viden? 

- Der ses meget på hvad der laves, og hvad der kommer ind af projekter. Vi har en 
fælles server med alt information, men det er op til medarbejderne selv at se 
hvad der søges efter – hvis der søges. Vi spørger hinanden til råds hvis vi står i en 
situation hvor vi ønsker input.  

15. Interesserer du dig for gruppens interesser (til brug i virksomheden)? 

o Vi taler uformelt sammen omkring vores weekendaktiviteter og hvilke ting vi 
foretager os, men ikke meget. Vi taler lidt omkring fremtiden, men det kan godt 
være svært at tale om specifikke ønsker da virksomheden er noget lille, og der 
mest tænkes på nye projekter så der er en regelmæssig indtægt. Der er dog 
mulighed for at tale omkring ønsker og hvis når virksomheden vækster vil der 
blive yderligere mulighed for at indfri de forskellige ønsker. 
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-  

16. Hvad gøres for at opbygge et sammenhold blandt medarbejderne?  

o Vi har en hyggelig omgangstone, der er megen frihed i virksomheden. Miljøet på 
arbejdspladsen er meget afslappet. Vi har fælles frokost hvor samtalen er mere 
afslappet, og så er der julearrangement hvor vi mødes.    

o De mennesker som sidder andre steder end her, har vi sværere ved at holde 
kontakt med, både privat og erhvervsmæssig det er jo ikke lige at man skriver, 
Hva så, går det godt? Vi har ikke personlige samtaler da vi ikke kender dem så 
godt. Vi forsøger heller ikke at lære dem at kende, da det er tidkrævende 

 

17. Hvordan forsøger I at fremstå som en pålidelig virksomhed? 

- Da vi bruger chefens tidligere referencer, og vore partneres cases – for at vise vi 
har erfaringen inhouse – viser vi vores kunder og de potentielle at vi er en virk-
somhed med bred kompetence. Derudover giver vi meget indledende dialog 
hvor vi sammen ser på muligheder i deres virksomhed. Vi forsøger at være åbne 
og svare på mails og telefon hele tiden – når der ringes eller skrives.  

18. Hvordan arbejder I med at jeres medarbejdere er med til at opretholde tilliden til jeres 
kunder? 

- Jeg mener ikke virksomheden gør noget for at præge medarbejderne, da medar-
bejderne selv er gode til at sikre høj service. Vi har ofte dialog med alle i virk-
somheden ang. kommunikation til kunden, og giver hinanden råd og vejledning. 

 

19. Hvilke tiltag gør I for at styrke tilliden til jeres leverandører 

- Vi stiller krav til vore leverandører at de leverer til tiden og overholder vore afta-
ler. Vi deler alt hvad vi har af info omkring kundens ønsker og ideer. Da vi er 
”kunde” hos mange af vore partnere, stiller vi krav og de forsøger at leve op til 
det vi og vore kunder ønsker. 
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Bilag 3 – Interview med Malaysisk programmør/projektleder 
 

[11:38:17] Knud Christensen: what is ur background - 

[11:38:28] Knud Christensen: educational 

 [11:38:34] Knud Christensen: job wise 

[11:38:42] James (PHP-CRM): im a from a local college 

[11:38:51] James (PHP-CRM): finished my diploma and started work by 2000 

[11:39:17] Knud Christensen: diploma in what? 

[11:39:19] James (PHP-CRM): worked with a website company 

[11:39:30] James (PHP-CRM): information technology 

[11:39:59] James (PHP-CRM): worked in a website company developing back end func-
tionalities like counter, shopping cart 

[11:40:07] James (PHP-CRM): membership login, guest book , contact forms 

[11:40:26] James (PHP-CRM): http://www.linkedin.com/in/xxxxx 

[11:40:30] James (PHP-CRM): thats my linked in profile 

[11:41:00] James (PHP-CRM): my history of education n job is pretty much stated there 

 [11:41:30] Knud Christensen: what is ur function in the company 

 [11:43:54] James (PHP-CRM): from my past experience, ive been working for local ma-
laysian companies, netherland based company and danish company :) 

 [11:44:33] Knud Christensen: how did u see your company organizational chart 

[11:44:54] Knud Christensen: is it 1 boss, and a lot of programmers 

[11:45:07] James (PHP-CRM): mm so far, its more programmer than designer 

[11:45:08] Knud Christensen: or do u have project leaders in-between 

[11:45:18] James (PHP-CRM): yes, we r running based on scrum model 

[11:45:27] James (PHP-CRM): flat layer and scrum model  

[11:45:29] James (PHP-CRM): just like u guys there at NetucatingPeople 

[11:45:37] Knud Christensen: hmm, i  dont know the scrum model 

[11:45:55] James (PHP-CRM): ic.. 
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[11:46:04] James (PHP-CRM): scrum model is based on project leader 

[11:46:14] James (PHP-CRM): anyone may volunteer to be project leader 

[11:46:26] Knud Christensen: how volunteer? 

