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Executive Summary  

The thesis is based on four months of field work at the case organization X and analyzes how the 

organization focuses on its employees’ abilities to be curious in order for X to be innovative. The 

organization expects to obtain a notion of curiosity by framing curiosity in a certain way. It is 

considered theoretically impossible to attain a complete framing why the thesis questions whether X 

is successful when X presupposes that a full framing is possible.  

 

Using actor-network theory, the thesis asks how the conditions of the project make a notion of 

curiosity possible and impossible, and using Foucault’s power perspectives it asks how the 

resistance informs about this impossibility. The thesis finds that X attains a notion of curiosity that 

is not recognized by the management, and the notion of the curiosity that the management 

recognizes is not curiosity but a notion of innovation. The notion of curiosity is judged on the 

preconditions of innovation instead of the definition of curiosity.  

 

The thesis is devided into three parts. Firstly, the analysis finds four conditions that make the notion 

of curiosity possible and impossible because of the shape of the overflow. The overflow is visible 

through different forms of resistance towards the project, and the resistance is possible due to the 

framing which makes the employees capable of challenging the project. The framing introduces a 

notion of curiosity that can be formulated on small cards, demands rewards, requires organized 

cooperation and communication, and compatible notions of curiosity between management and 

employees. The four notions of curiosity are all challenged in different ways by the employees. 

 

Secondly, the analysis finds that the employees’ notion of curiosity is established through the use of 

the idea boxes as the black box is not fully established among the employees. This renders visible 

an alternative notion of curiosity through overflow and resistance which challenges the 

managements’ notion of curiosity. 

 

Thirdly, the discussion finds that the resistance informs about the projects’ impossibility when 

curiosity is judged on economical terms instead of the definition of curiosity. The employees’ 

willingness to cooperate and look curious gives a notion of curiosity which is more compatible with 

the curiosity term. This challenges the managements’ notion of curiosity.  
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1. Nysgerrighed i innovationens æra 

Innovation skaber kortet over den nye virkelighed, som der skal navigeres efter i fremtiden. 

Innovation er drevet af evnen til at forbedre uden at forudbestemme hverken indhold eller mål. I 

stedet tilbyder innovation nye erfaringer, der måler sig med og udvikler sig i en evigt foranderlig 

virkelighed, for at skabe økonomiske resultater. Innovation kan fejle, men opfordrer stadigvæk til at 

fortsætte. Det stræber efter at øge diversiteten af nye former, for det er den eneste måde, hvorpå nye 

måder kan opstå ud af de allerede eksisterende muligheder (Nowotny 2008:9). 

 

Det er populært at beskæftige sig med innovation. Det er blevet et mål og en strategi i sig selv, og 

det er attraktivt at blive anerkendt som innovativ. Det ses både i det offentlige, hvor Kommunernes 

Landsforening har en årlig innovationsdag og innovationspris (KL 2013). Det ses i 

Universitetsverdenen, hvor studerende kan vinde 50.000 kr. for den bedste idé til udviklingen af et 

nyt produkt eller service, som de har spottet et behov for via studiet (CBS Observer 2014).  Det ses 

også hos private virksomheder, som kan vinde Uddannelses- og Forskningsministeriets årlige 

innovationspris (UFM 2013).  

 

Innovation er:  

”udviklingen af en ny idé og dens realisering i praksis. Der kan fx være tale om nye produkters 

introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel 

private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og 

adfærdsregler i samfundet. Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk 

anvendelse” (Den Store Danske 2014a). 

 

Definitionen sætter fokus på, at en idé reelt skal have praktisk anvendelse og ændre handlemåder. 

Det er den østrig-amerikanske økonom Joseph A. Schumpeter, der indførte begrebet 1912 i 

økonomisk teori. Ifølge Schumpeter er innovation et fornyende element, der både er produktivt og 

destruktivt i forhold til den gældende økonomiske orden. Innovation medfører, at gamle 

virksomheder dør, nye opstår, konkurrenceforhold, adfærd og samværsformer ændres (Den Store 

Danske 2014a).  

 



Den dominerende holdning i innovationslitteraturen antyder, at innovation er noget for alle 

organisationer, og noget, der kan styres og måles. Med titler som ”Innovation – Sådan!” (Merrild 

2011:1) og ”Slip kreativiteten fri – fem trin til målrettet ideudvikling” (Saxo 2014) er blandt 

eksemplerne på denne tendens.  

 

Det stiller krav til større virksomheder, som i stigende grad skal agere som små fleksible 

virksomheder ifølge innovationslitteraturen. For at være fleksible skal virksomheder være 

innovative og forandre sig for at klare sig i konkurrencen med andre (Daft et al 2014:419).  

 

Én måde at arbejde med innovation på er at fokusere på nysgerrighed som er tilfældet i 

caseorganisationen X. X ønsker at opnå innovative resultater i fremtiden og vælger derfor at sætte 

fokus på nysgerrighed over for produkter, kunder og fremtiden. Det er forhåbningen, at 

nysgerrighed skaber en forestilling om virksomheden som værende åben, tolerant og innovativ 

(Bilag 2).  

 

Nysgerrighed er en umættelig størrelse med en stærk fremdrift. Nysgerrighed søger nye veje og 

opsøger risici samtidig med, at den accepterer disse risici. Den sætter det på spil, som den allerede 

har fundet, stiller spørgsmål, der ikke er tilladt, og opfordrer til handling, hvor den i stedet burde tie 

(Nowotny 2008:52).  

 

Nysgerrighed er en: 

”trang til at undersøge noget nærmere. Nysgerrighed er en hos måske alle pattedyr 

medfødt motivation ledsaget af informationssøgende adfærd. Den optræder mest udpræget hos 

artens unger og er derfor hos mennesker af særlig pædagogisk interesse, men må mere alment 

betragtes som central for virkelighedserkendelsen generelt.[…] Hos voksne mennesker kan 

nysgerrig adfærd antage meget komplicerede former som koncentreret intellektuel undersøgelse, 

opsøgen af viden og videnskabelig eller kunstnerisk virksomhed” (Den Store Danske 2014b).  

 

Nysgerrighed forsøger at udforske emner, der stadig er ukendte. Med spørgsmål, der er mere 

spontane end målrettede udforsker nysgerrigheden, hvad den endnu ikke ved, og hvad den finder 

interessant og værd at vide, ofte uden at vide hvorfor. Den trækker på alle menneskets sanser og 

egenskaber (Nowotny 2008:3).  



Nysgerrighed kræver derfor også åbne rammer for sin udfoldelse, for at alle sanser og egenskaber 

kan få frit spil. Det står i kontrast til innovationens mere begrænsede fokus. Derfor er det interessant 

at undersøge, hvorvidt og hvordan virksomheden rammesætter den nysgerrighed, som den forsøger 

at skabe.  

 

Innovation er en proces, der takket være nysgerrighed kan tage form. Innovationen er på den vis 

afhængig af noget udefrakommende som nysgerrighed, for at innovationen kan krystallisere sig 

(Nowotny 2008:13). Innovation er dermed begrænset i sin natur, da det stammer fra et økonomisk 

og matematisk system, der lægger vægt på gentagelige og systematiske kalkuler. Innovation 

behøver på den måde nysgerrighedens iboende, naturlige og medfødte egenskaber for at lykkes. 

 

X’s kobling af nysgerrighed og innovation er interessant, da de to begreber stammer fra forskellige 

verdener med hvert deres formål og egenskaber. Jeg forholder mig undrende over for, om X kan 

gennemføre nysgerrighedsinitiativer og stadig være nysgerrig på nysgerrighedens egne præmisser.  

 

Afhandlingen giver et kritisk blik på, hvordan X praktisk gennemfører projektet med nysgerrighed. 

Valget af netop denne problematik skyldes en teoretisk undren over begrebet framing. X 

forudsætter som en præmis, at projektet med nysgerrighed vil lykkes såfremt, at en fuldstændig 

framing lykkes. Hvis X formår at rammesætte forestillingen om nysgerrighed fuldstændig, vil en 

forestilling om nysgerrighed vise sig. Det er dog problematisk, da en fuldstændig framing anskues 

som en teoretisk umulighed. Virksomhedens rammesætning af nysgerrigheden samt styringen af 

den er derfor interessant, da det er rammerne, der både muliggør forestillingen om nysgerrighed og 

umuliggør den.  

1.1. Koblingen af nysgerrighed og innovation i X 

Mange virksomheder vælger at arbejde med innovation som en bevidst strategi. Det skyldes, at en 

virksomhed kun har to mulige strategier at vælge imellem, når de skal forblive konkurrencedygtige 

ifølge organisationslitteraturen. Enten sænker de omkostningerne ved at afskedige medarbejdere og 

erstatte dem med tekniske løsninger eller flytte produktion til billigere lande. Eller også vælger de at 

fokusere på innovation og udvikle nye produkter og services (Pratt & Jeffcutt 2009:3).    

Det er denne tendens, som X indskriver sig i. Emnet er relevant, da afhandlingen antager, at 

organisationer i større grad forsøger at gennemføre innovationsinitiativer. Det er blevet en generel 

tendens for et bredt spektrum af organisationer, og det er derfor relevant at undersøge, hvordan et 



sådan projekt installerer rammer, der muliggør og begrænser handlinger. Det handler således om at 

rekonstruere teknologiens logik og derved se, hvilke paradokser den skaber. Med teknologi menes 

en størrelse, der ændrer måden, hvorpå man handler. Teknologier har mening og producerer mening 

gennem sin artikulation, som krydser grænsen mellem tegn og ting (Latour 1994:38). Teknologier 

fungerer både som midlet og målet på samme tid (Latour 1994:53).  

 

Der er tidligere skrevet om brugen af kreativitet i strategilægning for at skabe mere effektive 

innovationer (se Bilton & Cummington 2010), hvilket kan sammenlignes med X’s brug af 

nysgerrighed som strategi for at skabe innovation. Afhandlingen adskiller sig dog fra denne ved at 

fokuserer på koblingen mellem nysgerrighed og innovation i et aktør-netværksperspektiv i 

kombination med Michel Foucaults perspektiver på magt.  

 

Jeg benytter ordvalget ’kulturprojektet’ om arbejdet med nysgerrighed. Det stammer fra første dag i 

felten, hvor en leder præsenterer det som en fremtidig kommunikationsopgave.  

Et kulturprojekt lægger vægt på, at det er muligt at forandre en given kultur. Det tages for givet, at 

det er en størrelse, der er til stede, der kan tilpasses situationen, og som til dels er mulig at skabe. 

Afhandlingen stiller spørgsmål ved, at det er muligt at ændre den formodede kultur ved at opfordre 

til en bestemt form for forestilling om nysgerrighed. Afhandlingen stiller således spørgsmål ved, at 

kulturen reelt eksisterer ’derude’, og anskuer det som noget, der konstrueres i den givne kontekst.   

Kulturprojektet involverer idébokse som primær teknologi til at generere idéer til, hvordan 

virksomheden bliver mere nysgerrig. Denne teknologi transformerer virksomhedens forestilling om 

nysgerrighed samtidig med, at selve teknologien også transformeres.  

Teknologien trækker på en framing, der udgør rammen for, hvordan projektet praktisk bliver 

implementeret. Teknologien trækker bl.a. på den framing, at nysgerrighed er noget, der kan måles 

og ledes.  

 

Det næste spørgsmål, der melder sig, er, at hvis framingen lykkes, er det så nysgerrigt at være 

nysgerrig på kommando? Lever det op til nysgerrighedens egne kriterier at være nysgerrig på 

opfordring af en leder? Afhandlingen stiller således spørgsmål ved grundpræmissen for X’s 

kulturprojekt.  

 



Afhandlingen belyser, hvordan præmisserne både mulig- og umuliggør forestillingen om 

nysgerrighed. Det er en forhåbning, at afhandlingen belyser aspekter, som X ikke var klar over.  

 

1.2. Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Afhandlingen sætter fokus på præmisserne ved kulturprojektet for at belyse, at de både muliggør og 

umuliggør forestillingen om nysgerrighed. Præmisserne og framingen bidrager til en række 

overflows, der mulig- og umuliggør forestillingen om nysgerrighed. Afhandlingen stiller derfor 

følgende problemformulering:  

 

Hvordan er præmisserne for nysgerrighed både dét, der mulig- og umuliggør forestillingen 

om nysgerrighed i X?  

 

For at besvare problemformuleringen stiller afhandlingen følgende tre arbejdsspørgsmål:  

 

1) Hvordan skaber kulturprojektet et overflow, der udgør særlige problemer for 

kulturprojektet? Og på hvilken måde bidrager framingen af nysgerrighed til disse overflow? 

2) Hvordan bliver forestillingen om nysgerrighed etableret gennem idéboksene?  

3) Hvordan informerer modstanden om kulturprojektets umulighed? 

 

Det første arbejdsspørgsmål sætter fokus på de fysiske betingelser, hvor idéboksene som teknologi 

fungerer både som en aktant og netværk, og distribuerer handling gennem translation. Analysen 

undersøger, hvordan aktør-netværket etableres for senere at kunne analysere, hvordan aktør-

netværket transformerer nysgerrighed i organisationen gennem begreberne translation og 

dislokation.  

Dernæst sættes fokus på, hvilke problemer aktør-netværket installerer gennem begrebet overflow. 

Analysen sætter fokus på, at problemer kan vende tilbage og udfordre netværket gennem 

overflowing. Det er en forventning, at der vil være nogle former for nysgerrighed, som netværket 

ikke kan rumme, da framingen anskues som ufuldstændig, imens overflow er normen.  

Efter at have identificeret aktør-netværkets forskellige overflow sættes fokus på framingen, der 

forventes at være medvirkende til de konstruerede overflows. Der er dog ingen årsag-virknings-

forhold mellem de to begreber som i et logisk-empirisk perspektiv. Ved at frame begrebet 

’nysgerrighed’ gennem idébokse forsøges der at etableres grænser, som får omkostninger for aktør-



netværket. Det er samtidig de omkostninger, der kan virke produktive for aktør-netværkets 

forestilling om nysgerrighed. Framingen forsøger at muliggøre forestillingen om nysgerrighed 

samtidig med, at framingen anskues som en teoretisk umulighed. På den vis muliggør og umuliggør 

framingen forestillingen om nysgerrighed. Analysen belyser det paradoksale ved at sætte fokus på 

et bestemt begreb, der samtidig skaber potentielle kanaler for overflow. 

 

Med udgangspunkt i den konstruerede framing undersøger anden delanalyse, hvordan forestillingen 

om nysgerrighed bliver etableret gennem idéboksene ved anvendelsen af begrebet black box. 

Idéboksene anskues som en fysisk og mental black box, og formålet er at åbne den black box, som 

kulturprojektet forsøger at installere. Det forventes, at der er tilfælde, hvor idéboksene ikke 

etableres fuldstændig ud fra den teoretiske antagelse, at en black box aldrig er fuldt lukket, selvom 

de kan fremstå som sådan.  

 

Endelig sætter diskussionsdelen fokus på de konstruerede modstandsformer, som beskrives i de 

foregående analyser. Det bliver som det eneste kapitel behandlet ud fra Michel Foucaults 

magtperspektiver og Deans governmentality-analytik. Formålet er at belyse, hvordan 

modstandsformerne informerer om projektets umulighed. Det er forventningen, at 

modstandsformerne installerer et styringsforsøg, der disciplinerer medarbejdernes mentale kapacitet 

til at generere en forestilling om nysgerrighed. Gennem styringen sættes fokus på koblingen mellem 

nysgerrighed og innovation, og hvorvidt nysgerrigheden bliver anskuet ud fra nysgerrighedens egne 

præmisser eller på innovationens præmisser.  

 

De valgte arbejdsspørgsmål belyser således, hvordan projektet om nygerrighed installerer 

kontingente selvfølgeligheder og medfører paradokser, som både mulig- og umuliggør 

forestillingen om nysgerrighed.  

1.3. Omvendt optrævling af en teknologi  

Som illustreret nedenfor er afhandlingen en omvendt optrævling af en teknologi. Først optrævles 

teknologiens konsekvenser (overflow), dernæst framingens bidrag til overflow for senere at 

undersøge etableringen af black boxen. Endelig diskuteres, hvordan modstanden mod projektet 

mulig- og umuliggør den forsøgte disciplinering og forestillingen om nysgerrighed.  

 



Afhandlingens struktur er illustreret herunder. De lyseblå pile, der går nedad, illustrerer analysens 

retning, hvorimod de mørkeblå pile, der går opad, illustrerer konsekvenserne, der informerer om 

teknologien.  
Overflow 

1. Analyse: Hvordan skaber kulturprojektet et overflow, der udgør 

særlige problemer for kulturprojektet? Og på hvilken måde bidrager 

framingen af nysgerrighed til disse overflow? 

 
 

Black box 
2. Analyse: Hvordan bliver forestillingen om nysgerrighed etableret 
gennem idéboksene?  

   

Disciplinering af nysgerrigheden 
Diskussionsdel: Hvordan informerer modstanden mod projektet om 
projektets umulighed? 

 

Idéboksene som teknologi 

Afhandlingens analyser og diskussion har en progressiv fremgang således, at den første analyse 

identificerer de konstruerede overflows som aktør-netværket skaber. Dernæst går analysen videre 

og sætter fokus på den framing, der muliggør de potentielle kanaler for overflows.  

 

Herefter undersøges, hvordan idéboksene er et forsøg på at ”black boxe” en bestemt forestilling om 

nysgerrighed, der samtidig trækker på framingen. Analysedelens formål er at åbne den mentale og 

fysiske black box, som idéboksene anskues som.  

 

Endelig diskuteres, hvordan modstanden mod projektet installerer disciplinering af mentaliteten og 

medarbejdernes evne til at generere nysgerrighed. Diskussionen tager udgangspunkt i de foregående 

analysers konklusioner, og anskuer modstanden i et Foucault-perspektiv, hvor modstanden kommer 

før magten.  



1.4. Afhandlingens erkendelsesinteresse  

Inden det teoretiske perspektiv præsenteres, beskrives afhandlingens erkendelsesinteresse. 

Erkendelsesinteressen kan aflæses i problemformuleringens tre arbejdsspørgsmål: 1) Hvordan 

skaber kulturprojektet et overflow, der udgør særlige problemer for kulturprojektet? Og på hvilken 

måde bidrager framingen til disse overflow? 2) hvordan bliver forestillingen om nysgerrighed 

etableret gennem idéboksene? og 3) hvordan informerer modstanden om kulturprojektets 

umulighed? 

 

Første arbejdsspørgsmål rekonstruerer kulturprojektets logik gennem en teoretisk optik, der 

konstruerer empirien som genstand. Motivationen for at beskæftige sig med netop dette problem er, 

at kulturprojektet kombinerer to værdier fra forskellige regimer i en samlet logik, der skal medføre 

en forestilling om nysgerrighed – og senere innovation. Kulturprojektet installerer samtidig nogle 

selvfølgelige præmisser, der kan have uventede konsekvenser for implementeringen af projektet, 

hvorfor der spørges til disse overflow. Interessen for emnet er derfor både teoretisk såvel som 

empirisk funderet. Det stiller krav til det teoretiske fundament, der kan besvare denne undren uden 

at installere sin egen logik. 

Dernæst undersøges, hvordan framingen af nysgerrighed bidrager til overflowet. Interessen er at gå 

et spadestik dybere i empirens rammesætning og forestilling af begrebet nysgerrighed.  

Motivationen er dernæst at kunne undersøge, hvordan forestillingen om nysgerrighed bliver 

etableret gennem idéboksene gennem brugen af begrebet black box. Idéboksene trækker på en 

særlig forståelse af begrebet nysgerrighed, og det trækker på en forestilling om, at der er et lineært 

forhold mellem problem og løsning. Ledelsen udpeger problemet, at virksomheden bør være mere 

nysgerrig for at kunne blive innovativ, og løsningen er at opsætte idébokse. Idéboksene skal således 

løse problemet med mangel på nysgerrighed. Udfordringen med den tankegang er, at idéboksene 

kun kan tilbyde mere af det som bliver udpeget som en mangel. Det er således umuligt at overskride 

dikotomien mellem problem og løsning (Ratner 2008:27). Formålet er at afdække idéboksene som 

black box for senere at stille spørgsmål ved, om det er muligt at indsætte en black box strategisk.  

Diskussionen tager afsæt i modstanden mod kulturprojektet og sætter fokus på kernepræmissen om, 

hvorvidt det er en forestilling om nysgerrighed at være nysgerrig på kommando. Modstanden mod 

projektet afslører en alternativ forestilling om nysgerrighed, hvorfor koblingen af netop disse 

spørgsmål er relevante. Diskussionens interesse er at afselvfølgeliggøre de foregående analysers 



selvfølgeligheder, som er blevet konstrueret gennem kulturprojektet. Samtidig stiller diskussionen 

spørgsmålstegn ved koblingen mellem nysgerrighed og innovation, og hvorvidt det er muligt at 

koble disse på begrebernes egne præmisser. Diskussionens formål er på den måde at give X et 

alternativt perspektiv på, hvordan forestillingen om nysgerrighed er mulig og umulig gennem den 

valgte framing.  