[11:46:32] Knud Christensen: is no one picked 

[11:46:46] Knud Christensen: lets say the most suited for a given project 

 [11:46:59] James (PHP-CRM): ya.. volunteered, also depends on who have more expe-
rience in the field 

[11:47:08] Knud Christensen: ic 

[11:47:25] Knud Christensen: do u sometimes volunteer to be PM 

 [11:47:52] James (PHP-CRM): yes 

[11:48:15] Knud Christensen: how do u determine who is to be the pm 

[11:48:26] Knud Christensen: is it done in group meeting 

[11:48:41] James (PHP-CRM): depends on who has the more experience in the project 
requirement and who has more time 

[11:49:32] Knud Christensen: most experience is that measured on time worked in the 
field, or how so know who is best? 

[11:49:40] James (PHP-CRM): according to scrum model, everyone is responsible for the 
project success.. So there isnt much burden on project manager except for keeping track 
of time and make some decision 

[11:49:51] Knud Christensen: oki 

[11:50:23] Knud Christensen: lets say u have to begin a new project, how is then in-
itiated 

[11:50:55] Knud Christensen: who is member of the group 

[11:51:01] James (PHP-CRM): we have to do assessments based on the project objective 
and requirement 

[11:51:09] Knud Christensen: how do u communicate with the clients 

[11:51:18] James (PHP-CRM): we normally don’t deal with client directly 

[11:51:40] James (PHP-CRM): unless Denmark partner side unable to bridge over for us.. 
then we have to talk directly 

[11:51:48] James (PHP-CRM): but rarely occur this way 
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 [11:52:13] James (PHP-CRM): current concept isnt perfect 

[11:52:38] James (PHP-CRM): most of the time we have incomplete requirements which 
could lead to unclear situation 

[11:52:51] James (PHP-CRM): that’s why we have to write up tasks after proper discus-
sion to Denmark side 

[11:53:10] James (PHP-CRM): then Denmark side is supposed to share these tasks’ with 
client, so client is able to understand what we r working on 

[11:53:15] James (PHP-CRM): this is the scrum model 

[11:53:21] Knud Christensen: ahh 

[11:53:22] Knud Christensen: ic 

[11:53:26] James (PHP-CRM): by doing so, client will understand if we miss out anything 

[11:53:32] Knud Christensen: good 

[11:53:35] James (PHP-CRM): or if there r some things that needed more time to work 
on 

[11:53:54] James (PHP-CRM): and also easier for client to understand if we need addi-
tional hours on new tasks’ 

[11:53:58] James (PHP-CRM): makes it more transparent for them 

[11:54:30] Knud Christensen: when u are doing these requirements, is that done in a 
group 

[11:54:45] Knud Christensen: or is ech memeber taking care of one own taks 

[11:54:51] James (PHP-CRM): normally we have only 1 or 2 persons writing up the tasks 

[11:55:06] James (PHP-CRM): sometimes we allow different team in the project to write 
their own tasks 

[11:55:18] James (PHP-CRM): so everyone is involved in writing up tasks 

[11:56:02] Knud Christensen: when u then sit on these projects, what do u do when u 
encounter something u don’t know about 

[11:56:17] Knud Christensen: do u get knowledge from somewhere 

[11:56:38] James (PHP-CRM): mm normally we go for google 

[11:56:43] James (PHP-CRM): or ask team member on it 

[11:56:49] Knud Christensen: do u have someplace where all employees have access to 
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[11:57:06] Knud Christensen: lets say earlier tasks 

[11:57:27] Knud Christensen: how do u know who to go to 

[11:57:47] James (PHP-CRM): yes, google doc spreadsheet 

[11:57:54] Knud Christensen: ahh 

[11:57:57] James (PHP-CRM): we share the doc by using google doc  

 [11:58:43] Knud Christensen: do u have meetings, where u talk about new ideas , know-
ledge opportunities in programming and so 

[11:59:06] Knud Christensen: does the manager encourage u to share your knowledge 

[11:59:07] James (PHP-CRM): mmm we used to have brain storm back several months 
ago 

[11:59:20] James (PHP-CRM): but since the owner is  busy , we rarely have it anymore 

[11:59:29] James (PHP-CRM): yes, we all share knowledge 

[11:59:33] James (PHP-CRM): its a nice working culture here :) 

[11:59:39] James (PHP-CRM): did u know we have wiki up? 

[11:59:44] Knud Christensen: excellent no 

[11:59:47] James (PHP-CRM): wiki.xxxxxx.dk 

[11:59:53] Knud Christensen: i didnt kow that 

 [12:00:16] James (PHP-CRM): sharing from both side 

 [12:00:27] James (PHP-CRM): but right now, it seems like only us in malaysia using it 

 [12:00:58] Knud Christensen: howcome? 

 [12:01:51] James (PHP-CRM): mmm so far its only us writting 

 [12:03:16] Knud Christensen: oki ic 

 [12:03:43] Knud Christensen: one is how are u developing trust among eachother and 
your clients 

[12:03:58] Knud Christensen: - clients s us like np 

 [12:04:06] James (PHP-CRM): mm so far by using the google doc 

[12:04:16] James (PHP-CRM): we manage to show all tasks for both side 

[12:04:23] James (PHP-CRM): and update the status as we go 
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[12:04:36] James (PHP-CRM): sometimes we do voice chat 

[12:04:49] James (PHP-CRM): to make sure we get things clear b4 working on those 
tasks 

[12:05:03] Knud Christensen: are u interested in sharing all your info with other or afraid 
that they might use it for their own personal use? 

[12:05:15] James (PHP-CRM): nah, its ok 

[12:05:18] James (PHP-CRM): what type of info? 

[12:05:26] James (PHP-CRM): my education background n job background? 

 [12:05:47] James (PHP-CRM): did u meant knowledge sharing? 

 [12:05:58] Knud Christensen: yea knowledge 

[12:06:01] James (PHP-CRM): oo we do share knowledge 

[12:06:11] James (PHP-CRM): who ever can debate a better way is always welcome 

[12:06:29] James (PHP-CRM): depends on individual:) 

[12:06:32] Knud Christensen: sure 

[12:06:47] James (PHP-CRM): basically we r adapting Denmark culture :) 

 [12:07:15] Knud Christensen: well it was all for now thanks u for your time 
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Bilag 4 – Interview med Malaysisk programmer/projektleder 
 

[12:34:32] Kelvin Chaw: i have a bachelors degree in Information Systems Engineering ... 

[12:34:50] Kelvin Chaw: been working in 5 and a half year 

[12:35:57] Kelvin Chaw: first job is the first 3 years... worked in a media company which 
designs and implements corporate web sites for companies 

[12:36:16] Kelvin Chaw: 2nd job is the fourth and fifth year, which is my current job 

 [12:37:12] Knud Christensen: what is ur function in the company 

 [12:37:29] Knud Christensen: in ur current work 

[12:38:32] Knud Christensen: what task are u solving, do u have some manager tasks or 
other that might only last some days or sometimes regular throughout the year 

[12:38:44] Kelvin Chaw: Senior web developer... job function is to design and develop 
game back-end for systems, as well as to communicate with clients to gather project re-
quirements 

[12:39:22] Kelvin Chaw: managerial is to lead a team which consists of a front-end de-
signer... (flash) 

[12:39:31] Kelvin Chaw: and as well as to manage to project of course 

[12:39:37] Knud Christensen: so u are also project manager 

 [12:39:47] Kelvin Chaw: yes... we have actually multiple roles 

[12:39:54] Knud Christensen: good 

[12:40:02] Kelvin Chaw: one person is handling multiple roles at the same time 

[12:40:10] Kelvin Chaw: because our whole company is still quite small 

[12:40:39] Knud Christensen: so all employees are handling all roles when needed 

[12:41:12] Knud Christensen: when u get a job how do u then work with it 

[12:41:18] Knud Christensen: requirements 

[12:41:21] Knud Christensen: and all 

[12:41:55] Knud Christensen: what responsibilities do u have in 

[12:42:01] Knud Christensen: how du u communicate 

[12:42:11] Knud Christensen: both with clients and your own team 
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[12:43:53] Kelvin Chaw: well it starts off with understanding what the client wants, and 
next is to come out with a plan which would be based on the client's requirements, and 
we would determine what is doable and not 

[12:44:17] Kelvin Chaw: i would also gather a team down here to work on the project.. 
depending on the requirements 

[12:44:33] Kelvin Chaw: e.g. programming skills, design, 

[12:44:52] Kelvin Chaw: because not everyone here knows everything... they have a spe-
cific skill set 

[12:44:56] Knud Christensen: how do u understand what is needed? - lets say its an area 
where u dont have significant knowledge 

[12:45:05] Kelvin Chaw: like zeke knows how to do flash and not back-end 

[12:45:22] Kelvin Chaw: we communicate with clients through skype conferences or chat 

[12:45:35] Kelvin Chaw: how often is based on the need 

[12:46:07] Kelvin Chaw: (how do we understand what is needed) - we consult our col-
leagues by having group meetings 

[12:46:17] Kelvin Chaw: and as well as doing our own research 

[12:46:39] Kelvin Chaw: we can easily venture into an unknown area, if we do enough 
research... and learning as well 

[12:46:57] Kelvin Chaw: because we have the basic understanding of things in Informa-
tion Tech. 