2. Nysgerrighed som case 

Afhandlingen har et konstruktivistisk videnskabsteoretisk perspektiv. Her anskues en case som en 

teoretisk konstruktion, der smelter sammen med formålet med undersøgelsen. En case er derfor 

hverken empirisk eller givet på forhånd. Der er interaktion mellem ideer og beviser, som medvirker 

til, at casen bliver konstrueret (Ragin & Becker 1992:10). Casebeskrivelsen er således også en 

konstruktion.  

 

X’s direktion har i et år arbejdet på idéer til, hvordan X kan styrke sin position i fremtiden sammen 

med et eksternt kommunikationsbureau. Direktionen har besluttet, at der skal fokuseres på 

nysgerrighed, og dernæst mangfoldighed, som skal medvirke til, at X i sidste ende bliver en 

innovativ arbejdsplads. De tre faser skal hver især sættes i gang med et par måneder eller et års 

mellemrum. Progressionen af faserne afhænger af, hvor godt direktionen vurderer, at processen 

skrider frem. Den endelige tidsplan for projektet er ikke fastlagt, men man forventer at have 

gennemført alle faser inden for tre år. Afhandlingen fokuserer kun på nysgerrighedsfasen.  

 

X forsøger med sit projekt ”Er du nysgerrig?” at opfordre medarbejdere til at være nysgerrige efter 

ny viden om produkter, kunder og fremtiden. Formålet er, at virksomheden skal blive mere 

innovativ og således stå stærkere i konkurrencen på telemarkedet i Danmark.  

 

Den 4. oktober 2013 lancerer X deres kulturprojekt. Det er lanceringen og implementeringen af 

projektet, som afhandlingen undersøger.  

I næsten alle afdelinger og butikker i X bliver der opstillet en idéboks (se bilag 1), som har to 

holdere. En holder med uudfyldte idékort, og en til udfyldte idékort. På boksen står der: ”Hvordan 

bliver vi en mere nysgerrig arbejdsplads?” (Bilag 1). I boksen ligger der også små kuverter, som 

kaldes ’lykkeposer’. Når medarbejdere har udfyldt et idékort, må de ”springe på hovedet i en 

lykkepose” (Bilag 1). Lykkeposerne kan indeholde slik, biobilletter, gavekort til en middag eller 



skrabelodder. Lykkeposerne er til medarbejdere, som har givet en idé. De anskues som en 

anerkendelse for medarbejderens bidrag.  

Alle medarbejdere bliver opfordret til at deltage via nyheder på X’s intranet.  

 

Den 8. oktober 2013 lancerer X nysgerrighedsprojektet eksternt med reklamer med animerede 

figurer, og sloganet ”Er du nysgerrig?”. Det er samtidig fra denne dag af, at medarbejdere kan 

lægge idéer. Indtil d. 17. oktober kan medarbejderne lægge et ubegrænset antal idéer, men antallet 

af ’lykkeposer’ er begrænsede.  

 

HR-afdelingen er ansvarlig for projektet og indsamlingen af idéer. HR informerer praktikanterne i 

HR og Kommunikationsafdelingen om processen, da de skal sortere idéerne i forskellige temaer. 

HR lægger vægt på, at alle forslag er gode og skal anerkendes. Når idéerne systematiseres er det 

vigtigt for den ansvarlige, at de bibeholder den autentiske ordlyd i forslaget, så dem der har forslået 

idéen, kan genkende deres egen idé. Det skal helst ikke omformuleres, men stavefejl må gerne 

rettes. Ingen idéer må slettes, og alle idéer skal med. Den ansvarlige iagttager, at praktikanterne 

ikke må gøre sig til dommer over idéerne, og ikke må tage stilling eller dømme idéernes kvalitet, 

når de systematiserer idéerne. 

 

Efter den 17. oktober publiceres en artikel på intranettet, hvor alle medarbejdere bliver informeret 

om den kommende afstemning af idéerne.  

Det er ikke alle idéer, der kommer til afstemning, men et udpluk, som repræsenterer mange af 

idéerne, da flere af forslagene er ens eller sammenlignelige. Der er dog ca. 100 idéer, som bliver 

sorteret fra i processen, da ledere iagttager, at de falder uden for formålet om en nysgerrig 

arbejdsplads. De bliver ikke sat til afstemning.  

 

Kategorierne er:  

- Arbejdsmiljø/kultur 

- Øget kendskab til produkter 

- Øget kendskab til afdelinger 

- Øget kundefokus 

- Vidensdeling og samarbejde 

- Kompetenceudvikling og faglige arrangementer 



- Kampagner og konkurrencer 

- Øvrige 

 

Den 25. oktober bliver udvalgte idéer sat til afstemning online frem til den 1. november, hvor 

medarbejderne kan stemme på, hvad de iagttager, er den bedste idé. Medarbejderne kan kun 

stemme én gang.  

Den 4. november bliver vinderidéen kåret, og et projektteam bestående af de medarbejdere, som har 

foreslået idéen, skal implementere den. Det er et bredt udsnit af hele virksomheden. På intranettet 

publiceres en artikel om vinderidéen og den videre proces. 

Den HR-ansvarlige lægger vægt på, at der skal skabes en kultur med engagement, tværfaglige 

projekter og nysgerrighed generelt i virksomheden. Det skal bl.a. gøres ved, at medarbejderne bliver 

informeret om projektet i artikler og videoer på intranettet.  

Tidslinje over kulturprojektet  

Dato    Handling 

04.10-2013    Intern lancering af kommunikationsunivers 

08.10-2013    Ekstern lancering af kommunikationsunivers 

08.10.2013    Medarbejdere kan lægge idéer i idébokse 

25.10.2013    Udvalgte idéer sættes til online afstemning 

01.11.2013    Deadline for afstemning 

02.11.2013    Projektteam dannes: Medlemmer udvælges 



3. Analysestrategi 

Analysestrategibegrebet lægger vægt på, at valget af metode og teori er et strategisk valg til forskel 

fra en traditionel opdeling af metode og teori. Det er ikke metoderegler, men en strategi for, 

hvordan epistemologien konstruerer andres iagttagelser som objekt for egne iagttagelser for at 

beskrive, hvorfra de beskriver (Andersen 1999:14). En epistemologisk videnskabsteori spørger til, 

hvordan tingene fremstår og er beskrivelser af andres beskrivelser (Andersen 1999:13). 

Analysestrategien vælger sine egne måder, hvorpå den analyserer afhandlingens problematik og 

skaber sine egne kriterier for argumentationen (Andersen 1999:9). Det betyder, at analysestrategien 

afgør de metodologiske overvejelser. Afhandlingen abonnerer på Andersens udlægning af 

analysestrategi, der er udviklet fra Niklas Luhmanns systemteori, men afhandlingen trækker ikke på 

systemteorien.  

 

I den praktiske udførelse kan analysestrategien støtte sig til flere metoder lige som afhandlingen 

bl.a. benytter observationer og interview som beskrevet i kapitel 4. Der er ingen klar adskillelse 

mellem teori, metodologi og metode, da begrebet er udgangspunktet, og på den måde formes 

metodologien og metoden. Kapitlets formål er derfor at redegøre for disse valg af teori, empiri og 

metode, der er bestemt ud fra problemstillingen og i kombination med empirien. Metoden er en del 

af den analysestrategiske praksis (Esmark et al 2005b:11). 

 

Analysestrategi er begrebet for den praksis, der skaber det videnskabelige blik således, at det sociale 

bliver iagttageligt (Esmark et al 2005b:7). Det bestemte analytiske blik afgør, hvad man kan se, og 

hvilke konklusioner analysen kan drage. Det afgør på den måde, hvordan afhandlingen kan iagttage 

kulturprojektet som genstand.  

3.1.  Valget af aktør-netværksteori 

Analysestrategien må skabe sine egne kriterier for afhandlingens argumentation. Derfor vil de 

følgende afsnit argumentere for brugen af aktør-netværksteori, der herefter benævnes som ANT, til 

at besvare problemstillingen. Analysestrategiens argumenter er, at ANT tilbyder et perspektiv, der 

sætter det materielle i fokus, og det har en fleksibel og refleksiv tilgang til empirien.  



3.1.1. En analyse af tingene og praksisserne 

ANT giver et perspektiv for, hvordan tingene ses som integrerede med de samfundsmæssige 

relationer. Traditionelt undersøger samfundsforskningen kun de menneskelige relationer, men de 

kan ikke analyseres i dybden, hvis man ikke tager højde for ’tingenes sociologi’ (Fuglsang 

2009:420). For mennesker er ting en uundgåelig del af hverdagen, ligesom der i casen er et stort 

fokus på de tekniske redskaber, der indgår i implementeringen af projektet. Det er disse 

menneskelige og ikke-menneskelige aktanter, som indgår i projektet som præmisser, og på den 

måde kan ANT åbne undersøgelsen via sin åbne tilgang.  

ANT er dermed fleksibel i den forstand, at den både anskuer menneskelige og ikke-menneskelige 

aktører.  

 

ANT spørger desuden ikke til, hvordan samfundet holder sammen på mennesker, men hvordan 

aktører holder samfundet sammen (Fuglsang 2009:418). ANT påstår, at det udelukkende kan 

undersøges ved at analysere, hvordan det foregår i praksis. Den giver dermed ikke et principielt 

svar, men et svar på, hvad der virker i praksis i den konkrete situation (Fuglsang 2009:419). På den 

måde giver ANT et indblik i, hvordan projektet fungerer i den valgte caseorganisation.  

Der er således tale om en undersøgelse af, hvordan mikrouniverser gennem forskellige 

’translationsprocesser’ udvikler sig til makrouniverser frem for den anden vej rundt (Fuglsang 

2009:421). Det er relevant, da afhandlingen undersøger, hvordan et mikrounivers som X tager et 

begreb som innovation, og på den måde indskriver sig i en større trend i de såkaldte 

makrouniverser.  

Det hænger sammen med, at der er et vekselvirkningsforhold mellem videnskab, teknologi og 

samfund, hvor det er vanskeligt at trække grænser, da de indgår i hinanden på kryds og tværs 

(Fuglsang 2009:421). ANT opdeler ikke verden i afskilte sfærer, men beskriver dem i stedet som 

integrerede. Dertil handler det ikke om at finde principielle lovmæssigheder eller normer i 

samfundet som eksempelvis at forklare, hvorfor innovation er blevet normen i organisatoriske 

praksisser (Fuglsang 2009:421). Afhandlingen forklarer derfor ikke, hvorfor innovation er blevet 

normen, men tendensen inspirerer til at undersøge, hvordan en arbejder konkret med innovation i 

praksis gennem idéboksene.  

 

Når praksisserne er undersøgt og kortlagt kan ANT gå et skridt videre. Den beskriver og følger den 

proces, hvor elementerne fra ét miljø bliver repræsenteret i et andet miljø (Fuglsang 2009:423). Det 



er interessant, eftersom afhandlingen belyser, hvordan X tager et begreb, der handler om en naturlig 

og medfødt evne, nysgerrighed, og indfører det i et økonomisk miljø. ANT beskriver, hvordan 

arbejdet med at koble elementer sammen over afstande foregår. Det handler således om at 

analysere, hvordan fænomenerne repræsenteres i konkrete sociale sammenhænge (Fuglsang 

2009:423). Dét er ANT’s epistemologi, og er dét, der skal beskrives (Fuglsang 2009:423).  

 

3.1.2. En refleksiv analysestrategi   

ANT er refleksiv på den måde, at den medreflekterer sin egen produktion af tekst (Latour 

1988:166). Den forsøger ikke at ’tilføje’ sine egne forklaringer eller dekonstruere virkeligheden. 

Ifølge Latour kan ingen metodologi nogensinde bringe teksten tættere på det, den forsøger at 

beskrive, og i stedet skal forskeren derfor lade teksten tale for sig selv (Latour 1988:174).  

Det forsøges ved at beskrive episoderne i casen. Beskrivelserne står for sig selv og er blot 

konstruktioner. De har ikke til formål at forklare eller dekonstruere virkeligheden. De udvalgte 

beskrivelser betyder samtidig, at jeg indgår som aktiv medkonstruktør i casen, hvorfor det ikke er 

en neutral strategi. Jeg indgår som medkonstruktør i casen, når jeg spørger ledere og medarbejdere 

til formålet med projektet om nysgerrighed, spørger medarbejdere om, hvilke idéer de har bidraget 

med og deres oplevelser af projektet samt, når jeg selv lægger en idé og tager en ’lykkepose’. På 

den vis har jeg påvirket konstruktionen af data og den empiriske realitet. Min tilstedeværelse har 

dermed også gjort en forskel i netværket, men foruden min rolle som medkonstruktør, havde jeg 

ikke været i stand til at beskrive hændelserne på lige fod med hændelserne.  

 

ANT’s opgave er at vise og beskrive, hvordan arbejdet med at repræsentere elementer over afstande 

foregår, og hvordan elementerne gennem translationer fra et niveau til et andet integreres i aktør-

netværk (Fuglsang 2009:425). Det sker gennem aktanterne, der både kan være menneskelige og 

ikke-menneskelige. Aktør-netværksteori er en særdeles åben og fleksibel analysestrategi. Det 

skyldes, at der ikke er en privilegeret eller fremtrædende aktør eller netværk. Den tilføjer ikke 

sociale netværk til social teori, men forsøger at genopbygge social teori ud af netværk. På den måde 

er dens formål at betragte kernen i samfund og naturen (Latour 1997:3). Eller den forsøger at 

placere videnskab og teknologi som en del af genstandsfeltet, når samfundet studeres. På den måde 

er den provokerende, da den ofte medreflekterer sit videnskabsteoretiske grundlag (Fuglsang 

2009:418). 



Afhandlingen beskriver, hvorledes forskellige aktanter forbindes i nye konstellationer og derved 

indgår i aktør-netværk. På den vis overholder afhandlingen kravet om at beskrive aktør-netværk og 

handlinger.  

 

ANT’s formål er at følge handlinger fra menneskelige og ikke-menneskelige aktanter, 

distributionen af ejendele fra enhederne, forbindelserne, der bliver skabt imellem dem, cirkulationen 

af disse tilskrivelser, distributioner og forbindelser. Transformationen af forbindelserne, 

distributioner og sammenhænge af de mange elementer, der cirkulerer, samt gennem de få veje, 

hvor de bliver sendt (Latour 1997:10).  

Det er netop forbindelserne, der er i fokus, hvilket gør ANT relevant for afhandlingen. Disse 

forbindelser udgør et sæt af præmisser i kulturprojektet, der bliver skabt og transformeret gennem 

de tilgængelige teknologier.  

Det gøres ved, at ANT forbliver fuldstændig åben overfor, hvilke aktanter og forbindelser, der skal 

følges. I stedet for at forudsige, hvordan en aktant skal handle og hvilke forbindelser, der er tilladt, 

gør ANT sig ingen antagelser om, hvem der spiller en rolle. Det betyder, at ANT er mere et 

infrasprog end et metasprog, der åbner analysen for heterogene elementer (Latour 1997:14).  

ANT åbner på denne vis analysen ved at gå imod alle foregående antagelser og giver mulighed for 

at beskrive reduktioner (Latour 1997:14). Det er vigtigt for afhandlingens interesse, da afhandlingen 

gør op med de selvfølgeligheder i processen. Ved at eliminere alle foregående antagelser er 

afhandlingen i stand til at afdække disse selvfølgeligheder.  

 

ANT giver et tredimensionelt perspektiv på verden, hvor knudepunkter har lige så mange 

dimensioner som de har forbindelser. Verden betragtes i ANT som havende lange fiberagtige tråde, 

der er trævlede og har kapillæragtig karakter, der aldrig kan anskues gennem fastlåste begreber som 

niveauer, lag, territorier, sfærer, kategorier, strukturer eller systemer (Latour 1997:3).  

 

ANT tilbyder en tom ramme, der gør undersøgelsen i stand til at følge enhver samling af heterogene 

enheder. Det er en metode til at beskrive spredningen af forbindelser ligesom semiotikken er en 

metode til at beskrive de skabende stier i enhver fortælling. Den forklarer ikke formen på enheden 

eller handlingerne, men beskriver kun, hvad optagelsesteknikken skal være for, at alle enheder 

bliver beskrevet med alle detaljer. ANT lægger vægt på optegnelserne og ikke på de specifikke 

former optegnelserne har medført (Latour 1997:13).  



Afhandlingen undersøger således de forbindelser, der bliver skabt, men tager ikke stilling til 

forbindelsernes form.  

 

Refleksivitet er indlejret i ANT. Det er tilfældet, når aktanter får tilbudt muligheden for at krydse 

grænsen mellem ting og repræsentationer. Det anses for at være problematisk i relativistisk teori, 

fordi den giver observatøren en speciel position, som den afskærer alle andre fra, eller den er så 

stille som alle andre, som er nægtet en privilegeret status (Latour 1997:19). Det er et ’problem’, 

hvis forskeren slår sig op på en observatør ’udefra’, der kan give forklaringer og ikke blot 

beskrivelser. Der er ingen privilegeret position, men ifølge Latour er der heller ikke behov for dette. 

Fraværet af en privilegeret observatør betyder, at det ikke begrænser aktørens udvidelse og 

informationer (Latour 1997:19). For at være i stand til at forklare, redegøre, observere, bevise og 

diskutere, skal aktanten kunne bevæge sig rundt. Ingen privilegeret observatør betyder derfor også, 

at der ingen begrænsninger er på mængden af viden man kan opnå (Latour 1997:20).  

 

ANT giver et fleksibelt perspektiv med mulighed for at beskrive, hvordan forskellige aktanter og 

netværk har betydning i casen. Grundet afhandlingens problemstilling vil analysen dog fokusere på 

idéboksene som aktør-netværk.  

3.2. Et konstruktivistisk perspektiv 

Afhandlingen har et konstruktivistisk udgangspunkt, da den undersøger idéboksene som 

konstruktion for observation. Idéboksene er valgt, da de er en fysisk og materiel konstruktion til 

forskel fra at følge medarbejderne i et socialkonstruktivistisk perspektiv.  

Aktør-netværksteori er konstruktivistisk, da den opfatter det, den beskriver, som konstruktioner af 

repræsentationer af reelt eksisterende objekter, og ikke som produkter af sociale relationer 

(Fuglsang 2009:421). Det handler således ikke om at beskrive, hvordan bestemte sociale fænomener 

er socialt konstruerede som i socialkonstruktivismen (Fuglsang 2009:423).  

Konstruktionerne er ikke entydige, men mangfoldige, da de kan beskrives fra forskellige 

perspektiver og hele tiden ændrer sig (Fuglsang 2009:421).  

Disse konstruktioner bliver bl.a. afdækket gennem observationer i felten. Konstruktivismen 

fokuserer på, hvordan mennesker skaber mening og konstruerer stabile sociale strukturer, der 

påvirker og påvirkes af efterfølgende handlinger. Gennem observation studeres samtaler og 

interaktion, hvor den oplevede virkelighed konstrueres (Darmer et al 2010:275).  

 



Der er en tydelig sammenhæng mellem analysestrategien og de valgte metoder. Ifølge aktør-

netværksteorien er der ingen entydige regler for, hvilken slags data eller metoder forskeren kan 

arbejde med, men det er afgørende, at forskeren forholder sig åbent til de fortællinger, som empirien 

præsenterer (Bjerg et al 2006:166 og Esmark et al 2005a:14 ).   

ANT arbejder ud fra mottoet ”følg aktørerne”, og det forsøger afhandlingen ved at beskrive 

idéboksene som aktør. På den måde følger afhandlingen aktørerne, der skaber og genskaber det 

sociale gennem interaktionen (Ratner 2013:4). Idéboksene er udvalgt, da de udgør kernen i 

kulturprojektet og distribuerer handling.  

 

Med et konstruktivistisk perspektiv som videnskabsteoretisk baggrund er formålet at afdække, 

hvordan fænomenet kulturprojektet italesættes og gøres af mennesker, der trækker på tilgængelige 

diskursive ressourcer og fortolkningsrepertoirer (Brinkmann & Tanggaard:31).  

Det undersøges gennem det konstruktivistiske interview, hvor det er formålet at finde frem til 

respondentens fortolkning af situationen. Det vil altid forblive en fortolkning, da intervieweren ikke 

kan blive respondenten og dermed opnå ’hele sandheden’ (Darmer et al 2010:227). Grundet den 

konstruktivistiske analysestrategi vil afhandlingen således skabe empirien frem for at afdække den.  

 

Interviewet er en udbredt måde at opnå viden om menneskers livssituation, meninger, holdninger og 

oplevelser (Brinkmann & Langgaard 2010:29). Interviewet er dog ingen neutral metode, men en 

aktiv proces, idet det er en interaktion mellem en eller flere personer, der leder til socialt 

forhandlede, kontekstuelt baserede svar (Brinkmann & Langgaard 2010:30). Det betyder, at 

afhandlingens interviews på ingen måde skal anses for at være neutrale eller endegyldige sandheder. 