[12:47:00] Knud Christensen: do u then share your finding with other? 

[12:47:14] Kelvin Chaw: yes, we do a lot of knowledge sharing 

[12:47:19] Knud Christensen: how 

[12:47:31] Knud Christensen: in your group meeting 

[12:47:36] Knud Christensen: or online 

[12:47:39] Kelvin Chaw: we have local intranet which we can create articles 

[12:47:48] Kelvin Chaw: group meeting -seldom 

[12:48:01] Kelvin Chaw: mostly through the intranet system 

[12:48:23] Knud Christensen: are u member of any groups out your work 

[12:48:35] Knud Christensen: from which u can get new knowledge 
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[12:49:00] Kelvin Chaw: yes 

[12:49:22] Knud Christensen: how is that looked upon from your coworkers 

[12:49:31] Knud Christensen: and management 

[12:49:38] Kelvin Chaw: because we have other companies working in our office as well 

[12:49:45] Knud Christensen: ahh 

[12:49:46] Kelvin Chaw: so we can always "borrow" them 

[12:49:55] Kelvin Chaw: just like you guys 

[12:50:01] Knud Christensen: are u afraid that they might steal some of your knowledge 

[12:50:10] Kelvin Chaw: Netucating people, XXXX and XXXX are all in the same office 
building right 

[12:50:17] Knud Christensen: yea 

[12:50:17] Kelvin Chaw: well no 

[12:50:21] Knud Christensen: why not 

[12:50:25] Kelvin Chaw: because we are only sharing technical information, not client's 
info 

[12:50:35] Kelvin Chaw: not information which relates to the client's busines 

[12:50:53] Kelvin Chaw: just general techincal information... which can be actually found 
on internet or even books 

[12:51:00] Kelvin Chaw: just that we can get it faster if we ask a person 

[12:51:06] Knud Christensen: oki 

[12:51:33] Knud Christensen: how do u choose the people to work in a group 

[12:51:44] Knud Christensen: how do u know that they are up to the task 

[12:51:45] Kelvin Chaw: depending on their technical abilities 

[12:51:58] Knud Christensen: do u have a page to look up on 

[12:52:04] Kelvin Chaw: we already know because we've worked together for a while al-
ready 

[12:52:06] Knud Christensen: to see what a person can do and cannot 

[12:52:09] Kelvin Chaw: so we roughly know what are their skills 
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[12:52:19] Knud Christensen: what if a new person comes in the group? 

[12:52:22] Kelvin Chaw: it's quite easy 

[12:52:27] Knud Christensen: do u have some kind of resume 

[12:52:39] Kelvin Chaw: if a new person comes, then we have to take assumptions based 
on his resume 

[12:52:48] Knud Christensen: oki 

[12:52:54] Kelvin Chaw: and of course during the interview, we would already know 

[12:52:55] Knud Christensen: but what about the new one 

[12:53:03] Knud Christensen: how does he know what u know 

[12:53:11] Kelvin Chaw: we would have already asked many questions to understand if 
he can do certain tasks or not 

[12:53:18] Kelvin Chaw: yes, probably 

[12:53:59] Knud Christensen: or will he have to learn the hard way 

[12:54:08] Knud Christensen: by asking all people what they know 

[12:55:32] Kelvin Chaw: yes... most of the time, the new guys would have to learn it the 
hard way... either through books or resources online... and sometimes help from us se-
niors 

[12:55:44] Kelvin Chaw: but we always keep an eye on them of course 

[12:55:54] Knud Christensen: oki 

[12:55:56] Kelvin Chaw: they cannot be the ones who is doing the big stuff 

[12:56:16] Kelvin Chaw: but heh... even sometimes seniors can make mistakes 

 [12:56:28] Knud Christensen: sure 

[12:56:29] Kelvin Chaw: but of course we learn through mistakes 

[12:56:34] Knud Christensen: of course 

 [12:57:18] Knud Christensen: do u have some place where information is storred 

[12:57:27] Knud Christensen: about earlier projects 

[12:57:37] Knud Christensen: and experience 

 [12:59:06] Kelvin Chaw: for some projects we do make documentations on it 
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[12:59:13] Kelvin Chaw: for the benefit of others 

[12:59:31] Knud Christensen: do encourage people to make documentation 

[12:59:38] Knud Christensen: encourage 

[13:00:27] Kelvin Chaw: yes... of course... it's always beneficial for others, if the project is 
going to be reused in some ways in the future 