Det er svar, som er påvirkede af den virkelighed og kontekst, som de er opstået af. Svarene er på 

den måde konstruktioner skabt af interviewsituationen (Brinkmann & Langgaard 2010:31).  

Interviewet undersøger den livsverden, som fremtræder i en direkte og umiddelbar oplevelse, inden 

forskeren reflekterer og teoretiserer over verden. Det er en privilegeret adgang til 

interviewpersonens livsverden. Målet med interviewet er at komme tæt på personens oplevelser, for 

at afdække et sammenhængende og teoretisk velinformeret perspektiv på oplevelsen (Brinkmann & 

Langgaard 2010:31).  

 



3.3. Overblik over aktør-netværksteorien 

ANT kendetegnes primært ved antropolog og filosof Bruno Latour sammen med sociologerne 

Michel Callon og John Law.  

Latours laboratoriestudier udgør et vigtigt fundament for ANT, der op gennem 1980’erne og 

1990’erne udviklede sig til en selvstændig tilgang til studier af videnskab, teknologi og samfund. 

Det skete primært på Ecole des Mines i Paris, som var hjemsted for både Callon og Latour, og det 

blev samlingspunkt for ANT (Kroustrup & Olesen 2007:71).  

 

Det følgende afsnit opridser kort de teoretiske bidrag til ANT fra Latour, Callon og Law.   

3.3.1. Udviklingen af ANT 

ANT har siden 1980’erne tilbudt en markant og provokerende dagsorden i spørgsmål om, hvordan 

videnskab og teknologi er vævet sammen med samfundet og naturen. Det, der normalt tages for 

givet som noget virkeligt som fx mennesker, samfund, ting og kendsgerninger er ifølge ANT 

effekter af forbindelser mellem heterogene aktører. Sociologiens opgave er at studere de 

forbindelser, som holder sammen på netværket, og de aktører, der skaber og samtidig skabes af 

netværk. Med inspiration fra semiotikken ophæver den skarpe skel mellem mennesker og ikke-

mennesker. Det handler således om at identificere de aktanter, som får en selvstændig rolle i at 

opretholde eller udvide et netværk (Kroustrup & Olesen 2007:63).  

 

ANT er udviklet som en provokation mod den veletablerede samfundsteori. Den traditionelle 

sociologi er enten optaget af samfundets aktører eller af den struktur, der bærer og giver betydning 

til samfundet. ANT gør op med det traditionelle spørgsmål om, hvorvidt det er aktøren eller 

strukturen, der er analysens udgangspunkt (Kroustrup & Olesen 2007:71). 

 

Bruno Latours laboratoriestudier i 1980’erne undersøgte gennem observationer, hvordan videnskab 

bliver til i de daglige aktiviteter. Latours analyse viste, at videnskaben afhang af dagligdags og 

rutineprægede opgaver på den fysiske arbejdsplads, og derfor undersøgte han det ved at fokusere på 

videnskabsmanden i laboratoriet (Kroustrup & Olesen 2007:64).1 

 

I 1981 gør Callon og Latour op med en række traditionelle sociologiske traditioner i teksten 

”Unscrewing the big Leviathan”. Artiklen spørger, hvordan man kan beskrive samfundet, hvis 
                                                        
1 En fuldkommen oversigt over ANT-udgivelser kan ses i Law 2000.  



målet er at analysere konstruktionen af forskellene i størrelsen mellem mikro- og makro-aktanter. 

Ifølge Callon og Latour har sociologien traditionelt ingen distance til empirien, som undersøges. I 

stedet forklarer og fortolker sociologien og skaber på denne vis sine egne samfund (Callon & 

Latour 1981:298). Samtidig er der er en tendens til at analysere makro-aktører med forskellige 

teorier og redskaber end mikro-aktører. Ifølge ANT skal disse analyseres symmetrisk og følge 

makro-aktører på samme vis som mikro-aktører. Desuden glemmer den traditionelle sociologi 

materielle aspekter i sociologiske analyser. Det er aspekter som ANT gør op med. 

 

Bogen ”Reassembling the social” kan læses som en metodebeskrivelse af ANT. Latour lægger vægt 

på beskrivelserne af de spor og handlinger som aktanterne skaber (Latour 2005:144), hvilket 

afhandlingen trækker på.  

 

Callons arbejde fokuserer på innovation, teknologier samt beskrivelsen af det økonomiske marked 

som enhed i ”The Laws of the Market” (Callon 1998). I dette værk beskriver Michel Callon bl.a. 

begrebet framing og overflowing, hvilket afhandlingen trækker på.  

 

John Law beskriver derimod magt og kontrolperspektiver. Et vigtigt værk er analysen af den 

portugisiske rute til Indien, der beskrives i ”On the Methods of Long Distance Control: Vessels, 

Navigation and the Portuguese Route to India” (Law 2000).   

 

I dag anskues ANT ikke længere som provokerende, men er bredt anerkendt inden for forskellige 

fagområder (Kroustrup & Olesen 200:88). Årsagen til dette er muligvis ANT’s fleksible tilgang til 

empirien og fokus på praksisser, som beskrevet ovenfor.  

 

3.3.2. Afhandlingens anvendelse af ANT 

Afhandlingen anvender primært udlægninger af Bruno Latours forfatterskab samt Michel Callons 

udlægning af begrebet framing. Latour anses for en af de primære udviklere af ANT som teoretisk 

tilgang, og har senere udviklet en mere konkret beskrivelse af metoderne til ANT. Det er disse 

afhandlingen trækker på. Det er en anderledes teori, der ikke siger noget om de ting, der studeres, 

men om hvordan man skal eller ikke skal studere ting. Den giver aktanterne rum til at udtrykke sig 

selv (Latour 2005:142). På den måde får idéboksene selv lov til at udtrykke sig i afhandlingen.  



3.3.3. Latours ANT-analyse som teoretisk ramme 

Latour beskriver følgende fem pointer om ANT. Det er punkter, der er afgørende for udarbejdelsen 

af ANT-analyser.  

 

3.3.3.1. Gruppers stabiliseringsarbejde skal spores 

Grupper kræver konstant vedligeholdelsesarbejde for at opnå stabilitet. I denne proces efterlader det 

sig en masse spor, der kan følges (Latour 2005:34). Stabiliteten kræver imidlertid instrumenter, 

redskaber og materiel (Latour 2005:35).  

Idéboksene som teknologi og aktant kræver derfor også kontinuerlig handling for at blive anerkendt 

som aktant. Det er et arbejde, der sker konstant i perioden, hvor medarbejdere skal lægge idéer.  

 

3.3.3.2. Handling skal distribueres 

Handling er distribueret til aktanter af andre. Det betyder ikke, at man skal forklare, hvorfor 

aktanter handler som de gør og dermed opfinde underliggende årsager i det sociale. Det kræver i 

stedet ”Recording not filtering out, describing not disciplining, these are the Laws and Prophets” 

(Latour 2005:55).  For at forfølge det krav må aktanterne, der gør en forskel, følges. Den konkrete 

analyse kommer ikke af at vælge en aktant frem for en anden, men at følge flere og de relative dele 

af aktanter (Latour 2005:61). ANT’s slogan ”følg aktørerne” bliver således til, at man skal følge 

aktørerne i deres bevægelse gennem det væv af ting, som aktørerne har tilføjet til de sociale 

færdigheder for at gøre de konstant skiftende interaktioner mere bestandige (Latour 2008:91).  

Analysen indledes derfor med at beskrive, hvordan idéboksene får distribueret handling af andre. 

Afhandlingen følger primært idéboksene som aktant, men deriblandt bliver alle aktanter, som den 

involverer også beskrevet. 

 

3.3.3.3. Både menneskelige og ikke-menneskelige aktører skal følges 

Det sociale er en midlertidig samling, der er karakteriseret ved måden, den samler sig på i nye 

former (Latour 2005:65). Det sker både gennem menneskelige og ikke-menneskelige aktører, da 

ethvert objekt kan gøre en forskel for mulige handlinger. Det betyder dog ikke, at de afgør 

fremtidige handlinger eller forårsager bestemte handlinger som i en kausal sammenhæng (Latour 

2005:72). 



Afhandlingen følger både menneskelige og ikke-menneskelige aktanter i projektet om 

idégenerering. Det skal dog ikke forstås således, at fordi idéboksene bliver anvendt nødvendigvis 

forårsager andre aktanters handlinger som i en kausal sammenhæng.  

  

3.3.3.4. Det sociale skal forklares 

ANT gør op med ideen om, at det sociale kan forklare fænomener ’derude’, og det sociale findes. I 

stedet kan det sociale ikke forklare noget, men det sociale skal i stedet forklares. Den traditionelle 

sociologi har i Latours øjne altid studeret samfundet nedad, da det havde magten på sin side, hvilket 

der ikke blev stillet spørgsmålstegn ved (Latour 2005:97). Det sociale behøver derimod ingen 

beskrivelser. Det sociale er ingen bestemte steder, men cirkulerer alle vegne og forbinder non-

humane ting. Man kender ikke på forhånd hvilke aktører, der er forbundne, men det er fastlagt, at 

alle aktørerne, som følges, er forbundne på den måde, at de får andre til at handle (Latour 

2005:107). En aktør kan ikke erstattes af en anden. Målet er at følge de translationer mellem 

aktørerne, der skaber synlige og sporbare forbindelser (Latour 2005:108). 

Det forsøges ved at følge idéboksene, der skaber synlige spor via de idéer og handling, der bliver 

distribueret omkring dem.   

 

3.3.3.5. Forbindelser skal kortlægges 

ANT’s teoretiske rammer skaber udfordringer for, hvordan en analyse praktisk kan gennemføres. 

ANT favoriserer rapporter, da opsporingen af forbindelserne skal kortlægges. Man skriver således 

handlinger ned og lander i midten af dem. Handlingerne begynder ikke, fordi man kortlægger dem, 

og de stopper heller ikke, når man stopper (Latour 2005:123). Alle disse beskrivelser er 

konstruktioner, men de er samtidig sande. En god beskrivelse er beskrivelse, der opsporer et 

netværk. Alle aktørerne skal derfor handle og spille en rolle netværket (Latour 2005:128). 

Det stemmer overens med afhandlingens konstruktion af data gennem feltarbejdet. Mine 

beskrivelser af hændelserne i felten er konstruktioner, som blev nedfældet i en dagbog over fire 

måneder i virksomheden. Målet er ikke at skabe positivistiske repræsentationer, men at være tæt på 

felten og derfra kunne formidle (Geertz 1999:6).  

 



De fem punkter er centrale for arbejdet med ANT. Alle beskrivelserne af kulturprojektet er 

konstruktioner og samtidig ANT’s primære kilde til netværket. Beskrivelserne af hændelserne er 

kilden til at opspore netværket. 

3.4. Aktør-netværksteoriens begreber 

I de følgende afsnit vil ANT’s kernebegreber blive gennemgået. Det er begreberne: Aktant, netværk 

og translation. Afhandlingen anvender desuden begreberne magt, black boxes, overflow, dislokation 

og framing, da de er relevante for analysestrategien.  

3.4.1. Aktant og magt 

En aktant er en semiotisk definition, en aktant – er noget, der handler eller hvortil handling 

tilskrives af andre. Det forudsætter ingen særlig motivation fra menneskelige aktører eller 

mennesker i det hele taget. En aktant kan bogstavelig talt være alt forudsat, at den tilskrives at være 

kilden til handling (Latour 1997:10). Imens aktør-begrebet umiddelbart konnoterer intentionelle 

handlende individer, så er aktantbegrebet mere neutralt, da handling både kan være ting, dyr eller 

mennesker (Kroustrup & Olesen 2007:83).  

Afhandlingen benytter både begreberne aktør og aktant, men det henviser altid til en neutral aktant, 

der ikke har intentioner.  

 

Callon og Latour udvikler aktant-begrebet ud fra Hobbes Leviathan. Hobbes suveræn er magtfuld 

gennem de forbindelser af aktanter, som suverænen har indgået aftale med gennem ’den sociale 

kontrakt’. Det er således en række aktører, der udgør suverænen som én aktant. Gennem kontrakten 

er suverænen i stand til at handle og tale på folkets vegne (Callon & Latour 1981:280).  

 

Aktanter skal forstås på samme måde som netværk. To netværk kan have den samme form, men det 

ene er begrænset til et vist punkt, hvorimod det andet spreder sig over et helt land, lige som 

suverænen kan være én blandt andre og personificeringen af et helt land (Callon & Latour 

1981:280).  På denne måde giver det ikke mening at tale om størrelsen på en aktant. Det handler 

nærmere om, at netværket er længere eller kortere. Det er derfor svært at skelne mellem aktant og 

netværk, da de kan være begge ting afhængig af situationen og perspektivet.  

 

Definitionen af aktant-begrebet sætter fokus på, at det er en handlemåde. Latour beskriver det 

således: ”nøglen er at beskrive aktøren ud fra hvad denne gør, dennes performance” (Fuglsang 



2009:427). Latour skelner derefter mellem to forskellige handlemåder: Menneskelige og ikke-

menneskelige. En ikke-menneskelig handlemåde kan være at gå i stykker så som en telefon eller 

computer. De forskellige ting kan indgå i vidt forskellige sociale universer og rollestrukturer. De 

ikke-menneskelige aktanter er dermed karakteristiske handlemåder, der definerer tingene som 

eksempelvis telefonen ringer, kniven skærer og pistolen skyder. De ikke-menneskelige handlemåder 

forudsætter menneskelig involvering, men repræsenterer samtidig handlemåder, der ikke kan finde 

sted uden tingene (Fuglsang 2009:428).  

 

Handling kendetegner en aktant, og handling er per definition dislokeret. ”Action is borrowed, 

distributed, suggested, influenced, dominated, betrayed, translated” (Latour 2005:46). 

Dislokationsbegrebet beskriver det forhold, at forskellige elementer fra forskellige tider, steder og 

materialer samles for at aktanter kan handle. Det er et relevant begreb, da idéboksene samler 

’nysgerrigheden’ på tværs af geografiske afstande og over tid i virksomheden.  

 

En aktant eller handlemåde skal selv repræsenteres. En potentiel handlemåde som eksempelvis i et 

kontorlandskab eksisterer ikke for andre aktører med mindre, den er tilstrækkeligt repræsenteret i 

den givne sammenhæng blandt aktørerne. Selvom handlemåden er en dårlig repræsentation, er den 

stadig potentielt til stede og kan reagere mod aktørerne gennem selvrepræsentation. En 

medarbejders handlemåde på arbejdspladsen eksisterer, uanset hvor godt eller dårligt repræsenteret 

den er. På et tidspunkt kan den reagere ved at ’slå tilbage’ og vise sig på en uventet måde (Fuglsang 

2009:429).  

Hvis en teknologi ikke er ordentligt beskrevet, kan den bryde sammen og dermed slå tilbage mod et 

aktør-netværk. I ANT er aktanterne ikke et resultat af repræsentationen, men er handlemåder i et 

univers af tegn, der bringes til at cirkulere i et aktør-netværk. Handlemåderne kan slå tilbage mod 

aktør-netværket gennem selvrepræsentation, hvis tegnene er utilstrækkelige eller deres mening 

misforstås (Fuglsang 2009:428). Det er for eksempel tilfældet med Frankenstein i Mary Shelleys 

roman, hvor Frankenstein er underrepræsenteret i fællesskabet, og derfor bliver til et uhyre, der gør 

modstand mod fællesskabet. Med andre ord er repræsentationen af tingen for reduktiv og 

ekskluderende, og derfor slår den ekskluderede tilbage mod fællesskabet (Fuglsang 2009:429).  

Det er relevant, da idéboksene som teknologi også kan vise sig at være for reduktiv og 

ekskluderende, og dermed være medvirkende til at kulturprojektet mislykkes. Det kan også vise sig, 



at medarbejdernes nysgerrighed går udover det forventede, og dermed skaber udfordringer for 

netværket.  

 

En aktant er ikke en fikseret enhed, men er som et flow af cirkulerende objekter, der bliver udsat for 

prøvelser. Dets stabilitet og kontinuitet er nødt til at blive opretholdt gennem andre handlinger og 

prøvelser (Latour 1997:12).  

Idéboksenes status som aktant er således afhængig af, at de bliver opretholdt gennem 

medarbejdernes distribution af handlinger som fx ved at lægge idéer. Når perioden med at lægge 

idéer er overstået, er idéboksenes stabilitet samtidig potentielt i fare.   

 

Aktant-begrebet søger ikke at beskrive, hvordan individuelle mennesker ønsker at opnå magt 

gennem et netværk. ANT er indifferent overfor menneskelige ønsker, og der er ingen forudgående 

beskrivelser af menneskelige aktørers muligheder, fordi selvet og den sociale aktør som i traditionel 

socialforskning ikke er interessant for ANT (Latour 1997:10).  

I ANT er magt resultatet af en proces og ikke en given beholdning, man kan besidde, eller kapital 

som automatisk giver en forklaring. Magt og dominans skal produceres (Latour 2005:64). Hvis en 

aktant fremstår magtfuld i en analyse, skal det forstås som konsekvensen af en række processer, 

hvortil aktanten er blevet til, og kan ikke forklare, hvorfor andre aktanter handler som de gør.  

 

Det er ikke ANT’s agenda, at tilbyde en model over menneskelige aktanter eller lister over 

menneskelige kompetencer, selvet eller den sociale aktør som i traditionel socialforskning. Hvad 

der derimod er på agendaen er menneskelige og ikke-menneskelige handlinger, distributionen af 

disse blandt forskellige enheder, forbindelserne det skaber, translationer og transformationerne af 

forbindelserne (Latour 1997:10).  

Det er således handlingerne, distributionen mellem aktanterne og forbindelser som idéboksene 

skaber, som afhandlingen kortlægger.  

3.4.2. Black box 

En black box indeholder dét, der ikke længere skal overvejes, og ting, hvis indhold er blevet et 

spørgsmål om ligegyldighed. En aktant vokser med antallet af relationer, som aktanten kan sætte i 

’black boxes’. Desto flere elementer en aktant kan placere i en black box, såsom tænkemåder og 

vaner, desto stærkere en konstruktion er mulig. En black box er dog aldrig helt lukket, men makro-

aktører kan opføre sig som om, at de er lukkede (Callon & Latour 1981:285).  



Afhandlingen benytter både begrebet black box om en mental og fysisk størrelse. Det benyttes til at 

beskrive idéboksene som en mental black box, der konstrueres gennem en empirisk realitet via 

brugen af idéboksene. Når medarbejderne benytter disse og ikke stiller spørgsmål ved dem 

konstrueres de som både mentale og fysiske black boxes.   

Afhandlingen går således videre end den teoretiske forståelse af begrebet og benytter det om to 

forskellige aspekter: 1) den fysiske empiriske realitet, og 2) den teoretiske forståelse om 

selvfølgelige vaner og handlemåder som udlagt af Callon og Latour.  

 

Black-boxing betyder, at sociale relationer ’pakkes ned’ og lægges i teknologiske konstruktioner, 

der består af teknologi, hvor de ikke fylder så meget. Der bliver ikke længere stillet spørgsmålstegn 

ved ’kasserne’ bl.a. fordi ingen kan overskue indholdet af dem (Fuglsang 2009:432). En black box 

er en anordning eller system, der for lethedens skyld kun beskrives i kraft af dets input og output 

(Winner 1993:275).  

 

Black-boxing er relevant, da det belyser, hvorvidt idéboksene bliver genstand for aktanternes 

sociale relationer, hvor handlemåder, tænkemåder og vaner bliver selvfølgeliggjort ved brugen af 

idéboksene. Det er samtidig relevant, da selvfølgelighederne omkring idéboksene dermed bliver 

belyst, og kan besvare det andet arbejdsspørgsmål, der undersøger, hvordan forestillingen om 

nysgerrighed bliver etableret gennem idéboksene.  

 

3.4.3. Netværk og translation 

Et netværk er en enhed, der opsporer og indskriver. Det er en ontologisk definition og ikke et 

inaktivt materiale, der afhænger af andre såsom menneskelig aktivitet (Latour 1997:9). ”A network 

is not a thing but the recorded movement of a thing” (Latour 1997:22).  

 

Fordelen ved at arbejde med netværk er bl.a., at man undgår at beskrive afstande som fjerne eller 

tætte. Elementer, der synes tætte, når de er løsrevet fra hinanden, kan være fjerne, hvis deres 

forbindelser analyseres. Og omvendt kan elementer, der fremstår fjerne fra hinanden, være tætte, 

hvis man ser billedet i en større kontekst, hvor alle forbindelser er optegnede (Latour 1997:5).  

Et netværk er hverken større eller mindre et andet netværk. Det er blot længere eller mere intenst 

forbundet. På denne vis indskriver netværk sig ikke i den traditionelle opdeling af relationer, der 



beskrives som værende fra top til bund eller fra bund til top. Der er intet hierarki i netværk (Latour 

1997:7).  

Netværk opererer ikke med rumlige dimensioner som fjerne eller tætte, store eller små eller inde- 

eller udefra. Et netværk opererer ikke med distinktioner som inden- eller udenfor, men udgør en 

grænse i sig selv. Det eneste spørgsmål man kan stille er, hvorvidt der er en forbindelse mellem to 

elementer eller ej. Overfladen ’mellem’ netværk er enten forbundet – og så udvider netværket sig – 

eller også er der ingen forbindelse. Der er intet uden for netværket. Det betyder, at man ikke skal 

udfylde tomrummet mellem forbindelserne. Et netværk er en positiv størrelse, der ikke behøver 

negativitet for at blive forstået. Det har ingen skygge ifølge Latour (Latour 1997:8).  

 

Når der ikke er noget uden for netværket, betyder det, at netværk har et kontraintuitivt aspekt. Der 

er bogstaveligt talt intet andet end netværk, og der er intet mellem dem (Latour 1997:5). Det giver 

således ikke mening at forklare alt det uden for eller ved siden af netværk. Det hænger også 

sammen med netværksbegrebets forhold til aktant-begrebet.  

Netværk og aktant anskues som to komplementære størrelser. Netværk mobiliserer individuelles 

muligheder for at udvikle sig og fungere, hvorimod aktanter vælger de netværk, der tillader dem at 

realisere deres projekter (Callon 2008:29). Der er derfor et overlappende forhold mellem de to 

størrelser.  

 

Netværksbegrebet belyser, hvordan idéboksene kobler sig til andre netværk og aktanter, og dermed 

kobler elementer, der ikke før var til stede. Aktør-netværk kobler sig til hinanden og gennem disse 

koblinger forklarer de sig selv (Latour 1997:17).  

En forklaring er den tilkobling af en række praksisser, der kontrollerer eller griber ind i hinanden. 

Ingen forklaring er stærkere end at tilbyde koblinger mellem elementer, der ikke er relaterede til 

hinanden og vise, hvordan ét element fastholder mange andre (Latour 1997:17).  

Netværksbegrebet kan således tilbyde en forklaring på, hvordan der opstår en forestilling om 

nysgerrighed, når idéboksene kobler sig til aktanterne.  

Disse koblinger kan ligeledes belyses ud fra translationsbegrebet. Translation betyder ikke en 

oversættelse af et sprog f.eks. fra engelsk til dansk, men en forskydning, mægling, skabelsen af en 

forbindelse, der ikke eksisterede før, og som til en vis grad ændrer to elementer eller aktører (Latour 

1994:32).  



Gennem translationsprocessen etableres nogle obligatoriske passagepunkter for aktanterne i 

netværket. Ved at etablere de nødvendige kanaler for at opnå et bestemt mål bliver translationen 

mulig (Callon 1986:26).  

 

Translationsbegrebet er relevant, da det kan belyse, hvordan idéboksene skaber en forbindelse 

mellem medarbejdere og ledelse, der ikke før eksisterede. Denne forbindelse indgår som en del af 

præmissen for projektets implementering.  

3.4.4. Overflow  

Når man har identificeret aktanter og netværk, må man også identificere deres handlingers 

konsekvenser. På denne måde bliver det synligt, hvem der lider eller får gavn af de eksterne 

virkninger (Callon 1998:257).  

Overflow belyser, hvilke virkninger kulturprojektet har, og kan således belyse, hvordan 

præmisserne mulig- eller umuliggør forestillingen om nysgerrighed.  

 

Begrebet om eksterne virkninger illustreres bedst gennem Callons eksempel. Aktant A og B er 

aktører i en kontraktforhandling. Gennem forhandlingerne udtryCkker aktørerne deres interesser og 

evaluerer derefter de mulige beslutninger, der kan træffes ud fra dem. De endelige beslutninger har 

positive eller negative effekter, som her kaldes eksterne virkninger for aktører X og Y, og som ikke 

er involveret i forhandlingsprocessen. Enten fordi de ikke er i stand til at deltage, eller fordi de ikke 

ønsker at deltage (Callon 1998:247).  

Det er relevant for afhandlingen, da medarbejderne ikke indgår i beslutningen om, hvordan arbejdet 

med nysgerrighed skal foregå. De er således aktører X og Y. Overflowsbegrebet belyser 

konsekvenserne for X og Y ved at følge de elementer, der undslipper den framing, der skabte dem, 

og se hvordan de spredes ned af adskillige uforudsigelige veje (Callon 1998:257).  

For at identificere konsekvenserne ved overflow, må man lave lister med kilderne til overflow, som 

i eksemplet herover med aktør A og B, og en liste med dens mål X og Y. Det forsøges ved at 

analysere de forskellige overflows i første analysedel. Det er kompliceret, da de forskellige aktører 

som er mål for overflow muligvis ikke eksisterer før overflow (Callon 1998:258).  

 

Overflow anskues som normen ved enhver framing. ”Tracing the mechanisms by which 

controversial situations – where overflowing is the rule – become calculable, in other words 

capable of being framed” (Callon 1998:260).  



Med begrebet bliver det synligt, hvorledes rammesætningen af nysgerrigheden skaber konsekvenser 

for medarbejdernes forestilling om nysgerrighed, og hvorledes de kan interagere inden for 

framingen. Overflow er tæt forbundet med framingbegrebet, da det er muligt at fastholde overflow 

gennem framing.   

3.4.5. Framing 

Framing er Callons begreb for at identificere overflow og fastholde dem. Begrebet låner han fra 

Erving Goffman, der bruger det om teaterverdenen (Callon 1998:248). Rammen etablerer en 

grænse, der er rodfæstet i det, der ligger udenfor i adskillige fysiske og organisatoriske teknikker. 

Goffman betoner den dobbelte betydning i framing-processen. I teaterverdenen forudsætter det, at 

skuespillerne har kognitive ressourcer såvel som handlinger og strategier, der er blevet formet af 

tidligere erfaringer. Framing tager det ind, der ligger udenfor, ved at inddele det i kategorier, men 

fastholder sine forbindelser til det udenfor (Callon 1998:249).  

 

I teatereksemplet ved skuespillerne, hvad der forventes af dem. De går på scenen, og ved hvilke 

roller de skal spille, imens publikum ved, at det forventes, at de er stille imens stykket er i gang. I 

pausen er det okay at tale og hoste igen. Alle disse forventninger er indbyrdes forbundne, og det 

ville ikke kunne lade sig gøre uden alle forbindelserne (Callon 1998:249).  

Men alle de stiltiende aftaler og forventninger imellem skuespillere og publikum ville samtidig 

falde fra hinanden, hvis ikke de blev fastholdt i en passende fysisk ramme. En hel serie af materielle 

midler afgrænser det teatralske rum samt de handlinger, der kan lade sig gøre. De adskillige fysiske 

elementer er også selv indrammet af en institutionel ramme (forfatterens rettigheder, 

sikkerhedsregler, skatteregler etc.), der sikrer opretholdelsen og reproduktionen (Callon 1998:249).  

 

Selvom der trækkes grænser, er det afgørende, at der er et netværk af forbindelser til den ydre 

verden. Uanset om man spiller kort eller taler om et samarbejde i en operationsstue, så gøres der 

brug af midler, som har sin egen historie i det større samfund, og trækker på en bredere forståelse af 

meningen, der bliver skabt fra midlerne (Callon 1998:250).  

Således har medarbejderne også mulighed for at trække på tidligere forestillinger om nysgerrighed i 

kulturprojektet.  

 

Ifølge Callon kan man anskue framing på to forskellige måder: 1) Framing er normen og overflow 

er lækager, eller 2) overflows er normen, og framing er omkostningsfuldt og ufuldkomment. 



Afhandlingen anvender den sidste anskuelse af framing, da det er en udbredt anskuelse i 

konstruktivistisk perspektiv (Callon 1998:252). Ifølge Latour er universalitet og orden ikke reglen, 

men undtagelsen, der skal redegøres for (Latour 1997:4).  

Det betyder, at framing anskues som noget relativt ustabilt, og som en kunstig konsekvens af 

enorme investeringer. Overflow er normen og sker konstant, hvorimod framing ikke sker naturligt. 

Derfor er man primært interesseret i at vise, at en framingproces, der kræver fysiske og symbolske 

omkostninger, altid er ufuldkommen, men foruden denne ufuldkommenhed ville det være 

ineffektivt (Callon 1998:252).   

Det betyder, at afhandlingen anskuer kulturprojektet som en kunstig grænsedragning, der selv 

skaber potentiel overflow. Det skyldes, at alle de elementer, der tilsammen strukturerer og 

indrammer handlingerne, som i mere eller mindre grad former indholdet, samtidig er en potentiel 

kanal til overflow (Callon 1998:252). Det er disse overflow, der gør projektet produktivt.  

Det illustreres bedst gennem paradokset. Hvis en fuldstændig framing er mulig, betyder det, at 

medarbejdernes forudgående forestilling om nysgerrighed bliver udelukket. Det betyder, at man kun 

kan trække på den rene gentagelse af eksisterende viden. Ved udformningen af en kontrakt er det 

for eksempel naivt at tro, at man kan inddrage alle aspekter af det udenfor ved at udforme en 

altomfattende kontrakt, der tager hensyn til alle mulige scenarier. Det er lige så fejlagtigt at sætte 

lighedstegn mellem den ufuldstændige ramme med den ufuldstændige kontrakt. De potentielle 

kilder til overflow skal findes i de elementer, der giver den dets stabilitet, fremfor de områder, hvor 

de er udeladt (Callon 1998:255). 

 

Afslutningsvis indebærer framing adskillige omkostninger, da overflow sker konstant og er 

forårsaget af adskillige kilder, samt flyder gennem flere kanaler. Det er ikke muligt at opnå framing 

ved at trække grænser gennem kontrakter alene, da det er bundet op på det udstyr, objekter og 

specialister, der er involveret i processen. Denne omkostningstunge framing er ufuldstændig fordi: 

1) framingen er en modsigelse i sig selv, og 2) overflow virker altid i to retninger (Callon 

1998:255).  

Det betyder for analysen, at nysgerrighed ikke kan frames fuldstændig, da framingen vil trække 

grænser, der er uproduktiv for nysgerrighedsbegrebet. Nysgerrighed trækker på elementer, der ikke 

lader sig indfange, og på den måde vil det udelukke den nysgerrighed, som virksomheden forsøger 

at opnå.  

 



Framing er centralt for afhandlingen, da det sætter fokus på rammesætningens egen umulighed. Ved 

at sætte en kunstig grænse vil der altid forekomme overflow, og dette overflow har virkninger 

udenfor. X’s framing af nysgerrighed er en modsigelse i sig selv, hvilket gør nysgerrigheden mulig 

og umulig.  

 

3.5. Valget af Michel Foucault 

Afhandlingen er blevet påbegyndt ud fra forventningen om, at ANT er tilstrækkelig til at belyse den 

stillede problemstilling. Det viser sig dog i den senere arbejdsproces, at modstanden mod 

kulturprojektet udgør en central del af analysen, hvorfor magtperspektivet må udfoldes. Det valgte 

diskussionsspørgsmål er således tilføjet senere i erkendelsesprocessen, hvor modstanden bliver 

tydelig i arbejdet med analysen.  

 

Ifølge Foucault skal man analysere magtens relationer gennem styringens modpol, hvilket vil sige 

modstanden (Foucault 1994a:43). For at belyse hvilken forestilling om nysgerrighed, der er 

gældende i X, må afhandlingen således undersøge modstandsformerne. På den måde kommer 

analysen af modstanden således før analysen af magten, fordi modstanden informerer om magten, 

ligesom afhandlingen først beskriver de konstruerede overflows (modstand) for senere at beskrive 

magten.  

 

Som tidligere nævnt fokuserer ANT’s magtbegreb på processen i, hvordan der distribueres magt til 

idéboksene som aktør, men kan ikke belyse, hvordan magt ligger indlejret i praksisserne omkring 

idéboksene (Foucault 1994). Foucaults værk Overvågning og straf kan læses som en undersøgelse 

af, hvordan måderne vi styrer på, muliggør bestemte måder at producere sandhed på.  

Det er disse praktiske styringsmetoder, som Governmentality har fokus på ifølge Dean (Dean 

2006:15). Governmentality undersøger de tekniske redskaber, praksisser og institutioner, som er 

mål for adfærdsændringen. Det betyder, at man analyserer tænkning, der er gjort praktisk og teknisk 

(Dean 2008:54) ligesom ved idéboksene.  

 

Deans læsning af Foucault bidrager med en særlig analysestrategi, der sætter fokus på praksisser i et 

sociologisk perspektiv, samtidig med at Dean giver konkrete værktøjer til, hvordan man kan lave en 

governmentality-analytik (Dean 2008:9). De udvalgte værktøjer bliver gennemgået i de følgende 

afsnit.  



3.5.1. Magten er allestedsnærværende 

For Foucault er magt ikke lokaliseret noget bestemt sted. Den er hverken lokaliseret til bestemte 

undertrykkende individer, grupper eller institutioner, som har evnen til at få andre til at gøre som de 

vil, eller afgrænset til økonomiske, politiske og sociale strukturer (Foucault 1994:19). ”Makten er 

desentralisert, den er dynamisk og overalt og løper gjennem absolutt alle forhold, den er et 

finmasket og uoppløselig tett nett av relasjoner, den innebærer uopphørlig kamp og konfrontasjon, 

men løber så å si sitt løp i hver lille tråd i våre sosiale relasjoner og er nedfelt i i hver fiber i våre 

kropper (Foucault 1994:19).  

Magtbegrebet sætter fokus på, at magt ikke er en størrelse, der skal lokaliseres hos de traditionelle 

organer som regeringen og statsapparatet, da det tilslører magtens egentlige natur, der er skjult og 

spredt i alle sociale forhold. Det er samtidig en produktiv magtforståelse (Foucault 1994:19). 

Modstand og kamp er ligeledes immanent i magtbegrebet.   

 

Med den magtforståelse er diskussionsafsnittet i stand til at anskue idéboksene, kulturprojektet og 

relationerne, som bliver skabt heri, som omfattet af magten. Det belyser samtidig, at magten ikke 

nødvendigvis ligger hos den traditionelle magthaver, som eksempelvis ledelsen. I stedet kan 

diskussionen belyse, hvordan boksene installerer bestemte magtkonstellationer, der ikke er skabt af 

ledelsen. Det er således ikke formålet at undersøge, hvordan ledelsen udøver magt over 

medarbejderne gennem idéboksene.  

 

Magtperspektiverne fra Foucault stemmer godt overens med brugen af ANT, da Foucault har et 

relationelt udgangspunkt. ANT kan anskue en given aktør som både aktør eller netværk afhængig af 

perspektivet, lige som magten er relationel afhængig af de strukturer og praksisser, der gør sig 

gældende. ANT har således fokus på tingenes tilstand, hvorimod Foucault har fokus på alt det, der 

sker mellem tingene (Nielsen et al 2012:93). Det er relevant eftersom magten til at kunne dømme, 

hvornår nysgerrighed er nysgerrighed, er relationel og afhængig af de strukturer, der gør sig 

gældende.  

3.5.2. Selvdisciplineringen 

Foucaults magtbegreb kan til forskel fra ANT sætte fokus på, hvordan medarbejderne regulerer sig 

selv eller undlader at regulere sig selv gennem de praksisser, der stilles til rådighed. Det undersøges 

gennem governmentality-begrebet, der er et af Foucaults nyere begreber og er videreudviklet af 

Dean.  



Foucault beskrev begrebet gouvernementalité (governmentality) ved en forelæsningsrække i 

slutningen af 70’erne (Dean 2006:29). Governmentality er styringen af sig selv og andre, og 

gennem den styring skabes samtidig et bånd af selvet til selvet (Foucault 2005:252). Det handler 

således om, at medarbejderne skal give sig selv til sig selv, for at kunne ledes gennem 

styringsrationaliteten og opnå en forestilling om nysgerrighed. Den benytter en bred vifte af 

teknikker og procedure for at lede menneskelig adfærd (Foucault 1994:81). Diskussionen benytter 

begrebet om medarbejdernes selvstyring.  

Governmentality undersøger ikke, hvordan mennesker udøver styring. Det er i stedet studiet af de 

organiserede praksisser, som vi styres igennem, og som man styrer sig selv igennem. Det kaldes for 

praksisregimer. Praksisregimer producerer viden og sandhed, der trækker på forskellige 

rationaliteter, så som tekniske, praktiske og kalkulerende, og disse gøres til genstand for 

programmer, der skal ændre dem (Dean 2008:55).  

Praksisregime-begrebet er sammenligneligt med ANT’s begreb om black box. Hvor praksisregime 

dækker over regler og procedurer, dækker black box-begrebet over ting, der tages for givet, lige 

som regler og procedurer kan tages for givet. Et praksisregime anskues derfor som en kombination 

af de to begreber, der komplimenterer hinanden.  

 

Governmentality trækker på de øvrige magtformer som suverænitet, disciplinen og biopolitikken, 

der beskrives i afsnit 3.8, samt deres teknikker, rationaliteter, institutioner, samtidig med, at den 

bryder med dem og forsøger at give dem ny betydning. Governmentality udnytter styringen af 

borgerne ved at se befolkningen som en ressource, der skal fremelskes, udnyttes og optimeres 

(Dean 2008:57). Derfor er den moderne styring ifølge Foucault en ændring af de eksisterende 

magtformer suverænitet og disciplin under henvisning til befolkningens eget bedste som velstand, 

lykke, sundhed og fremgang (Dean 2008:57). 

Governmentality er relevant, da X indfører projektet med nysgerrighed under henvisning til 

virksomhedens og herunder medarbejdernes eget bedste (Bilag 2:92).  

 

Styringsbegrebet trækker på Deans definition ”conduct of conduct”, og bruges om en generel 

betegnelse for enhver kalkuleret ledelse af menneskelig adfærd (Dean 2006:31).  

Styring forudsætter, at medarbejderne, der er underlagt styringen, kan handle og er frie (Foucault 

1994a:44 og Dean 2008:48). Det betyder, at medarbejderne har en række handlemuligheder som at 

gøre modstand (Foucault 1994a:44). Evnen til at tænke vil altid udgøre en trussel mod den praksis, 



der består i at give udføre ordrer (Dean 2008:50). Det er den risiko, som diskussionsafsnittet 

udfolder.  

3.6. Et poststrukturalistisk perspektiv 

Michel Foucault anvendes i et poststrukturalistisk perspektiv (Esmark et al 2005b:13). 

Poststrukturalismen arbejder lige som konstruktivismen heller ikke med et logisk-empirisk teoretisk 

udgangspunkt. Teori er derimod et program for, hvordan man vil iagttage og konstruere sin 

genstand, samt hvordan man selv kommer til syne som iagttager på baggrund af det valgte begreb 

(Esmark et al 2005b:11).  

I kraft af min position som praktikant er jeg med på alle møder om systematiseringsprocessen af 

idéerne. På det indledende møde bliver der præsenteret et ikke-defineret udgangspunkt for 

nysgerrighedsbegrebet, da de ansvarlige ønsker en åben tilgang, der tillader alle forståelser af 

begrebet. Da jeg efterfølgende nævner et eksempel på en idé, som er foreslået i idéboksene på et 

internt møde i afdelingen, bliver der brudt med den udefinerede nysgerrighed, da lederen giver 

udtryk for, at det ikke er nysgerrighed. På den måde udløser min tilstedeværelse et drama, der 

skaber tvivl om forståelsen af nysgerrighed. Dramaet udspiller sig mellem de to afdelinger, der er 

uenige om forståelsen af nysgerrighed, indtil lederen i HR tager en beslutning om at gøre 

forståelsen af nysgerrighed snævrere end indledningsvist. Min position som ny i virksomheden 

muliggør, at jeg kan stille spørgsmål, som andre ikke kan, og på den måde udfordre idéen om 

nysgerrigheden.  

 

Poststrukturalismen har en tom ontologi (Andersen 1999:14), hvilket betyder, at der er ingen 

universel sandhed. Diskussionens konklusioner vil derfor blot være kontingente konstruktioner i 

modsætning til endegyldige sandheder. 

Det betyder dog ikke, at analysen er uvæsentlig for X’s videre praksis, men at den blot belyser 

forhold, som jeg har observeret grundet min position samt mit teoretiske udgangspunkt. Hvis jeg 

havde været i en anden afdeling samt valgt et andet teoretisk perspektiv, ville jeg således være i 

stand til at belyse andre aspekter.  

 



3.7. Diskussionens anvendelse af governmentality-analytikken 

Diskussionsafsnittet anvender primært Foucaults senere forfatterskab2 om disciplinering, samt 

styring i et governmentality-perspektiv med læsning af Mitchell Dean. Det er således en 

analysestrategisk3 tilgang, der abonnerer på Deans udlægning af governmentality som en særlig 

analytik.  

 

Ifølge Dean undersøger en governmentality-analyse, hvordan de måder vi styrer på, muliggør 

fremkomsten af bestemte måder at producere sandhed på (Dean 2008:15). Det er relevant eftersom 

formålet er at undersøge, hvordan det forsøges at styre forestillingen om nysgerrighed og 

derigennem skabe en sandhed om, hvilken form for nysgerrighed, der er nysgerrig. Formålet er 

således at undersøge koblingen mellem viden og magt - ved at anvise en bestemt adfærd og etablere 

en viden om de handlende individer (Dean 2008:15).  