[13:00:51] Kelvin Chaw: but it can be time consuming as well... so only if we have the 
time to do 

[13:01:07] Knud Christensen: oki 

[13:01:25] Knud Christensen: do u have any social arrangement at the company 

 [13:01:35] Knud Christensen: parties, and other 

 [13:01:42] Knud Christensen: events 

[13:01:54] Kelvin Chaw: yeah, once in a while we have company dinners 

[13:02:11] Knud Christensen: or anything that creates a stronger relationship between u 

[13:02:13] Kelvin Chaw: sometimes outdoor activities but rarely... e.g. bowling 

[13:02:19] Knud Christensen: oki 

[13:02:26] Kelvin Chaw: we did wall climbing before 

[13:02:32] Kelvin Chaw: with the team 

[13:02:38] Knud Christensen: is it arranged by employees or management 

[13:03:23] Knud Christensen: and do u think its bringing the group closer together? 

[13:03:29] Kelvin Chaw: sometimes arranged by employees... 

[13:03:46] Kelvin Chaw: management arranges the dinners of course... coz they are pay-
ing for it  

[13:03:56] Kelvin Chaw: yes, it does bring the group closer 
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Bilag 5 – Observationer i Virksomheden Netucating People i 
perioden marts 2009 til juni 2009 
 

Projektet jeg følger er udviklingen af et større online quizspil. 

Efter en indledende dialog med kunden, hvor sælger, over telefonen overbeviste køber 

at virksomheden NP er en seriøs udviklingsvirksomhed, der har erfaring og kendskab til 

markedet, aftaltes der et møde. Til at overbevise kunden kunne NP sælgeren fremvise 

quizspillet NetucatingQuiz, samt andre quiz spil som NPs leder har været med til at leve-

re. 

Det første møde mellem kunde og sælger. På mødet deltog NPs sælger og lederen samt 

fra kunden den adm. Direktør og salgschefen.  NP præsenterede deres tidligere udarbej-

dede løsninger hvorefter, kunden fremlagde deres ønsker og tanker omkring opgaven. 

Ud fra kundens ønsker talte NP og kunden om de muligheder og tanker som kunden 

havde.  Det som der blev talt om blev noteret i stikord til senere brug ved udfærdigelse 

af kravspecifikation.  

Da NP kom tilbage til kontoret, blev ideer og muligheder drøftet omkring projektet. Det 

blev drøftet hvem som kunne være interessant at samarbejde med på dette projekt. 

Sælgeren som have den oprindelige dialog med kunden, vil være oplagt som projektle-

der. Derudover er det nødvendigt med en til at designe løsningen så kunden kan få et 

overblik over løsningen samt de funktioner den skal indeholde. Til quizsystemets 

spørgsmål skal der findes en som kan lave gode og brugbare spørgsmål. Hertil kender 

lederen fra NP en person som udvikler spørgsmål til bl.a. de danske tv stationers quiz-

programmer samt nogle af de for tiden populære quiz spil som findes i mange danske 

hjem.  

På baggrund af de ideer som opstår mellem leder og projektleder, kontaktes en designer 

som bliver briefet omkring projektet, og bedt om at designe den visuelle del af quizspil-

let og de enkelte funktioner. Løbende har designeren og projektlederen kontakt for at 

tilpasse den visuelle udvikling.  

Designeren tegner et quizforløb med de funktionaliteter ud fra den dialog han havde 

med projektleder og NPs leder samt de funktioner som han mener, er nødvendige for at 
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quizspillet får den bedste struktur og spil flow. Derefter sendte han designet til projekt-

lederen der kommenterer på quizforløbet. Da der ikke var kommentarer blev quizdesig-

net sendt til Malaysia hvor udviklerne kan estimere en pris og leveringstid. 

Med designet og den forslåede pris blev der aftalt et nyt møde hvor et mere konkret 

forslag blev drøftet. Kunden kunne lide de fleste elementer, dog var der præmiedelen 

som kunden ikke kunne forstå. Derfor blev der ringet til designeren for at få en afklaring 

på hvorfor præmieudtrækningen var struktureret på denne måde. Svaret blev fremlagt 

for kunden.  

På mødet blev der også drøftet leveringstid samt pris på hele projektet.   

Det var på forhånd aftalt fra NPs ledelse at Malaysia skulle leveret quizspillet, samt en 

dansk designer skulle levere et flowchart, en beskrivelse af projektets funktioner. Desig-

net blev leveret af designeren, hvorefter Malaysia begyndte at udvikle deres egen flow-

chart ud fra deres egen forståelse. Projektlederen forsøgte sammen med designeren at 

lave et flowchart som efterfølgende blev sendt til Malaysia, hvilket blev af alle accepte-

ret som værende gældende.  