 

Ifølge Dean bør analysen indeholde følgende fire elementer (Dean 2008:16):  

1) Hvilke former for iagttagelse er i spil? 

2) Hvilke begreber og procedurer for skabelse af sande udsagn er på spil? 

3) Hvilke måder kan der interveneres og styres på, dvs. gennem hvilke mekanismer og 

teknologier?  

4) Hvilke former for subjektivitet søges etableret?  

 

På grund af afhandlingens problemformulering afgrænser den sig fra at undersøge punkt 1 og 4. Det 

er i stedet diskussionens formål at undersøge, hvordan idéboksene som teknologi søger at styre 

medarbejdernes forestilling om nysgerrighed (element 3) og hvordan der herigennem skabes en 

sandhed om nysgerrighed (element 2). Herigennem kan tredje og sidste arbejdsspørgsmål besvares, 

som lyder, hvordan informerer modstanden mod projektet om projektets umulighed.  

3.8. Foucaults magtperspektiver 

Magtbegrebet er centralt i Foucaults arbejde, og for at få et fuldt billede af governmentality må man 

se på relationen mellem de forskellige magtformer, som beskrives herunder (Dean 2008:65). Det 
                                                        
2 Michel Foucaults forfatterskab er omfattende og usystematisk, da han ikke ønskede at skabe skole eller lave en 
overordnet teori (Andersen 1999:29). Foucaults forfatterskab inddeles traditionelt i tre perioder: En diskursorienteret 
”arkæologisk” periode frem til 1970, en magtanalytisk ”genealogisk” periode fra 1970 til slutningen af 1970’erne og en 
subjektsorienteret periode frem til hans død i 1984 (Nilsson 2009:17).  
3 Diskussionen har ikke til formål at lave en klassisk diskursanalyse eller en genealogisk analyse, der kræver, at man 
skal læse og studere alt (Andersen 1999:47 og 52) 



skyldes, at Foucault undersøgte governmentality som en ny magtform ved siden af de øvrige 

magtformer.  

3.8.1. Suveræniteten  

Suveræniteten er en magtform, der var effektiv under det feudale monarki som en autonom 

magtform. Det er en magt, der er overdraget til fyrsten af Gud eller til folket, som havde ret til at 

”tage liv eller lade leve” (Foucault 1998:136). Suverænen har ret til at erklære krig og dermed 

beordre sin befolkning om at forsvare staten ved at udsætte dem for livsfare (Foucault 1998:135). 

Middelalderens Vesteuropæiske samfund anså suveræniteten som en autoritet, der udøves over for 

undersåtter inden for et afgrænset område. Dets primære teknikker er love, dekreter og regulering, 

der bliver støttet af suverænens ret til at tage liv (Foucault 1998:135).  

3.8.2. Disciplineringen og biopolitikken 

I det 17. og 18. århundrede opstår den disciplinære magt sammen med dannelsen af de liberale 

retsstater. Den moderne disciplinære magt benytter til forskel fra suveræniteten teknikker som 

overvågning, afretning og kroppen (Dean 2008:18). Den disciplinære magtform indebærer dog også 

konsekvenser, såfremt det disciplinære systems regler ikke bliver overholdt: “I hjertet af alle 

disciplinære systemer virker der en lille straffemekanisme” (Foucault 2002:194).  

 

Det er især den disciplinære magtform kombineret med governmentality som diskussionsdelen har 

fokus på. Det belyser, hvordan medarbejdernes evne til at være nysgerrig bliver underlagt teknikker 

som overvågning af idéboksenes indhold, samt en økonomisk og effektivitetsmæssig kontrol.  

 

Efter den disciplinære magtform kom biopolitikken4, der særligt drejer sig om administrationen af 

livet på befolkningsniveau. Magtformen dukker op i det 18. århundrede, hvor man interesserer sig 

for de problemer, der karakteriserer en befolkning såsom sundhed, hygiejne, fødselstal, levetid og 

race (Foucault 1994b:73). Biopolitik omhandler alle aspekter af livet og døden i både fysisk og 

psykisk forstand. Den interesserer sig for de processer, der styrker eller bremser optimeringen af 

befolkningens liv (Dean 2008:170). 

 

                                                        
4 Magten over livet udviklede sig i to forskellige retninger i det 17. Århundrede. Den første er den disciplinære magt, og 
den anden tendens omhandler kroppen som art og som basis for den biologiske proces: Forplantning, fødsel og 
dødelighed, sundhedsniveau og forventet levetid. Disse aspekter blev sikret gennem lovmæssig kontrol i biopolitikken 
(Foucault 1998:139). 



3.9. Analysestrategiens begrænsninger    

Selvom ANT og Foucaults magtperspektiver anses som relevante i besvarelsen af 

problemstillingen, er der begrænsninger i valget af teori. Disse bliver beskrevet i det følgende.  

 

I kraft af ANT’s fokus på aktanter er det nemt at fokusere på de ’stærke’ aktører, på de 

menneskelige og ikke-menneskelige allierede. Det kan føre til et for stort fokus på styring og 

kontrol. Det er også blevet brugt til at give forhåbninger om, at ANT kan besvare, hvordan man 

skaber ’stærke’ netværk og får en central position heri (Gad & Jensen 2007:96).  

Det er forsøgt undgået ved at følge de aktanter, der har gjort en forskel i det givne netværk og ikke 

blot beskrive de aktanter, der synes ’stærke’.  

 

Kritikken bygger ofte på forestillingen om ANT som en stærk teori. Men hvis ANT anskues som en 

enhed, der er i konstant transformation, er denne forståelse problematisk. ANT er en vag teori, der 

ser styring og undertrykkelse som vigtige, men lader det være op til den empiriske undersøgelse at 

afgøre, hvorvidt det er tilfældet. På den måde udfordrer ANT en generel forestilling om, at 

forskeren skal vælge side som fx et feministisk standpunkt (Gad & Jensen 2007:97). Det hænger 

sammen med, at ANT i bund og grund ikke er en teori om, hvad det sociale er. ANT er i stedet en 

metode, der giver forskeren mulighed for at lade aktører komme til orde og lære af dem uden at 

bedømme deres praksisser. Ifølge Latour giver kun en vag teori mulighed for at aktørerne kan 

komme til orde (Gad & Jensen 99).  

 

For det andet kan ANT kritiseres for at have en generaliserende natur, når den forsøger at indfange 

alt. I mange andre sociologiske teorier er der begreber for det, som falder udenfor og som er 

teoriens begrænsning. Dette ’udenfor’ forholder ANT sig ikke til, og kan derfor kritiseres for at 

ville forklare alt og dermed ikke give plads til noget andet (Gad & Jensen 2007:96).  

 

For det tredje risikerer analysen at give et sort-hvidt billede af forbindelserne. Aktør-

netværksteorien er et stærkt redskab, der nedlægger sfære og domæner for at genvinde 

fornemmelsen for heterogenitet og bringer forbindelsen mellem objektiviteten i centrum. Det er dog 

et dårligt redskab, hvis man ønsker at differentiere forbindelserne. ANT giver ikke et nuanceret 

billede af forbindelserne, men et sort-hvidt billede (Latour 1997:26).  

Det er forsøgt at nuancere forbindelserne ved at inddrage magtperspektivet fra Foucault og Dean.  



 

Når man ved hjælp af ANT kan belyse, hvordan der bliver distribueret handling og magt til en 

aktant, er det relevant senere at inddrage magtperspektivet fra Foucault.  

Foucaults magtperspektiv undlader dog at belyse individers handlemuligheder, når de ikke er mål 

for magtformer som disciplin og kontrol. Foucaults beskriver struktur, men ikke strukturering. 

”Even the most rigorous forms of discipline presume that those subject to them are ‘capable’ 

human agents, which is why they have to be ‘educated’, whereas machines are merely designed” 

(Barry 1995:44).  

Det forsøges afhjulpet ved at kombinere Foucault med ANT således, at man får blik for både 

strukturen og handlingerne, der sker mellem tingene. Kombinationen af ANT og Foucault giver 

mulighed for at belyse de magtforhold, som allerede er aktualiseret i ANT-perspektiv, hvorimod 

Foucault giver et perspektiv for de magtforhold, som er skjult og er bagvedliggende i praksisserne.  

Governmentality-analyser er blevet kritiseret for at mangle sin kritiske position, når analyserne 

medfører abstrakte beskrivelser af politiske programmers ideelle strategier og planer på bekostning 

af beskrivelsen af modstandsformerne, der er gældende omkring udformningen af de politiske 

programmer (Villadsen 2002:3). Det er forsøgt undgået ved netop at beskrive modstandsformerne, 

der er medvirkende til udformningen af forestillingen om nysgerrighed.  

Når ANT er en metode, der lader aktørerne komme til orde, kræver det naturligvis, at afhandlingens 

metode bliver beskrevet. Metoden bliver derfor gennemgået i det følgende kapitel.  



4. Konstruktion af data 

Metode er et centralt element, da metode dikterer, hvilken viden afhandlingen kan skabe 

(Ankersborg 2011:69). Det er samtidig en bestemt måde at formatere, indsamle og behandle data på 

(Esmark et al 2005a:14).  

 

I ANT inkluderes iagttageren som en del af netværket, der spores: ”No net exists independently of 

the very act of tracing it, and no tracing is done by an actor exterior to the net. A network is not a 

thing but a recorded movement of a thing” (Latour 1997).  

På den måde vil min tilstedeværelse i felten være med til at skabe netværket, da jeg interagerer med 

netværket og tilføjer til det ved at stille spørgsmål samt gennem tekstlig intervention (Law 

2004:25). Det betyder, at afhandlingen i sig selv kan ses som et netværk i mødet med 

iagttagelsesgenstanden, iagttager, analysestrategien, formelle krav til afhandlingen samt dets 

metode.  

 

På trods af, at metodens funktion ikke er at bestemme endegyldige sandheder som i den logisk-

empiriske tradition, er det stadig nødvendigt at kvalificere analysestrategiens valg ved at beskrive, 

hvordan analysen praktisk er gennemført.  

 

For ANT er alt principielt empiri og forskeren er en del af dette empiriske felt (Gad & Jensen 

2007:99). ANT har ingen regler om, hvordan en analyse praktisk påbegyndes eller afgrænses. 

Analysen kan derfor starte fra forskellige steder, da netværket altid er forbundet i mange 

knudepunkter. Det betyder, at analysen er kontingent, da udgangspunktet for analysen og min 

afgrænsning kunne have været anderledes. Mødet med aktører i felten bærer således også præg af 

forskerens teoretiske ressourcer, der udfordres i mødet med praksis. Det er derfor ikke tale om 

anvendelsen af en passiv teori i arbejdet med ANT.  

 

Diskussionsdelen trækker på Deans governmentality-analytik. Governmmentality-studier kan 

afdække et begrænset tidsmæssigt snit uden at anlægge et længere historisk5 perspektiv. Det er 

                                                        
5 Undersøgelser af praksisregimer har ofte en genealogisk tilgang, der viser hvordan det er blevet etableret på basis af 
forskellige historiske elementer (Dean 2006:17). Foucault undersøger, hvordan de moderne vestlige samfunds 
produktion af diskurser som i en tid er ladet med sandhedsværdi, og hvordan det er forbundet med forskellige 
magtmekanismer og magtinstitutioner (Foucault 1994:15). Han undersøger bl.a. diskurserne i Seksualitetens historie, 
Overvågning og Straf samt Galskabens historie.   



gældende for afhandlingen, der afdækker fire måneder i felten, og på den måde beskriver et 

øjebliksbillede af praksisregimets virke.   

 

Afhandlingen trækker på tre forskellige kvalitative metoder og er et enkelt casestudie. En kvalitativ 

metode er optaget af at beskrive, hvordan noget gøres, siges, opleves, fremtræder eller udvikles 

(Brinkmann & Tanggaard 2010:17). Styrkerne og svaghederne ved metoderne bliver beskrevet 

herunder.  

Afhandlingen er et observationsstudie om caseorganisationen X’s kulturprojekt. Desuden trækker 

afhandlingen på fem interviews som et supplement til de fire måneders feltstudie og interne 

dokumenter. 

- Feltstudie 

- Interview 

- Interne dokumenter   

4.1. Adgang til felten 

Jeg tilbragte fire måneder i virksomheden X i perioden som praktikant fra 19. august 2013 til 19. 

december 2013. Jeg var i X’s Kommunikationsafdeling 37 timer om ugen. Afhandlingen 

undersøger, hvordan X arbejder med projektet ”Hvordan bliver vi en mere nysgerrig arbejdsplads?”. 

Nysgerrighedsfasen strækker sig længere end den periode, hvor jeg er til stede, hvorfor det er 

sandsynligt, at der er tiltag, som ikke bliver afdækket i denne afhandling. Disse tiltag afgrænser 

afhandlingen sig fra at beskrive.  

4.2. Feltstudiet 

Feltstudiet interesserer sig for, hvad mennesker gør. Det kan bevise, hvad mennesker rent faktisk 

gør – ikke blot, hvad de giver udtryk for (Brinkmann & Langgaard 2010:33). Formålet er dog ikke 

at bevise, hvad der er sket, men at beskrive de hændelser, som jeg har oplevet.  

Feltarbejdet undersøger, hvordan selvfølgeligheder opstår, vedligeholdes eller ændres inden for det 

valgte felt (Brinkmann & Langgaard 2010:55). Feltarbejdet er relevant, da præmisserne for 

projektet er omfattet af en række selvfølgeligheder. Det er disse selvfølgeligheder afhandlingen 

afdækker.  

Feltarbejdet bidrager til en stor viden om alt det, der foregår med menneskerne i virksomheden. 

Feltarbejdet har den styrke, at det inddrager feltarbejderen i en strategisk position, hvor man indgår 



på samme fod som de øvrige deltagere. Det giver en særlig form for forbindelse til felten og 

nærkontakt til empirien, som ellers ikke er mulig. Feltarbejdet kræver samtidig, at man anvender 

flere forskellige taktikker, når man søger viden. I denne afhandling er der blevet anvendt interview 

og dagbog, der kortlægger begivenheder, som senere kan vise sig interessante, og alt sammen udgør 

det etnografiske materiale. Det udgør alt sammen udgangspunktet for afhandlingens teoretiske 

konklusioner (Brinkmann & Tanggaard 2010:57).  

Min tilstedeværelse og deltagelse i Kommunikationsafdelingen har muliggjort observationer af 

hændelser, som har skabt fundamentet for den teoretiske undren i afhandlingen. Positionen som 

praktikant har samtidig begrænset min adgang til visse møder. Jeg har f.eks. ikke deltaget i 

direktionsmøder, men har været til stede i det daglige arbejde, ved interne møder, dagens frokost- 

og kaffepauser, hvor jeg har indgået som øvrige medarbejdere.  

Deltagelsen er en forudsætning for at forstå de drivende kræfter i det sociale felt (Brinkmann & 

Tanggaard 2010:71). Jeg deltager ved at producere artikler til intranettet og systematisere alle idéer 

fra idéboksene.  

 

Observation er en central metode, når man skal undersøge de praksisser, som mennesker indgår i 

(Brinkmann & Tanggaard 2010:81). Praksisser er relevante, da præmisserne for 

nysgerrighedsprojektet er en del af praksis i virksomheden. Praksis er blevet rapporteret i en dagbog 

under forløbet og efter bestemte episoder. Der er derfor risiko for forglemmelser og udeladelser af 

detaljer, da det er praktisk umuligt at beskrive alle episoder nuanceret.  

Observationerne er samtidig ikke neutrale, da interessen for emnet styrer, hvilke episoder og 

hændelser, der er medtaget i dagbogen (Brinkmann & Tanggaard 2010:95).  

4.3. Konstruktion af casen 

Når man konstruerer en case, handler det ikke om at definere grænserne til casen, men om at slå ned 

på relevante elementer og demonstrere deres teoretiske betydning (Ragin & Becker 1992:10). Det er 

forsøgt ved at udvælge X’s arbejde med nysgerrighed som et udtryk for et aktør-netværk, der 

distribuerer handling gennem flere aktanter, samt et praksisregime, der installerer bestemte 

praksisser, styring og modstand. Samtidig indskriver det sig i en større tendens om at arbejde med 

innovation.  

Et casestudie er: ”Den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel på en klasse af fænomener. Et 

casestudie kan ikke give pålidelig information om klassen i bredere forstand, men kan være nyttigt i 



de indledende faser af en undersøgelse, eftersom det leverer hypoteser, som kan afprøves 

systematisk med et større antal cases” (Flyvbjerg 2010:464).  

Et casestudie er dog relevant, da det giver en kontekstafhængig viden, som er nødvendig for, at 

mennesker kan udvikle sig fra regelbundne begyndere til erfarne eksperter (Flyvbjerg 2010:466). 

Kontekstafhængig viden og erfaring er kernen i ekspertaktivitet, og derfor er casestudiet blandt 

andet særlig brugbart. Det eliminerer distancen til studieobjektet, hvor undersøgelsens effekt og 

nytte bliver uklar og uprøvet (Flyvbjerg 2010:466).  

Selvom casestudiet er kritiseret for ikke at kunne sige noget generelt, hævder afhandlingen i 

henhold til Flyvbjerg, at forudsigende teorier og universelle begreber ikke findes i studiet af 

menneske og samfund. Konkret kontekstbunden viden er derfor mere værdifuld end den nytteløse 

søgen efter forudsigende teorier og universalbegreber (Flyvbjerg 2010:468).  

Hvis man formår at vælge en case strategisk, så kan det bidrage til generaliserbarheden af 

casestudiet (Flyvbjerg 2010:470). Den valgte case anses for at være generaliserbar, da den belyser 

en generel tendens om arbejdet med innovation i organisatoriske praksisser. Casen er på denne vis 

symptomatisk for tendensen.  

 

Feltstudiet, som casearbejdet er en del af, beskrives også som en stærkt disciplinerende kraft, 

insisterende, krævende og endda tvingende (Flyvbjerg 2010:480). Det belyser også det aspekt, at 

empirien har en afsmitning på valget af teori, og de derfor smelter sammen i konstruktioner ligesom 

afhandlingen er en konstruktion.  

 

Casestudiet har ofte et fortællende element, som drejer sig, om det virkelig livs kompleksitet, 

modsigelser og dilemmaer. Det er derfor svært eller umuligt at reducere til generelle teser og teorier 

(Flyvbjerg 2010:481).  

Hvis casen afdækker modstridende forhold, er det et tegn på, at undersøgelsen afdækker en særlig 

dyb problematik (Flyvbjerg 2010:482). Det forsøges ved at afdække de forskellige underliggende 

præmisser ved nysgerrighedsprojektet og de dertilhørende problematikker. Generalisering og 

opsummering er derfor ikke idealet ved metoden. Casehistorien i sig selv er resultatet (Flyvbjerg 

2010:483).  



4.4. Løst strukturerede interviews 

Der er blevet foretaget seks båndede interviews af medarbejdere og en enkelt leder i virksomheden 

af ca. en times varighed. Et enkelt interview tog dog halvanden time, da interviewpersonen havde 

mange fortællinger. Af hensyn til de ansattes anonymitet er navne og titel udeladt. I stedet henviser 

jeg til interviewpersonerne som medarbejder eller leder.  

 

Der er anvendt en løst struktureret interviewform. Det kræver en høj grad af sensitivitet fra 

intervieweren, men udført effektivt giver det mulighed for at gå helt tæt på interviewpersonens 

livsverden, når interviewpersonen lige netop har noget relevant på hjerte (Brinkmann & Langgaard 

2010:35).  

Ved det semistrukturerede interview er der dog risiko for, at interviewet kan blive for ufokuseret, 

hvilket betyder, at man ender med interviews, der behandler forskellige temaer og 

problemstillinger. Det er forsøgt undgået ved at have en interviewguide, der giver interviewene 

retning uden at begrænse det, efterhånden som interviewet udvikler sig. På den måde er det 

personens fortælling, der er i fokus, og ikke interviewerens forudindtagede holdninger til emnet 

(Brinkmann & Langgaard 2010:38).  

 

Interviews kan dog være præget af forglemmelser, hvorfor det kan være en styrke at anvende 

interviewet i kombination med interne skrevne dokumenter. Forglemmelser er forsøgt undgået ved 

at bruge relevante skriftlige dokumenter.  

4.5. Interne dokumenter  

De interne dokumenter er i form af intranettet som baggrundskilde for projektet. Desuden indgår 

mails og en pixi-bog, der bliver udgivet til alle medarbejdere, og som beskriver den nye 

kommunikationsplatform som kulturprojektet kaldes. Heri beskrives formålet med projektet, og 

hvordan det bygger videre på eksisterende værdier. De interne dokumenter bliver sjældent eksplicit 

anvendt i afhandlingen, men fungerer i stedet som baggrundsviden.  

4.6. Etiske overvejelser 

I afhandlingsprocessen er der opstået forskellige etiske spørgsmål, da afhandlingen går tæt på 

medarbejdere og deres forhold til arbejdspladsen. De etiske overvejelser er beskrevet i det følgende.  