Der kom en plan over delleveringer fra kunden, med spørgsmål om dette kunne over-

holdes, hvorefter projektlederen accepterede dette. Malaysia blev kort spurgt om de 

kunne overholde planen, ellers blev ingen indviet i planen.  

 

Figur 14 - Udsnit af milestene planen mellem NP og kunden. 
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Projektlederen begyndte derefter at splitte planen op og uddelegere opgaverne til hvert 

medlem på projektet, med en leveringsdag et par dage før den dag kunden havde skre-

vet, således burde der være taget højde for evt. forsinkelser, eller problemer.   

Derefter begyndte projektet og der var ikke kommunikation mellem parterne i en uges 

tid. Projektlederen forespurgte hos programmørerne efter en status og om der var no-

get som kunne ses og testes. De første tegne på et produkt kom og projektlederen kun-

ne således se der mangler nogle funktioner og andre var misforstået. Der var tvivl om-

kring oprettelsen af server og adgang til denne så hos NP blev der talt om hvem i net-

værket der måske vidste noget om dette. Der kunne ikke findes en egnet person. Både 

lederen og projektlederen forhørte sig i deres egne netværk, men da der ikke kunne fin-

des en egnet person, blev der fra kundens side hyret en serverspecialist som kunne op-

sætte serveren. 

Løbende mens udviklingen skete, talte leder og projektleder sammen omkring projek-

tets udformning og funktionaliteterne. Der blev drøftet hvilken måde der skulle opsam-

les data fra de spillende personer og de juridiske i det at samle bruger data. Projektlede-

ren ringede til fagbladet markedsføring som NP er medlem af. Bladet har juridiske speci-

alister siddende som kan hjælpe virksomheder som NP, og der fandtes hurtigt en løsning 

på spørgsmålet. 

Hvis projektlederen kom i situationer hvor han ikke vidste hvordan han skulle komme 

videre, talte han med lederen af virksomheden. Det skete ofte over en kop kaffe, eller i 

en kort dialog hen over computerskærmen. Der førtes ikke egentlige opsamlingsmøder 

hvor projektlederen kan spørge efter vejledning, eller hvor lederen sikrer sig at projektet 

kører uden problemer, denne ”overvågning” foregår via emailkorrespondancen. Som of-

te er lederen koblet ind over de emails der sendes mellem kunden og udviklerne. Dette 

er nødvendigt da organisationen er lille, og skulle en projektleder blive syg, er det nød-

vendigt at lederen træder til og kender til arbejdsprocesserne. 

Da projektet nærmede sig et stadie, hvor kunden kunne se noget der virkede, talte pro-

jektlederen med kunden og fremviste de funktioner som virkede. Dette foregik via et on-

line kommunikationsprogram, hvor kunden og projektlederen talte sammen i telefonen, 

men kunne se hinandens skærme og følge musen. Således kunne kunden nemt og hur-

tigt forklare projektlederen de steder kunden ønskede tilpasninger.  
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Projektlederen havde ikke før brugt et sådant program før, men ønskede at bruge dette i 

andre forbindelser og så muligheden for at alle i organisationen kunne bruge dette. Det 

blev vist den efterfølgende dag på arbejdet, og alle syntes godt om det, men det dødede 

ud, og er ikke i brug i virksomheden mere. 

Kunden have nogle ønsker som blev forelagt projektlederen. Sammen formulerede NP 

og kunden så ideerne i en beskrivelse med skærm billeder til illustration og forklaring. 

Ideerne var i tillæg til projektet, da kunden havde set en hjemmeside hvor ønskede 

funktion indgik. Ideen samt link til hjemmesiden blev sendt til udviklerne i Malaysia, som 

efterfølgende kom med et prisestimat samt et skøn for hvor længe det ønskede udvik-

ling ville tage. Dette blev forelagt kunden, som accepterede det, og udviklingen gik i 

gang.  

Da projektet var færdigt mødtes kunden og NP for at gennemgå hele spillet og dets bag-

vedliggende funktionaliteter. Her fremviste projektlederen det udviklede produkt, og ud 

fra denne fremvisning er det muligt for kunden at bruge systemet til deres formål. 

Efterfølgende tilbage på NP, indfandt projektlederen sig i sin gamle rolle som sælger.  