 



Et interview er et moralsk foretagende. Interaktionen påvirker den interviewede, og den viden 

interviewet medfører, påvirker ens forståelse af menneskets situation (Kvale 1997:115). Som 

interviewer skal man derfor tage etiske hensyn hele vejen igennem undersøgelsen fra start til slut. 

Der er blevet taget etiske hensyn via informeret samtykke. Deltagerne er blevet informeret om 

undersøgelsens generelle formål og om de mulige risici og fordele ved at deltage i undersøgelsen 

(Kvale 1997:118).  

Der er samtidig forsøgt at tage hensyn til interviewpersonerne ved at anonymisere afhandlingen, da 

konsekvenserne for de interviewede på den måde er mindre. Således er det etiske princip om 

”tilgodeseende” forsøgt imødekommet. Det skyldes, at risikoen for at skade interviewpersonen er så 

lille som muligt (Kvale 1997:121).  

 

I processen med at skrive dagbog, har der været adskillige etiske spørgsmål, der har meldt sig. I de 

indledende faser af empirisamlingen har alt, der har vedrørt nysgerrighedsprocessen, været 

medtaget grundet en eksplorativ tilgang. Det skyldtes, at det endelige undersøgelsesspørgsmål 

stadig var ukendt, og derfor blev alt taget med i denne proces. Det er dog ikke alle episoder, der er 

fokuseret på, men beskrivelser af alle episoder har været essentiel for erkendelsesprocessen, der har 

ført til den endelige problemstilling. Dagbogen er ikke vedlagt af hensyn til medarbejdernes 

anonymitet lige som virksomhedens rigtige navn er udeladt, og kaldes i stedet X.   



5. Delanalyse 1 

Første analysedel undersøger, hvordan kulturprojektet skaber overflow, der udgør særlige 

problemer for kulturprojektet. Først undersøges hvordan idéboksene transformerer nysgerrigheden i 

virksomheden for derefter at undersøge overflow. Endelig undersøger analysen, hvordan framingen 

muliggør de beskrevne overflows.  

5.1. Etableringen af idéboksene som aktør-netværk 

For at kunne besvare første arbejdsspørgsmål må aktør-netværket først etableres gennem 

distribution af handling, jævnfør Latours anden pointe i afsnit 3.3.3.2, da det er en forudsætning for, 

at netværket kan skabe overflow. Derfor undersøges det indledningsvist, hvordan der distribueres 

handling til idéboksene. Disse handlinger beskrives i det følgende, hvor idéboksene både anskues 

som aktant og netværk.  

En aktant er noget, der handler, eller hvortil handling tilskrives (Latour 2005:46). Idéboksene får 

distribueret handlekraft gennem HR-afdelingen, der opfordrer alle afdelingsledere til at gøre deres 

medarbejdere opmærksomme på idéboksene og deres funktion. Lederne skal således opfordre 

medarbejderne til at lægge deres idéer i boksene og deltage i projektet. Handlingen er således på 

skrift via mails til de relevante ledere, gennem mundtlige henvisninger til idéboksene samt ved 

brugen af idéboksene. Ved hjælp af disse tre måder tilskrives der handling til idéboksene, og de 

opstår på den måde som aktant.   

Men det er ikke kun på ledelsens opfordringer, at der bliver tilskrevet handling. Idéboksenes 

tilstedeværelse giver samtidig mulighed for medarbejderes refleksioner over virksomhedens 

muligheder: 

”Det har givet, som mulighed, lige at kunne gå i tænkeboks. […] ihvertfald i min verden, så bliver 

man tvunget til at tænke på de her ting. Jeg ville nok have strøget mine ideer alligevel, men det 

bliver ikke grebet, men nu bliver de grebet” (Interview 1:95).  

 

Idéboksene fungerer samtidig som en aktant, når idéboksene transformeres til en handlingsplan for, 

hvordan virksomheden skaber en forestilling om nysgerrighed. Alle de modtagne 536 idéer skal 

systematiseres, da idéboksene ikke er i stand til at sortere dem. Der lægges en strategi for, hvordan 

systematiseringen skal foregå i praksis på et internt møde med HR. Der lægges vægt på, at 

systematiseringsprocessen ikke er en udelukkelsesproces af idéer og nysgerrighed, da alle idéer skal 



med. Samtidig må idéerne ikke omformuleres radikalt, da medarbejderne skal kunne genkende sin 

egen idé til afstemningen. Det er dog tilladt at rette stavefejl således, at ingen medarbejdere udstilles 

ifølge HR-lederen. Alle medarbejdere kan være anonyme, når de lægger en idé, og navnene bliver 

heller ikke offentliggjort i afstemningen. Dog bliver navnene på personerne, der er med i 

projektgruppen offentliggjort i intranetartikler, når vedkommende er blevet gjort opmærksom på, at 

de deltager i projektet.  

 

Idéboksene er ikke kilden til alle handlingerne, men det bevægelige mål for en sværm af enheder på 

vej mod den (Latour 2008:69). Alle handlingerne omkring idéboksene anskues derfor ikke som en 

kausal effekt af idéboksene, jf. Latours tredje pointe i afsnit 3.3.3.3, da aktør-begrebet implicerer, at 

det aldrig er klart, hvem og hvad der agerer, når der ageres, fordi en aktør aldrig er alene. 

Idéboksene kommer derfor til at agere af mange andre aktører (Latour 2008:69).  

Denne ageren bliver sporbar ved at idéboksene strukturerer idéer på små kort, der passer i dets 

format, gennem menneskelige aktører. Idéboksene er på den måde afhængige af menneskelig 

handling for, at de selv kan handle. Idéboksene kan ikke sortere idéerne i kategorier, men blot 

synliggøre, at der er idéer, når der er lagt idékort i holderne. På denne vis determinerer idéboksene 

både menneskelige handlinger, men autoriserer, åbner for, betinger, muliggør al forestilling om 

’nysgerrighed’, der passer i dette format. Samtidig begrænser den andre former for nysgerrighed, 

der falder udenfor (Latour 2008:95).  

 

5.1.1. Koblingen af nye elementer 

Når medarbejderne lægger idéer distribueres handlingen således til aktør-netværket, og kobler to 

nye elementer, der ikke før var koblede. Det bliver på den måde samtidig et netværk. Hvis en aktør 

også er et aktør-netværk, er det ifølge Latour først og fremmest for at understrege, at det er den 

største kilde til usikkerhed om handlingens oprindelse (Latour 2008:70). Det skyldes, at der ikke 

eksisterer andet end netværk, og afhængig af perspektivet er enhver aktant også et aktør-netværk.  

Gennem idéerne opstår der dermed en forbindelse på tværs af virksomheden, som ikke var der før. 

Idéerne får en kanal, lige som medarbejderne får en kanal til ledelsen.  

 

Medarbejderne bliver både opfordret til at deltage gennem de interne artikler, ledernes mundtlige 

opfordringer, men også gennem udsigten til en ’lykkepose’. Når medarbejderne har lagt en idé, må 

de tage en ’lykkepose’ som anerkendelse for idéen. ”Det var lige så meget motivator for en del 



personer” (Interview 4:124). Udsigten til en lille gave spiller dermed også en rolle i netværket, og 

de kobler sig til idéboksene som netværk.  

 

Når idéboksene samler handlinger på tværs af afdelinger, tid og rum, er det et udtryk for 

dislokation. Majoriteten af hovedkontorets afdelinger samt hele landets butikker har idébokse. 

Idéboksene bliver på denne måde kanal for hele virksomhedens nysgerrighed, der skal igennem 

boksene, for at blive anerkendt som nysgerrige. Det stemmer overens med John Laws 

magtforståelse. Ifølge Law kan magt lagres samtidig med, at det er et produkt af en række 

relationer. Der er ingen nødvendighed i disse relationer, og magt kan derfor lige så vel være et 

produkt samt en konsekvens af en proces og relationer (Law 1991:170). Idéboksenes magt er 

således en konsekvens af den relation, de indgår i med medarbejderne. Når idéboksene bliver kanal 

for nysgerrigheden etableres deres magtposition gennem relationerne.  

 

Koblingen af de forskellige landsdele, afdelinger og medarbejdere anskues som netværk, der kobler 

sig til idéboksene som aktør-netværk. Et netværk af medarbejdere kobler sig på idéboksene, og 

dermed bliver de nysgerrige medarbejdere. Det ændrer på denne vis forholdet mellem dem begge to 

i translationen. På den måde opstår idéboksene som en makro-aktør, der kan tale på alle 

medarbejderes vegne gennem de 536 idéer. Gennem ’kontrakten’, hvor medarbejdere indvilliger i at 

være en del af projektet ved fysisk at lægge idéer i boksene, får idéboksene status til at tale på alle 

aktanters vegne. Idéboksene bliver på denne måde talsperson for rækken af aktanter.  

På den måde følges translationerne mellem aktørerne, der skaber synlige og sporbare forbindelser. 

Det bliver således synligt, hvordan det sociale forbinder humane og non-humane aktører og gør en 

forskel ved, at idéboksene får andre til at handle, jf. Latours fjerde pointe i afsnit 3.3.3.4. Det 

sociale forklares herved til forskel fra, at det sociale forklarer relationerne.  

 

Netværk trækker grænser for at afskære sig fra andre netværk og dermed sikrer sin egen 

opretholdelse. Det gøres konkret ved, at der ikke er nok idébokse til alle afdelinger, og på den måde 

bliver øvrige netværk afskåret fra at deltage: ”Egentlig mest efterspørgsel for der var ikke bokse nok 

til, at alle ledere kunne få i hver afdeling, og det var mest: ’Jamen vi har ikke fået nogle bokse’” 

(Interview 1:96). Vedkommende giver udtryk for, at det var en problematisk situation, da flere 

ønskede at koble sig på netværket, end der reelt var mulighed for. På den måde er netværket mere 



ekskluderende end tiltænkt, men det tolkes samtidig som positivt af medarbejderen idet, der er 

opbakning til projektet, da flere ønsker mulighed for at deltage.  

 

Det er nu blevet kortlagt, hvordan handling bliver distribueret til aktør-netværket, og hvordan 

aktørerne spiller en rolle i netværket. Det er således i overensstemmelse med Latours femte pointe, 

jf. afsnit 3.3.3.5. Analysen går derfor videre og undersøger, hvordan idéboksene som aktør-netværk 

translaterer og transformerer medarbejdernes idéer til en forestilling om nysgerrighed.  

5.2. Transformationen af nysgerrigheden  

Gennem medarbejdernes idéer translateres aktør-netværket, da det delvist ændrer virksomheden og 

idéboksene, som er forbundne. Forbindelsen mellem virksomheden og idéboksene translateres og 

forholdet mellem de to ændres således, at virksomheden anskues som mere nysgerrig, når 

aktanterne indgår i netværket ifølge ledelsen. På samme tid går idéboksene fra at være en ligegyldig 

materialitet (en papkasse) til at være en nødvendig kanal og aktant i aktør-netværket. Eftersom 

idéboksene samtidig er et HR-projekt, etableres der samtidig en kanal til HR og ledelsen, som ikke 

eksisterede før.  

 

Aktør-netværket medfører desuden materielle operationer. De mails og artikler, der publiceres om 

kulturprojektet, anskues som en materiel operation, der konstruerer orden (Ratner 2013:9). 

Dokumenterne translaterer medarbejderne og virksomheden samtidig med, at de er en tilføjelse til 

netværket. Mails og artikler eksisterede ikke før idéboksenes tilblivelse, og dokumenterne påvirker 

netværket. Dokumenterne repræsenterer idéboksene som teknologi, og denne repræsentation 

indebærer translation (Ratner 2013:10).  

 

5.2.1. Sådan bliver du en nysgerrig medarbejder  

Gennem de foreslåede idéer ændrer idéboksene både medarbejderne og virksomheden. Den 

konkrete aktant (idéboks) gør en forskel i netværket og kan ikke erstattes af andre aktanter.  

Idéboksene motiverer medarbejderne til at deltage i projektet, og teknologien transformerer 

samtidig medarbejderne til at være nysgerrige. Teknologien virker motiverende for medarbejderne, 

da idéerne potentielt kan blive implementeret i virksomheden, hvilket giver en ”fed følelse” 

(Interview 2:102). Når forbindelsen mellem medarbejder og ledelse er oprettet gennem idéboksene 



som teknologi, muliggør det en forestilling om nysgerrighed i virksomheden gennem translationen. 

Idéboksene bliver dermed en kanal for forestillingen om nysgerrighed.  

 

Ved at tvinge medarbejderne gennem idéboksene, som kanal for nysgerrigheden, for at opnå et 

bestemt mål, bliver translationen mulig (Callon 1986:26). I kraft af translationsprocessen installeres 

nogle nødvendige passagepunkter, der udgør ruten for aktanterne i netværket. Medarbejderne skal 

gennem det obligatoriske passagepunkt, idéboksene, for at transformeres til ’de nysgerrige 

medarbejdere’.  

Callon beskriver et obligatorisk passagepunkt som en alliance mellem flere enheder eller aktanter, 

der indgås, for at alle parter kan opnå det, de ønsker (Callon 1999:64). Ledelsen ønsker at skabe en 

forestilling om nysgerrighed, medarbejderne ønsker at fremstå nysgerrige og dermed leve op til 

ledelsens forventninger, og idéboksene ønsker at belyse, at der er en forestilling om nysgerrighed i 

virksomheden. I kraft af idéboksenes funktion er deres input og output interessant for alliancen. 

Alle de deltagende parter indgår derfor på den måde i en alliance, der bindes sammen i idéboksene 

som obligatorisk passagepunkt for at opnå målet om forestillingen om større nysgerrighed.  

 

5.3. Aktør-netværkets uforudsete konsekvenser  

På baggrund af opsporingen af det etablerede aktør-netværk kan analysen nu gå videre til at 

undersøge, hvordan der skabes overflow, der udgør særlige problemer for kulturprojektet.  

5.3.1. Idékortenes omfang begrænser idéerne 

Medarbejderne forventes at deltage i projektet ved at nedskrive deres idéer på idékortene og dermed 

indgå i aktør-netværket. Når idéboksene skaber mulighed for forestillingen om nysgerrighed skaber 

det samtidig også sine egne begrænsninger i form af sin materielle karakter.  

Idékortenes størrelse begrænser omfanget af, hvor lange idéerne kan være, hvilket udgør et 

problem. Det sætter netværket under pres for en af de adspurgte medarbejdere. Vedkommende 

kommer på en idé, der er alt for omfattende til idékortets størrelse, og i stedet sender vedkommende 

en mail med beskrivelsen til sin nærmeste leder, der derefter videresender idéen til HR (Interview 

4:129). Den to-siders lange mail bliver omskrevet i en kortere version i Excel-arket, hvor alle idéer 

er systematiseret i kategorier. Den to-siders lange mail udfordrer på denne måde det etablerede 

netværks rammer, men grundet fleksibiliteten i virksomheden tilpasser de øvrige aktanter sig 



således, at idéen stadig kommer med i puljen af idéer. Det lykkes dog kun med ekstra arbejde fra 

aktanternes side, da de skal gøre en ekstra indsats for at få idéen med.  

5.3.2. Øget samarbejde og kommunikation 

Det kræver også en ekstra indsats at få indsamlet idéerne fra boksene, der er placeret inden for og 

uden for hovedkontoret. Eftersom idéboksene ikke er i stand til at sortere eller videresende idéerne 

til hovedkontorets HR-afdeling, skal idéerne på anden vis translateres, for at de kan indgå i 

indsamlingsprocessen. Der må derfor oprettes en anden forbindelse mellem afdelingerne og HR. 

Alle ledere i virksomheden skal derfor skrive idéerne i en mail til HR, som derefter videresender 

idéerne til praktikanterne, der skriver dem i Excel-arket. På den vis er idéboksene utilstrækkelige i 

sin funktion, og kun med ekstra indsats fra de øvrige aktanter kan idéerne videresendes. Det bliver 

både gjort via mails, men nogle omgår også denne kanal og sender i stedet idéerne med posten. Det 

betyder, at nogle idéer ankommer efter deadline. Praktikanterne indtaster dog idéerne selvom, 

lederne ikke overholder deadline eller den aftalte forsendelsesmetode. Aktanterne tilpasser sig på 

den måde idéboksenes utilstrækkelige format.  

 

Medarbejderens to-siders mail samt postforsendelserne er handlinger, der udfordrer det etablerede 

netværk. Eksemplerne er et udtryk for eksterne virkninger ved aktør-netværket og dermed et 

overflow. På trods af, at handlingerne potentielt kan hæmme konceptet ved idéboksene bliver det 

ikke tilfældet. Aktanterne retter i stedet ind og assisterer idéboksene i dets mangler. Overflowet 

viser sig på den måde gennem øget samarbejde og kommunikation mellem afdelingerne.  

Aktanternes øgede arbejdspres kan også karakteriseres som negative virkninger, da det øger 

arbejdsbyrden for dem.  

5.3.3. For meget nysgerrighed efter ’lykkeposer’ 

Aktør-netværket skaber yderligere overflow, når det kommer til idéboksenes ’lykkeposer’. Flere 

medarbejdere udfordrer aktør-netværket, når det kommer til ’lykkeposerne’, da poserne synes at 

forsvinde hurtigere end antallet af idéer, der kommer ind. ”der blev virkelig taget for sig” (Interview 

4:124). Det er tegn på, at idéboksene skaber et uønsket overflow i forhold til aktør-netværkets 

forestilling om måden at være nysgerrig på.  

Der var i flere afdelinger tilfælde af, at ’lykkeposerne’ forsvandt, hvilket tyder på, at 

repræsentationen af de ’nysgerrige medarbejdere’ er for snæver. Medarbejdernes forestilling om 

nysgerrighed og måde at være nysgerrig på harmonerer på den vis ikke med netværket, hvorfor der 



opstår modstand ved at tage lykkeposer uden at lægge idéer. Denne modstand udfordrer netværket, 

da idéboksene bliver dømt på dets input og output. I dette tilfælde er omkostningerne ved at have 

netværket således højere end det forventede output ifølge aktør-netværket.  

Transformationen af ’de nysgerrige medarbejdere’ foregår således ikke som forventet i disse 

tilfælde, da aktanterne ikke overholder reglerne. Ved at modtage en anerkendelse indgår de dog 

stadig i en translationsproces, og anerkendes som nysgerrige ved at modtage ’lykkeposen’ uden at 

lægge en idé. Det er således også en del af de eksterne virkninger. Medarbejderne får gavn af dette 

overflow ved at opnå en anerkendelse, som de ifølge aktør-netværkets regler ikke har fortjent. 

Idéboksene bliver nu både kanal for en ønsket og uønsket forestilling om nysgerrighed ifølge de 

fastsatte regler.  

 

Der er også tilfælde af, at medarbejdere modsætter sig at få en ’lykkepose’. En enkelt medarbejder 

handler imod aktør-netværket ved at lægge en idé uden at tage en ’lykkepose’. ”Det var faktisk kun 

fordi min chef sagde, at jeg skulle tage en lykkepose, for ellers havde jeg ikke taget den. For jeg 

sendte den bare, og så blev min chef ved 2-3 gange” (Interview 4:125).  

Det går således også imod aktør-netværkets regler, og er en uventet ekstern virkning. Udsigten til 

’lykkeposen’ er derfor i det tilfælde ikke det afgørende for vedkommende. Ved at undlade at tage en 

lykkepose er det udtryk for modstand mod netværket, men her spiller lederen en vigtig rolle, da 

lederen insisterer på, at medarbejderen skal have sin lykkepose. Lederen gør således modstand mod 

medarbejderens modstand.  

5.3.4. Forskellige forestillinger om nysgerrighed 

Det viser sig, at der er flere forskellige forståelser af spørgsmålet: Hvordan bliver X en mere 

nysgerrig arbejdsplads? Det giver yderligere tilfælde af overflow.  

”Nu har jeg set nogle af idéerne, og det er nok svært at kommunikere, så alle medarbejdere har den 

samme opfattelse af.. i sig selv er nysgerrighed jo et bredt begreb, kan man sige, så mange af de 

idéer, der kom, var måske heller ikke lige spot on i forhold til, hvad der var tiltænkt” (Interview 

2:101) 

Medarbejderen henviser til, at omkring 100 af de 536 indkomne idéer falder uden for HR- og 

Kommunikationsafdelingens forståelse af nysgerrighed. Disse idéer bliver således sorteret fra, og de 

frasorterede idéer udgør på den måde de eksterne virkninger, der undslipper framingen om 

nysgerrighed.  



Det udgør et problem, da netværkets dobbelte åbenhed; åbenhed i forhold til at boksene ikke selv 

sorterer idéerne, og åbenhed i spørgsmålet om, hvordan man skaber nysgerrighed på 

arbejdspladsen, skaber en dobbelt lukkethed senere. Når idéerne sorteres i kategorier bliver 20 pct. 

skåret fra, og de øvrige medarbejdere bliver ikke informeret om, hvad HR anser som den rette form 

for nysgerrighed eller sorteringsproces. Der er på den måde en dobbelt lukkethed i forhold til den 

senere proces, selvom de indledende faser trækker på en ekstrem åbenhed over for alle idéer, hvor 

ingen må agere dommer over for nysgerrigheden. Idéboksenes åbenhed hævner sig således senere, 

da der må ageres dommer, for at få skåret antallet af idéer ned til et praktisk og overskueligt niveau, 

ifølge Kommunikationsafdelingen og HR.  