Der blev ikke drøftet mere omkring projektet, således beholdte projektlederen den op-

nåede viden omkring quizspillet og den måde det blev udviklet på for sig selv. 
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Bilag 6 - Observationer af projektmøder i perioden august til 
november 2009 
Projektmøderne begyndte efter sommerferien 2009, hvor NP havde udvidet organisati-

onen med en ny ejer samt en projektleder mere. I sommerferien fik NP en ejer mere, 

som skal indgå i virksomhedens daglige drift. På samme tidspunkt har ledelsen gennem-

gået en ny strategi som efter planen skal indføres i løbet af efteråret 2009. Dette er dog 

ikke nedskrevet, men ledelsen har i forskellige løse samtaler givet udtryk for mere fokus 

samt bedre overblik.  

Konkret udtrykte ledelsen ønske om bedre indsigt i arbejdsopgaverne samt hvem af pro-

jektlederne som kommunikerer med hvilke kunder. Ydermere ser ledelsen gerne at pro-

jektlederne møder som minimum 2 dage om ugen – mandag og tirsdag – for at kunne 

sikre sparring omkring projekter. 

Mandag 03.08.2009 

På mødet deltager de to ledere i organisationen, samt de to projektledere. Formålet for 

mødet er at skabe overblik over arbejdsopgaver samt sikre at der ikke er usikkerhed 

omkring projekterne.  

Hvert medlem præsenterer deres nuværende opgaver, hvor langt de er, hvem de kom-

munikerer med, samt hvilke ting som kommer til at ske den kommende uge.  

Efter projektlederne har fremlagt deres arbejdsopgaver, er der mulighed for at tale om-

kring de virksomheder NP skal have fat i og snakke med. Det sker der er en i virksomhe-

den som kender en vinkel til at komme ind på virksomheden.  

Der tales også omkring et nyt produkt som er under udvikling, alle bidrager med ideer til 

udviklingen, og skal være med til at teste systemet. 

Mandag 24.08.2009 

Det er fast kutyme at projektlederne fremlægger arbejdsområder. Julen står for døren 

så derfor lægges alle kræfter ind for at sælge online julekalendere. 

Derudover fremlægger en projektleder ønske om at deltage i en salgsnetværksgruppe 

hvor han mener at kunne hente nye kunder samt udbygge netværket således indgangs-
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vinklerne til salg til virksomhederne øges. Dette ønske accepteres og finansieres af virk-

somheden. Det er så op til medarbejderen selv at administrere tiden i dette netværk.  

En leder har fundet en reklame i en avis. Dette fremlægges som en mulig måde hvorpå 

man kan markedsføre sig. Projektlederne nikker og siger, ”tjoo og jo, det er da en god 

ide”, men virker ikke særligt motiverede for at gøre mere ved ideen.  

Mandag 07.09.2009 

Efter fremlæggelsen af arbejdsopgaver, fortæller projektlederen som er med i en net-

værksgruppe omkring hans oplevelser. Han ønsker at have nogle materiale med ud til 

medlemmerne hvor han hurtigt kan præsentere julekalenderen. Det aftales at der skal 

udarbejdes julekort. Det er op til projektlederen at fremskaffe oplysninger omkring tryk-

keri og ønske på størrelse og antal. Den ene af lederne assisterer med udformning af 

layout. 

Under en surfing er en anden projektleder kommet til en anderledes metode for viral 

markedsføring, samt søgeordsoptimering til hjemmesiden. Dette er gemt med beskrivel-

ser og link, på arbejdspladsens server, men det lader ikke til at have synderlig effekt på 

de andre deltagere ved mødet. Samtalen går hurtigt over på et nyt projekt som skal star-

tes omkring en sikkerheds kampagne.  

Projektlederen er fundet samt teamet er samlet. Projektet tager udgangspunkt i sidste 

års kampagne. Hvor informationen herom kan findes på computerens server samt den 

tidligere projektleders computer og hukommelse. Projektet skal udfærdiges i løbet af ef-

teråret og være færdig til 01.12.09 

Mandag 21.09.2009 

Der er kommet flere julekalenderkunder til, men nogle spørger efter tilretninger og an-

dre funktioner. Disse udvidelser skal beskrives og sendes til Malaysia for at kunderne 

ved hvor meget de skal betale ekstra. Dette tager det meste af tiden for projektlederne. 

Kampagnen til den 01.12.2009, forløber fint, projektlederen drøfter med lederen om-

kring nogle funktioner, samt forhører sig ang. de økonomiske aspekter. Når kunden 

spørger efter udvidelser, skal regningen så sendes til kunden selv eller er det en del af 

den aftalte pris. Samtidig forhører projektlederen sig omkring aflevering af delelemen-
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ter. Da projektlederen ikke var med i de begyndende faser har projektlederen ikke kend-

skab til de aftaler der ligger forud for projektlederens indtræden. Lederen som havde 

den indledende dialog med kunden, har ikke i detaljer fortalt omkring projektet og de 

samtaler der har været op til begyndelsen af projektet. Der forligger forskellige doku-

menter, samt kravspecifikationer som kan hente på virksomhedens server. 

Mandag 28.09.2009 

Der mangler en projektleder der er til møde, derfor sker der ikke meget omkring udveks-

ling af arbejdsopgaver. Det kommer dog frem at virksomheden gerne så mere til projekt-

lederne da disse ikke altid er til stede så ofte. Lederne mener at den dynamik, som op-

står, når der sidder flere sammen og arbejder ikke er til stede på sammen måde som tid-

ligere. 

Dette kommer også til udtryk i møderne hvor der ikke bliver tilført så mange nye ideer 

og input omkring det som projektlederne måske finder gennem deres arbejde.     

Mandag 12.10.2009  

En af projektlederne skal afgive tilbud til en potentiel kunde. Der er tale om et koncept, 

hvor både mobiltelefonen og internettet bruges i et sammenspild med traditionel re-

klame i blade og med plakater. Målgruppen er de unge i gymnasiet.  

Projektlederen spørger sig til råds omkring tilbuddets opbygning og indhold hos den an-

den projektleder samt ledelsen.  Der er ikke så meget hjælp at hente da alle virker me-

get optaget af deres egne opgaver. Der kommer dog hjælp, hvorefter projektlederne og 

lederen går ind i et mødelokale for at brainstorme på emnet.  

Ideer omkring målgruppens måder at blive påvirket på kastes op på en tavle. Der sam-

menlignes med de eksisterende produkter om disse kan bruges i kampagnen. Det udvik-

lede mobilkoncept kan bruges. Interaktionen mellem de tre er meget præget af deres 

egne erfaringer samt den viden de enkelte har opbygget omkring tidligere løsninger. Der 

bliver noteret på papir, sikkert til brug ved tilbudsskrivelsen samt en evt. kravspecifikati-

on.  
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Mødet slutter efter emnet er debatteret, og projektlederen mener han kan komme vide-

re. Det aftales at det skrevne dokument sendes rundt til gennemlæsning inden det sen-

des ud til kunden. 

Mandag 26.10.2009 

Der er nu 100 % fokus på julekalenderen. Kommunikationen drejer sig om potentielle 

kunder samt hvem der ønsker at købe en julekalender. Mange potentielle kunder, øn-

sker tilretninger, der drøftes imellem projektlederne, hvilke er mulige og, hvilke kræver 

tid for udvikling. De små opgaver koster ikke ekstra men større opgaver skal drøftes med 

Malaysia.  

Der tales lidt om at projektlederen i Malaysia ikke altid husker at teste rettelser som la-

ves, derfor går dialogen også på forbedringsmuligheder i kommunikationen mellem Ma-

laysia og NP. En projektleder ønsker at udfærdige et dokument som beskriver, hvem der 

har ansvaret for at produkterne virker når der i de forskellige tilfælde er tale om opdate-

ringer eller nyudvikling. 

Kampagnen til 01.12.2009 rykker nærmere der er nu åbnet op for kunden således denne 

kan teste systemet. Samtidig beder projektlederen de andre i NP om at gå in på kam-

pagnesiden for at se om de kan finde fejl eller lignende. 
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Bilag 6 – Produktionsproces hos NP 
 

 

På Netucating People og vores partnere arbejdes der med en iterativ produktionsproces 
kaldet Scrum. Det betyder, at der arbejdes i iterationer, også kaldet Sprint, af to ugers va-
righed. Hver sprint afsluttes med en konkret og målbar leverance til kunden.  

Hver Sprint består af en række faste punkter: 

• Pre-planning  
o Der opsættes målsætninger for den kommende Sprint  
o Kunden tages i ed på målsætningerne og leverancen  
o Use-cases udarbejdes/udvælges  
o Tekniske krav specificeres ud fra use-cases  

 
• Sprint planning  
o De opgaver der skal udføres i sprintet planlægges i detaljer  
o Opgaver brydes ned i bidder af maksimalt 16 timers varighed  
o Opgaver prioriteres efter MoSCoW metoden (Must / Should / Could / Won’t have)  

 
• Sprint  
o Holdet producerer i henhold til planlægningen  

 
• Sprint Review 
o Leverance til kunden som godkender  
o Evaluering (keep this/try that) af de sidste to uger  

   

Processen gentages indtil produktet er færdigt og endeligt leveret.  

Scrum indebærer at slutproduktet ikke specificeres i detaljer fra starten – I stedet går man 
i gang med produktionen, ud fra en mere overordnet konceptbeskrivelse og vision for 
produktet.  
Kunden er løbende med, når den næste Sprint skal planlægges og den overståede Sprint 
skal reviewes og godkendes, og har altså herved en løbende indflydelse på produktets 
endelige udformning. 
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