 

Det er ikke alle medarbejdere, som giver udtryk for tilfredshed med den proces, eller processerne 

generelt i X. ”Der bliver ikke meldt ud. Det er den lukkethed, der er. Og så føler man så, hvorfor 

skal man gøre det her, for der er ikke nogen succes i det her. Jeg havde det sådan første gang, jeg 

hørte om det, at jeg kan godt komme med nogle ideer, men der sker ikke noget. Det er den erfaring, 

jeg har. […] Men det er så det allerstørste problem hos X. Det er den lukkethed, at informationer 

det skal helst holdes skjult. Det skal ikke ud. Det er kun ’need to know basis’” (Interview 4:123).  

I kraft af processens lukkethed iagttager medarbejderen, at det virker demotiverende for 

vedkommende. Det skyldes medarbejderens erfaringer fra tidligere projekter, der ikke er lykkedes. 

Modstanden fra medarbejdere skyldes derfor ikke kun netværkets nuværende lukkethed, men også 

tidligere netværks fejlslagne forsøg på at blive etableret. ”Man kan sige, at førhen kom jeg med 

ideer, men der blev ikke lyttet. Der er måske lidt mere her, at de kommer til nogle andre personer, 

som kan gøre noget ved det. Så på den måde er det positivt, men igen.. jeg vil gerne se, at der sker 

noget, før jeg begynder og er alt for optimistisk med det” (Interview 4:126). 

 

Den dobbelte lukkethed i sorteringsprocessen giver medarbejdere anledning til at gøre modstand 

mod det etablerede netværk. Medarbejdere, der har foreslået idéer, der er blevet frasorteret, kan 

reagere på, at de ikke kan genkende deres idéer i afstemningsfasen og kan stille spørgsmål ved, at 

deres nysgerrighed ikke er blevet anerkendt som den rette nysgerrighed. Det er tegn på, at den 

åbenhed som netværket indledningsvis lægger ud med ikke er en reel åbenhed, hvilket også gælder 

forestillingen om nysgerrighed. Nysgerrigheden gælder derfor kun i en bestemt form og for 

udvalgte dele af virksomheden, iagttager medarbejderen. 



”Problemet er bare, at der er begrænsninger på. Fx nede i [afdelingen] vil vi jo rigtig gerne finde 

ud af, hvad de andre afdelinger laver, deltage i møder, men det kan vi ikke, fordi vi skal sidde ved 

telefonen hele tiden. Så meget af det her med nysgerrighed har vi ikke mulighed for, for vi sidder 

fastlåst, fordi vi skal snakke med kunder” (Interview 4:124)  

Medarbejderen anskuer, at nysgerrigheden er begrænset både i form og til bestemte 

medarbejdergrupper. Der er flere forslag om at komme på besøg i andre afdelinger, for at styrke 

videndeling og samarbejdet på tværs af virksomheden. Det tyder på, at der er flere medarbejdere, 

som ønsker en sådan ordning, da forslaget får 16,8 pct. stemmer til afstemningen. Det er en idé, der 

ifølge medarbejderen, slet ikke er mulig at implementere i praksis, da den form for nysgerrighed er 

reserveret til andre. Mulighederne for at udfolde sin nysgerrighed gennem andre handlinger er 

dermed begrænsede. Idéboksene synliggør på den måde, at der er store skel i virksomheden. X er 

opdelt i A og B-hold, der ikke samarbejder eller føler sig anerkendt.  

”Overhovedet ikke. Vi får at vide, at vi er de vigtigste medarbejdere, fordi vi snakker med kunder. 

Det får vi at vide af Teamlederne. Men vi får den laveste løn og vi kan ikke få lov til at deltage i 

projekter, når der er nogle, og. Man føler lidt at.. Det er man ikke. Det er i bund og grund mange 

føler, at det er os, der tager skraldet. Så på den måde så føler man ikke, at man er en vigtig 

medarbejder og heller ikke en del af selskabet. Og det gør også, at [afdelingen] vælger at holde os 

meget for os selv, for vi gider ikke have noget med andre at gøre. For hvis vi skal have fællesskab, 

så skal det være sammen med dem, man er sammen med.” (Interview 4:128).  

På trods af, at idéboksene resulterer i øget samarbejde og kommunikation i nogle afdelinger, er det 

ikke tilfældet for hele virksomheden. Medarbejderens følelse af udelukkelse i arbejdet med 

nysgerrighed skaber kun mere udelukkelse senere. ”Ja, men jeg mener bare, at vi er igen ikke med. 

Vi kan læse på internettet, at der kører en masse fede ting, og der bliver taget initiativ til en masse, 

men vi bliver hele tiden sat på sidelinjen. Så man føler ikke, at der sker noget, fordi vi ikke er med” 

(Interview 4:128). 

 

Idéboksene gør det muligt at stille forslag, men ifølge medarbejderen er de umulige at implementere 

for alle dele af virksomheden. Det belyser, hvordan arbejdsgange indgår i aktør-netværket og 

trækker grænser til dele af virksomheden. Medarbejderen anskuer, at selvom der er initiativer, der 

gælder hele virksomheden, bliver afdelingen stadig udelukket i flere processer. Arbejdsgangene i 

virksomheden medvirker, at repræsentationen af medarbejderne, der skal være nysgerrige, 

modarbejder mere samarbejde og kommunikation. Repræsentationen af ’de nysgerrige 



medarbejdere’ bliver på den måde for restriktiv, og medarbejderne i afdelingen modsætter sig aktivt 

mere interaktion med de andre afdelinger. Modstanden mod mere interaktion med andre afdelinger 

er således en del af overflowet.  

5.4. Framingens bidrag til overflow 

De foregående afsnit har belyst, hvordan kulturprojektet skaber overflow, der udgør særlige 

problemer for kulturprojektet. Analysen går derfor videre til at undersøge framingen, som er et ord 

for det overflow, som framingen muliggør. Afsnittet undersøger, hvordan framingen bidrager til de 

konstruerede overflow og sætter fokus på det paradoksale ved at rammesætte et bestemt begreb, der 

samtidig skaber potentielle kanaler for overflow.  

5.4.1. Nysgerrighed i postkortstørrelse 

Det forsøges at frame nysgerrighed ved at sætte idékortene til rådighed for medarbejderne. Kortene 

er på størrelse med et normalt postkort, og det er derfor begrænset, hvad der kan stå. Det skaber 

problemer for en enkelt medarbejder, der ikke kan få sin idé til at passe i det tilgængelige format 

som beskrevet i afsnit 5.3.1. Beslutningen om, at nysgerrighed skal passe ind i netop dette format er 

et eksempel på en kunstig grænsedragning fra andre måder at være nysgerrig på.  

Som reaktion på denne beslutning foreslår en medarbejder mere åbenhed i virksomheden som 

løsning på aktør-netværkets eksklusive natur: ”Den eneste måde er at åbne op og inddrage 

hinandens afdelinger i hinandens arbejde, så man har mulighed for at komme med nogle ideer” 

(Interview 4:127).  

Medarbejderen foreslår at åbne for den kunstige grænsedragning, der er blevet trukket. Det er 

imidlertid umuligt i aktør-netværket, da det gennem åbningen vil eliminere den stabilitet, som 

netværket har opnået.  

Framingen bidrager således til en modstand imod måden man kan være nysgerrig på.  

 

Det er dog ikke i hele virksomheden, at netværket iagttages som ekskluderende. Medarbejderen, 

som er nævnt ovenover, ønsker mere videndeling og åbenhed blandt afdelingerne, hvilket allerede 

er tilfældet for andre afdelinger. En medarbejder giver udtryk for, at man altid kan foreslå idéer i sin 

afdeling eller på møder. ”Ja, det er typisk sådan det starter, […] vi har vores eget netværk herinde, 

kan man sige, og vi taler med forskellige afdelinger, så handler det om at indkalde til et start-op-

møde og sige, hvordan det skal køre derfra” (Interview 2:101).  



Medarbejderen iagttager, at selvom der kun er idébokse, har man som medarbejder altid mulighed 

for at stille spørgsmål og foreslå løsninger på udfordringer på relevante møder. Det tages således for 

givet, at det er muligheder, der gælder for alle medarbejdere. Det er aktiviteter, der falder uden for 

kulturprojektets rammer om nysgerrighed.  

 

Eksemplet bekræfter de tidligere beskrevne tegn på, at det kun er bestemte dele af virksomheden, 

hvor der er åbenhed for flere former for nysgerrighed. Der er derfor en vis uenighed om, hvordan 

nysgerrighed kan vise sig i virksomheden. Disse uenigheder og mangel på informationer til alle 

virksomhedens afdelinger er framingens omkostning. Når kun en udvalgt medarbejdergruppe 

inviteres til at foreslå idéer uden for aktør-netværkets ramme, har det omkostninger for de øvrige 

medarbejdergruppers tro på, at de er lige så meget en del af virksomheden som andre. Den 

manglende følelse af at være en del af virksomheden italesætter medarbejderen således: 

”Overhovedet ikke. […]og vi kan ikke få lov til at deltage i projekter, når der er nogle. Man føler 

lidt at.. jaaeh. Det er man ikke.” (Interview 4:128).  

Det bliver samtidig bekræftet af en leder: ”Ja, det man skal have for øje er, at vi alle har muligheder for 

at påvirke, men hvis man ser på længere nede i organisationen. I [afdeling Z] tænker man, at det er umuligt 

at gå op til [navn] og..” (Interview 5:138). Lederen er således klar over, at bestemte medarbejdergrupper 

føler sig uden indflydelse.  

Framingens form betyder på den måde, at en hel medarbejdergruppe føler sig udelukket fra 

beslutninger og information, selvom formålet er at inkludere alle medarbejdergruppe på lige fod. 

Framingen synliggør således den paradoksale situation, idet projektet ønsker inklusion, men 

synliggør i stedet eksklusion. Det bidrager på den måde til overflow i form af modstanden imod 

kulturprojektet.   

 

Framingen betyder dog ikke udelukkende begrænsninger. Framingen er samtidig produktiv, da 

postkortets tilgængelige og enkle format gør, at alle medarbejderniveauer kan formulere en idé, der 

kommer videre til HR.  

Det forudsætter naturligvis, at medarbejderne er i stand til at formulere en idé på skrift, som kan 

forstås af læseren, hvilket tages for givet. Der er eksempler på idékort, hvor der står en forkortelse 

på to bogstaver, men forkortelsen af ordet er ikke kendt af læseren. Disse idéer udgår derfor i 

systematiseringsprocessen, da de ikke bliver forstået som idéer.  

 



Det er brugen af materielle ting i form af postkortet, der fastholder og muliggør framingen. På den 

måde afgrænser og muliggør idékortene de mulige handlinger. De fysiske rammer bliver samtidig 

selv indrammet af virksomhedens rammer, der tæller arbejdsgange, personalepolitik, arbejdsret og 

lignende. Den institutionelle ramme opretholder og reproducerer de materielle rammer, da de 

foruden de institutionelle rammer ville bryde sammen (Callon 1998:249). Hvis ikke medarbejderne 

har indgået en kontrakt med virksomheden om, at de vil arbejde i X, vil samarbejdet om 

idégenerering tilsvarende bryde sammen. De materielle rammer afhænger derfor af, at X har 

institutionelle rammer, der understøtter dem.  

 

Framingen lykkes dog kun, fordi den bibeholder forbindelsen til det udenfor, som den både forsøger 

at afgrænse sig fra og trække ind. Idékortene i postkortstørrelse trækker på den generelle forståelse 

af postkortet som en teknologi, der sender korte beskeder fra fjerne lande til familien og venner. 

Den samme forståelse trækker idékortene på, der ’videresender’ idéer fra fjerne dele af 

virksomheden til den centrale HR-afdeling på hovedkontoret. Idékortene trækker således på den 

bredere forståelse af kortet som en familiær og traditionel kommunikationsteknologi.  

Det er samtidig interessant at have idékortet som framing, da det trækker på postkortets traditionelle 

kommunikationsform. Det er således forventningen, at brugen af traditionelle teknologier i en 

anderledes kontekst kan opnå en forestilling om nysgerrighed.  

 

På trods af, at der er uenighed om, hvem og hvordan man kan være nysgerrig, giver flere 

medarbejdere udtryk for, at idéboksene er tilstrækkelige som første initiativ i projektet. Det vidner 

om, at aktanterne generelt bakker op om aktør-netværkets form og dermed medvirker til dets 

stabilitet på trods af de forskellige handlinger, der udfordrer, hvem og hvordan man kan være 

nysgerrig.  

 

5.4.2. Nysgerrighed kræver øget arbejdsindsats og kommunikation 

Når idéboksene ikke kan videresende idéerne til de relevante afdelinger på egen hånd, trækker det 

på medarbejdere, der anskues som centrale for processen. Det er medarbejdere i Kommunikations- 

og HR-afdelingen og primært afdelingernes to praktikanter. Samarbejdet bliver foreslået på et møde 

mellem de to afdelinger, hvor den HR-ansvarlige præsenterer forslaget om, at praktikanterne står 

for indsamlingen og nedskrivningen af idéerne i Excel-arket. Der bliver således etableret et netværk 

mellem de to afdelinger grundet idéboksene, der ikke før eksisterede. Det betyder helt praktisk, at 



praktikanten fra HR sætter sig i Kommunikationsafdelingen i en uges tid, for at systematisere 

idéerne i fællesskab sammen med afdelingens praktikant. Idéboksene skaber således en forbindelse 

mellem de to afdelinger, der ikke var før, og ændrer således dem begge, da de indgår i et 

samarbejde.  

Det hænger sammen med Latours første pointe, om at grupper kræver konstant 

vedligeholdelsesarbejde som beskrevet i afsnit 3.3.3.1. Netværket med Kommunikations- og HR-

afdelingen benytter sig af materiel, der skaber synlige spor som mails samt fysisk arbejde, da HR-

praktikanten sætter sig i Kommunikationsafdelingen. Det giver netværket stabilitet, imens 

systematiseringsarbejdet står på, men det er samtidig en midlertidig samling, jf. Latours tredje 

pointe i afsnit 3.3.3.3. Samarbejdet sker gennem medarbejderne som menneskelige aktører, gennem 

computeren og programmet Excel, der benyttes til at systematisere idéerne.  

 

Nysgerrighed bliver på den måde en framing af, at udvalgte medarbejdere er sammen om processen 

og ved, hvordan de skal handle i overensstemmelse med netværket. Det afskærer sig dermed fra en 

række andre medarbejdere og aktanter, der forbliver uden for netværket. Som beskrevet tidligere 

italesættes det af medarbejderen, der generelt føler sig uden for virksomheden pga. manglende 

information.  

 

Framingen af idéboksene forudsætter på den måde, at samarbejdet mellem afdelingerne er mulig og 

kommunikationen mellem afdelingerne er konstruktiv for processen omkring systematiseringen af 

idéerne. Det er også tilfældet det meste af tiden, hvor systematiseringen foregår, men framingen 

sker dog ikke uden omkostninger. Der opstår modstand mod flere idéers forestilling om 

nysgerrighed, da lederen i Kommunikationsafdelingen stiller spørgsmålstegn ved, at det er 

nysgerrighed. HR-afdelingens indledende forventninger om, at alle idéer skal medtages i netværket 

opløses derfor, da lederen gør modstand imod at tage alle idéer med. Efter korrespondance mellem 

de to ledere accepterer den HR-ansvarlige forslaget om at udelukke en stor pulje af idéerne fra 

afstemningen. Samarbejdet mellem de to afdelinger fortsætter derefter, og aktør-netværket og 

framingen forbliver intakt. Uenigheden om, hvilke idéer, der er nysgerrighed, er på den måde en del 

af de omkostninger, som framingen medfører.  

 

Framingen trækker på nogle materielle rammer, der er tilgængelige, for at framingen kan lykkes. De 

udvalgte medarbejdere er afgørende for, at idéboksene fungerer og indsamler forestillingen om 



nysgerrighed, og det bliver støttet af den institutionelle ramme, som muliggør, at medarbejderne vil 

indgå i samarbejdet. Ansættelseskontrakterne og ytringen fra ledelsen, der foreslår samarbejdet, 

støtter netværket i dets midlertidige stabilitet. Den institutionelle ramme afgør dog ikke de mulige 

handlinger i en kausal sammenhæng.  

Da det kun er udvalgte afdelinger, som bliver involveret i processen om idéboksene, bliver der 

således trukket grænser til virksomhedens øvrige afdelinger. Grænsedragningen til de øvrige 

afdelinger, er dog aldrig fuldstændig, da alle afdelinger principielt kan stille spørgsmål eller 

involvere sig i processen ved at give udtryk for, at de vil være med. Det bliver dog hæmmet af 

grænsedragningen, der ikke lader information komme videre i virksomhedens afdelinger, og 

dermed udelukkes involvering fra andre afdelinger og stabiliteten i netværket sikres.  

 

Den manglende information til de øvrige afdelinger udgør framingens omkostning, da kun udvalgte 

afdelinger er involverede i processen. Samtidig er overflowet det, der gør kulturprojektet effektivt, 

da overflowet har virkninger i begge retninger. Det bliver effektivt, da det kun er et begrænset antal 

holdninger, der skal tages hensyn til under systematiseringsprocessen. Det er derfor praktisk 

nødvendigt at lave afgrænsninger, men samtidig teoretisk umuligt at lukke alt ude af framingen. 

Framingen bidrager på den måde til en udelukkelse af medarbejdergrupper, hvilket udgør et 

problem for kulturprojektet.  

 

5.4.3. Medarbejdermodstand 

Flere medarbejdere italesætter udfordringen med, at ’lykkeposerne’ forsvinder uden, at der kommer 

idéer ind. Det er et resultat af den framing, der bidrager til, at medarbejderne kan tage ’lykkeposer’ 

uden konsekvenser. Der er ikke installeret konsekvenser i aktør-netværket således, at idéboksene 

straffer medarbejderne med ”dårlige” ’lykkeposer’, hvis de har givet idéer, der ikke er ”rigtig” 

nysgerrighed, lige som idéboksene heller ikke straffer medarbejdere, der stjæler ’lykkeposer’.  

Framingen er åben og er afhængig af, at medarbejderne af sig selv overholder teknologiens regler. 

’Lykkeposerne’ motiverer på den måde medarbejderne til at deltage, selvom de kan risikere at få en 

”fesen” ’lykkepose’ (Interview 3:112), men det motiverer samtidig også til at tage ’lykkeposer’ 

uden at lægge idéer.  



Der kommer 536 idéer og på den vis fungerer aktør-netværket, fordi det skaber en forestilling om 

nysgerrighed. Aktør-netværket tager ikke stilling til idéernes indhold, men synliggør blot, at der er 

idéer og en forestilling om nysgerrighed.  

 

5.4.3.1. Regelbrud er ikke brud på regler 

Framingen trækker i følgende eksempel på ’lykkeposerne’ som noget materielt, der muliggør visse 

handlemuligheder. Det betyder, at når alle kan tage en ’lykkepose’, uanset værdien af idéen, bliver 

medarbejderne motiveret til at deltage.  

Når der samtidig ikke er konsekvenser ved at tage en ’lykkepose’, uden at lægge en idé, skabes der 

også incitament til medarbejdernes nysgerrighed efter ’lykkeposerne’ i sig selv. Det modarbejder 

den institutionelle ramme, der indskriver retningslinjer for medarbejderes adfærd. Det er bl.a. 

ulovligt at stjæle, men at tage ’lykkeposer’ bliver ikke iagttaget som et brud på denne regel, hvorfor 

der ikke tages konsekvenser over for handlingerne, der bryder med lykkeposereglerne. I stedet 

bliver det ignoreret eller opfordret til det. En medarbejder, der er involveret i kulturprojektet, 

opfordrer andre ledere til at give deres medarbejdere en ’lykkepose’, uanset om de lægger en idé 

eller ej, hvis medarbejderne synes, at det er umuligt at komme på idéer.  

”Jeg har haft en del i min organisation, hvor nogle af lederne sagde: ’Jamen mine medarbejdere er 

bare ikke så idérige’. Og hvor de måske følte sig lidt pressede, og så sagde jeg til dem, at hvis det 

handler om lykkeposerne, så giv dem en lykkepose alligevel, hvis det er det det handler om” 

(Interview 1:97).  

Selvom både medarbejdere og ledere giver udtryk for, at der er ’lykkeposer’, som forsvinder, 

indføres der ikke tiltag, som skal forhindre disse handlinger. ’Lykkeposernes’ forsvinding udgør 

framingens omkostning, da idéboksene er ubevogtede og åbne for enhver, der ønsker at lægge en 

idé eller tage en lykkepose. Det er samtidig produktivt for aktør-netværket, da der kommer mange 

idéer. Det bidrager således også til en alternativ forestilling om nysgerrighed.  

 

5.4.3.2. For meget nysgerrighed ødelægger nysgerrigheden for andre 

En uventet form for nysgerrighed er en medarbejder, der er for nysgerrig efter at vide, hvad alle 

’lykkeposerne’ indeholder. Medarbejderen har netop lagt en idé, modtaget sin lykkepose, som var 

”fesen”, for derefter at snuppe afdelingens idéboks, sætte sig ned under skrivebordet, og åbne alle 

lykkeposerne. Bagefter lukker vedkommende poserne igen og sætter idéboksen på plads. 



Medarbejderen forklarer selv episoden med, at vedkommende er for nysgerrig efter at vide, hvad 

der er i lykkeposerne. Episoden er en omkostning ved framingen, og herefter bliver der ikke lagt 

flere idéer i afdelingen – eller taget ’lykkeposer’. Uden at der er kausale sammenhænge i ANT, 

medvirker medarbejderens nysgerrighed til, at afdelingens medlemmer ikke længere er nysgerrige 

efter ’lykkeposerne’ og heller ikke lægger flere idéer.  

 

5.4.3.3. Giver ’lykkeposerne’ en oplevelse af lykke?  

Når gaverne kaldes for ’lykkeposer’ trækker det på en bredere mening med de små gaver, der skal 

give anerkendelse til medarbejderne. Det trækker bl.a. på den forståelse, at ’gode ting kommer i 

små pakker’, og derved konnoterer det til en glædelig oplevelse. På den vis trækker framingen dét 

ind, der ligger udenfor, ved at benytte sig af den mere generelle forståelse af midlet. På den måde 

bliver det effektivt for framingen, da medarbejderne ønsker at få en ’lykkepose’.  

Ordvalget ’lykkeposer’ gør det attraktivt at få en ’lykkepose’. Det er paradoksalt, da kun én af 

medarbejderne italesætter, at ’lykkeposen’ er attraktiv, selvom der har været rift om poserne. Det 

paradoksale består derved i, at de fremstår attraktive, men ingen beskriver dem som attraktive, 

imens handlingerne omkring aktør-netværket viser, at de er eftertragtede blandt medarbejderne. 

Kun en enkelt af de adspurgte medarbejdere giver udtryk for, at ’lykkeposen’ reelt har en værdi for 

vedkommende. ”Nu var jeg jo en af de heldige. Jeg fik sådan et gavekort til CDON, så det var 

svært at få armene ned” (Interview 1:94).   

 

De øvrige medarbejdere giver bl.a. udtryk for skuffelse:  

”Jo, jeg var lidt skuffet, for jeg kunne faktisk ikke lide de karameller, som jeg fik (griner). Ej det var 

fint” (Interview 2:103). Medarbejderen griner ironisk over skuffelsen, men i situationen smider 

vedkommende lykkeposen fra sig, da vedkommende finder ud af, at det er karameller. Derefter 

giver medarbejderen karamellerne videre til studentermedhjælpen. Anerkendelsen for 

medarbejderens idé bliver dermed ikke iagttaget som en anerkendelse, og forkaster derfor 

’lykkeposen’. Medarbejderen indgår på den måde ikke som tiltænkt i aktør-netværket, da 

vedkommende ikke føler sig anerkendt ved at modtage gaven. En anden medarbejder beskriver 

oplevelsen med gaven som følgende: ”Det var en fesen gave. Det var det altså” (Interview 3:112). 

Eksemplerne belyser, at transformationen derfor ikke virker som forventet, da medarbejderen 

reagerer mod anerkendelsen ved ikke at føle sig anerkendt.  

 



5.4.4. ”Forkert” forestilling om nysgerrighed 

Idéboksenes åbenhed over for alle idéer udgør rammen om nysgerrighed. Det betyder, at der 

kommer mange idéer om nysgerrighed, der ikke passer ind i ledelsens forventninger til idéerne. Der 

sker derfor en systematisering af idéerne senere hen, der medfører, at ca. 100 idéer udgår af 

”nysgerrighedspuljen”. De frasorterede idéer udgør på den måde framingens omkostninger.  

Det samme gælder for medarbejderes tillid til, at kulturprojektet reelt vil lykkes. En enkelt 

medarbejder giver udtryk for, at troen på projektets succes er lille. ”Jeg havde det sådan første 

gang, jeg hørte om det, at jeg kan godt komme med nogle ideer, men der sker ikke noget. Det er den 

erfaring jeg har” (Interview 4:125).  

Det er en omkostning, da medarbejderen tidligere har oplevet, at lignende projekter ikke havde 

effekt. Medarbejderens manglende tro på projektet og ledelsens initiativer er derfor en omkostning 

ved framingen. Såfremt den manglende tillid til projektet og ledelsen gælder generelt for 

medarbejdere, kan det betyde yderligere omkostninger, når vinderidéen skal implementeres i 

virksomheden. Den manglende information om processen med idéerne forplanter sig i 

medarbejdernes mistillid, der sidenhen kan modarbejde lignende initiativer.  

Eftersom der ikke er kausale sammenhænge mellem aktanternes handlinger i ANT, så skal det ikke 

tolkes som sådan, men nærmere som en sandsynlig og potentiel konsekvens ved kulturprojektets 

framing. Framingen muliggør visse handlemuligheder lige som den begrænser andre 

handlemuligheder.  

Aktør-netværkets framing om nysgerrighed bidrager til, at der er en stor mængde idéer, der ikke 

passer ind, da spørgsmålet om, hvordan man bliver en nysgerrig arbejdsplads er genstand for mange 

forskellige fortolkninger. Det skyldes den åbne framing om nysgerrighed samt teknologiens 

åbenhed, der tillader alle former for idéer.  

 

Det er samtidig tænkeligt, at hvis framingen om nysgerrighed havde været snævrere, ville 

medarbejdere tilsvarende være begrænsede i deres forestilling om nysgerrighed. En potentiel 

konsekvens ville have været, at medarbejderne helt undlod at foreslå idéer, da framingen var for 

snæver, og på den måde ville hele projektet være blevet besværliggjort. Når framingen i stedet er 

åben, kan medarbejderne samtidig være åbne i deres nysgerrighedsforslag. Det er derfor framingen, 

der gør idéboksene effektive ifølge aktør-netværket, da der kommer 536 idéer lige som det er 

framingen, der bidrager til, at mange idéer må udgå.  



5.5. Delkonklusion 

Analysen konkluderer, at overflow udgør særlige problemer for kulturprojektet, fordi overflowet 

kommer til udtryk i en alternativ forestilling om nysgerrighed, der udfordrer kulturprojektets 

forestilling om nysgerrighed.  

 

De forskellige overflow udfordrer måden, hvorpå man kan være nysgerrig og hvem, der kan være 

nysgerrig. Overflow udgør således problemer med eksklusion af medarbejdergrupper, der til 

gengæld modsætter sig yderligere interaktion med de øvrige afdelinger, samt et problem med 

anerkendelse af nysgerrighed, der medfører en transformation af ”de nysgerrige medarbejdere”, 

selvom de bryder med reglerne. Det betyder, at idéboksene bliver kanal for den ønskede og 

uønskede forestilling om nysgerrighed. Derudover udgør eksklusion af idéer og mangel på 

kommunikation et problem, da medarbejderne mister motivation for at deltage i organisationens 

projekter.  

 

Framingen bidrager til overflow, når idékortene begrænser omfanget af idéerne, og når udvalgte 

medarbejdergrupper kan forelå idéer uden brug af idékort, hvorfor framingen ikke er fuldstændig. 

Eksklusionen bliver ligeledes muliggjort af framingen, da den begrænser samarbejdet om 

systematiseringen til to afdelinger, selvom grænsedragningen ikke er fuldstændig.   

Derudover bidrager framingen til, at medarbejdere kan tage ’lykkeposer’ uden at lægge idéer, fordi 

framingen tillader, at medarbejdere ikke overholder kulturprojektets regler, og i stedet viser en 

alternativ forestilling om nysgerrighed.  

 

Endelig bidrager framingen til mange forskellige forestillinger om nysgerrighed, som medfører en 

systematiseringsproces, der udelukker idéer og medarbejdere fra information om processen. Det 

bidrager til mangel på tillid til processerne i virksomheden og en tvivl om, hvorvidt deres idéer gør 

en forskel.  

 

Analysen bekræfter således teorien om, at en fuldstændig framing er umulig, da den udfordres på 

forskellig vis gennem modstanden.  

 



6. Delanalyse 2 

Med udgangspunkt i den konstruerede framing undersøger afsnittet, hvordan forestillingen om 

nysgerrighed bliver etableret gennem idéboksene ved anvendelsen af begrebet black box. Afsnittets 

formål er at åbne den black box, som kulturprojektet forsøger at installere. Idéboksene anskues som 

en fysisk, empirisk black box samt en teoretisk mental black box. Analysen undersøger hermed 

andet arbejdsspørgsmål. 

 

6.1. Idékortene som nysgerrighedsskabende materialitet  

Idéboksene bliver genstand for samtaleemne i flere afdelinger. I de første dage efter idéboksene er 

sat op, taler medarbejderne om, hvilke idéer de har foreslået, og hvilke ’lykkeposer’, som de har 

modtaget. Idéboksene er genstand for handling og dialog, men der bliver ikke stillet spørgsmålstegn 

ved idéboksene eller undladt at lægge idéer. Samtalerne om idéboksene og ’lykkeposerne’ viser 

samtidig, at de første par dage, hvor idéboksene har en vis nyhedsværdi, er der snak om dem, og der 

er black boxen således ikke etableret fuldstændig. Senere, når idéboksene har været der i noget tid, 

bliver der til gengæld ikke talt om dem, men der kommer stadig idéer. De er blevet en selvfølgelig 

del af afdelingen, og hvis man spontant får en idé, kan den hurtigt lægges i idéboksen. Det tager 

således noget tid at etablere de selvfølgelige vaner og handlemåder, der bliver pakket ned i mentale 

black boxe gennem brugen af den empiriske og fysiske idéboks.  

 

Idéboksenes idékort bliver til en mental black box, hvis aktanterne benytter teknologien som en 

selvfølgelig handlemåde, når man vil anerkendes som nysgerrig. Der kommer 536 idéer fra hele 

virksomheden, og på den vis er idékortene bredt forankret i virksomheden. Idékortene og boksene 

bliver på den måde mål for handlemåder, vaner, tænkemåder og en vigtig del i ledelsens strategi. 

Black boxen er derfor en stærk konstruktion, da flere sociale relationer knyttes til den. 

 

Makro-aktører er mikro-aktører, der sidder på toppen af en række af (lækkende) black boxes. De er 

hverken større eller mere komplekse end mikro-aktører. De er derimod samme størrelse og mere 

enkle end mikro-aktører (Callon & Latour 1981:286).  

Idékortene agerer sammen med idéboksene som en makroaktør, når de får rolle som talsperson for 

hele virksomhedens forestilling om nysgerrighed. Det sker, da ledelsen tolker brugen af idéboksene 



som teknologien, der skal måle virksomhedens forestilling om nysgerrighed. Ved første øjekast kan 

idékortene fremstå som fuldt lukkede, da det er den eneste tilgængelige teknologi for 

medarbejdernes forestilling om nysgerrighed. Det er dog ikke tilfældet, da en medarbejder udfordrer 

idékortene som talsperson ved at sende en mail i stedet for at benytte dem som beskrevet i første 

analyse. Det udfordrer således etableringen af forestillingen om nysgerrighed, da nysgerrigheden 

ikke går gennem idéboksene som tiltænkt, men viser i stedet en alternativ måde at være nysgerrig 

på.  

Black boxen er derfor ikke lukket fuldstændig, lige som framingen ej heller er fuldstændig.  

 

6.2. Tilrettelagt samarbejde som nysgerrighed  

Samarbejdet om at systematisere idéerne i kategorier opstår ikke spontant. Det bliver derimod 

præsenteret af den HR-ansvarlige, som giver opgaven til praktikanterne. Der bliver samtidig 

præsenteret en tidslinje over opgaverne og datoer for møder, hvor tvivlspørgsmål og status kan 

blive diskuteret. Der bliver således sat en ramme om samarbejdet, der ikke opstår spontant, men 

bliver i stedet afledt af framingen om idéboksene.  

 

Idéboksene fungerer her som en black box for de sociale relationer i de konkrete afdelinger, der skal 

stå for samarbejdet. Det er en selvfølge, at det er netop de to afdelinger, som skal arbejde sammen, 

om at systematisere idéerne, ligesom det er en selvfølge, at det er en praktikantopgave. Samarbejdet 

mellem de to afdelinger har idékortene som input til arbejdet, og det forventede output er et Excel-

ark, hvor alle idéer er ordnede i kategorier. Det skal derefter oversættes til programmet PROOF, 

hvor alle medarbejdere interaktivt kan stemme på den bedste idé. Arbejdet bliver på den måde 

struktureret i forskellige systemer, datoer og deadlines, der kan måle arbejdets progression.   

Black boxen fremstår fuldstændig lukket i den konkrete situation, og der er intet tegn på modstand.  

Der er dog andre medarbejdere, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan systematiseringsprocessen 

foregår. Som nævnt i forrige analyse giver en medarbejder udtryk for manglende information til 

vedkommendes afdeling om de videre processer. Medarbejderen gør på den måde op med, at 

arbejdet skal foregå mellem netop de afdelinger, og at det skal foregå uden andre afdelingers viden 

herom. På den måde bliver der stillet spørgsmålstegn ved idéboksene som mental black box, og det 

udfordrer, hvem og hvordan arbejdet med nysgerrighed skal foregå. Det skaber således en alternativ 

anskuelse af, hvordan nysgerrighed etableres gennem idéboksene.  



6.3. Betaling for forestillingen om nysgerrigheden 

Idéboksene stiller ’lykkeposer’ til rådighed for den formodede forestilling om nysgerrighed. 

’Lykkeposerne’ udgør en betaling for medarbejdernes initiativ i kulturprojektet, og på den vis 

indskriver det sig ind i et økonomisk regime, hvor enhver ydelse har en pris. Idéboksene 

differentierer dog ikke som traditionelt efter i ydelsens værdi, da alle kan modtage en ’lykkepose’, 

men den differentierer tilfældigt således, at medarbejdere kan være ”en af de heldige” (Interview 

1:94) eller få en af de ”fesne” gaver (Interview 3:112). 

Idéboksene etablerer således en forestilling om, at nysgerrighed kræver belønning. Der hersker 

selvfølgeligheder omkring, at man skal have gaver for at yde en ekstra indsats i virksomheden 

blandt medarbejdere:  

”Folk er meget forvente her, og når vi har haft konkurrencer her, så har man vundet telefoner. Men 

det skal heller ikke være for gavens skyld, at man går ind i det her. Og det er også noget fis, at man 

skal have konkurrencer og præmier på spil hver gang, der skal ske noget. Det skal være noget 

andet. Nysgerrighed” (Interview 3:112).  

Medarbejderne giver udtryk for, at der er en selvfølgelighed omkring, at der skal etableres 

konkurrencer og præmier hver gang, et nyt projekt eller initiativ bliver lanceret. Medarbejderne 

stiller også spørgsmål ved, at det er den rette måde at motivere på, da motivationen burde være ægte 

nysgerrighed. På denne vis sætter medarbejderne selv fokus på, at kulturprojektet ikke benytter sig 

af nysgerrighed, men økonomiske incitamenter for at få projektet til at lykkes ved at synliggøre en 

forestilling om nysgerrighed. Medarbejderne køber således ikke selvfølgeligheden om, at belønning 

er nødvendigt, hvorfor den udfordres, og i stedet giver en alternativ forestilling om nysgerrighed:  

”Men jeg synes, at det var tanken. Det var idéen om, at der er en belønning, alt fra en karamel til et 

gavekort. For det skal ikke være belønningen, der driver idéen, men idéen, der driver idéen. Og så 

er det bare en add-on, at man får en lykkepose” (Interview 1:94). 

 

”Jeg var ligeglad med den. Altså, jeg har det sådan lidt, at det skal ikke komme an på det. Jeg var 

bare glad for, at der var noget initiativ til at lytte til medarbejderne. Det var det, som motiverede 

mig til at deltage, fordi jeg har fået et eller andet pose slik. Det er jo lige meget. […] Det er ikke 

dét, der motiverer mig. Og det synes jeg heller ikke skal være en motivation. Motivationen skal 

være, at man har mulighed for at ændre nogle ting, som kan påvirke andre” (Interview 4:124).  

 



Ifølge medarbejderne er det misforstået, at nysgerrighed skal anerkendes materielt. Aktanterne 

stiller derfor spørgsmålstegn ved aktør-netværkets selvfølgelige måde at motivere på.  

’Lykkeposerne’ er et forsøg på at etablere en fysisk og mental black box, men da medarbejderne 

stiller spørgsmål ved disse, formår de ikke at blive etableret som sådan. Samtidig med at der gives 

udtryk for, at anerkendelse i gaveform ikke er nødvendigt, bliver der samtidig givet udtryk for 

skuffelse for den anerkendelse, der tilbydes i aktør-netværket. Forventningerne til ’lykkeposerne’ 

lever derfor ikke op til medarbejdernes forventninger. Idéboksenes lykkeposer formår således ikke 

at blive fuldt etableret som en fysisk og mental black box. 

 

6.4. Ledelsen har den rette forestilling om nysgerrighed  

Projektet med nysgerrighed indledes med en åben tilgang til begrebet nysgerrighed. En af de 

ansvarlige ledere giver eksplicit udtryk for, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte idéer, og man i 

systematiseringsprocessen således ikke må gøre sig selv til dommer over for medarbejdernes idéer. 

Praktikanterne er ansvarlige for at systematisere idéerne i kategorier og læser derfor alle idéer 

igennem. På et internt møde i afdelingen, nævner jeg, hvilke typer idéer der er foreslået. Den 

ansvarlige i afdelingen stiller spørgsmål ved, at det er et udtryk for den form for idé og 

nysgerrighed, der var tiltænkt. Vedkommende vedkender sig, at det er en god idé, men det er ikke 

en idé, der gør virksomheden mere nysgerrig. Der bliver således gjort op med den forudgående åbne 

indstilling til idéernes form for nysgerrighed. Efter korrespondance mellem de to ledere bliver de 

enige om, at udelukke idéer, der er i samme kategori som den. Det betyder udelukkelse af omkring 

100 ideer.  

 

Den indledende åbne holdning til nysgerrighed bliver således ikke accepteret som en 

selvfølgelighed i aktør-netværket. Efter lederens modstand bliver det vedtaget, hvordan den rette 

forestilling af nysgerrighed er, hvorefter der er enighed i Kommunikationsafdelingen og HR. Efter 

modstanden bliver forestillingen om nysgerrigheden således accepteret og black boxet mentalt i de 

to afdelinger. Det bliver ikke meldt ud i virksomheden, at nysgerrigheden skal forstås på denne 

måde, og forestillingen om den rette nysgerrighed forbliver således forbeholdt de to afdelinger.  

 

Ud af de 536 indkomne idéer betyder ledelsens forestilling om nysgerrighed således, at 100 idéer 

bliver udelukket fra afstemningspuljen, fordi de ikke er i overensstemmelse med ledelsens 



forestilling om nysgerrighed. De 100 idéer black boxes således fysisk, da idéerne bliver gemt væk i 

processen samtidig med, at de black boxes mentalt i de to afdelinger.  

Det etablerer en forestilling om nysgerrighed, som kun de to afdelinger har patent på, da de er de 

eneste, der ved, hvilken nysgerrighed, der er den rette nysgerrighed.  

 

Udover at ledelsen anskuer, at de har den rette forståelse af nysgerrighed, er der en grundlæggende 

selvfølgelighed, som projektet bygger på. Det forudsættes, at nysgerrighed er en evne, som lederne 

kan assistere medarbejderne i at udforske:  

”Men jeg føler i virkeligheden, at presset ligger på lederne til at hjælpe medarbejderne til at være 

nysgerrige, for der er mange.. det ligger i vores natur, men vi er blevet voksne i mellemtiden, mens 

vi var nysgerrige. Og det må man gerne hjælpe dem med” (Interview 1:97).  

Det black boxes således mentalt, at nysgerrighed ligger latent i medarbejderen som en evne, lederen 

skal opfordre til. Det er interessant, at virksomheden fokusere på nysgerrighed som medarbejderne 

skal leve op til, selvom medarbejderen anerkender, at det er en naturlig evne, som alle besidder. På 

trods af det bliver medarbejdernes forestilling om nysgerrighed udsat for en systematiseringsproces, 

der skal tjekke, om deres nysgerrighed passer i ledelsens forestilling om nysgerrighed.  

Selvom det anerkendes, at nysgerrighed er noget naturligt og udefinerbart, bliver nysgerrigheden sat 

i et system, der måler, hvor mange idéer der er, og kvaliteten af dem gennem 

systematiseringsprocessen. Forestillingen om nysgerrighed bliver således mentalt black boxet i de 

to afdelinger, samt gennem den fysiske empiriske realitet, idéboksene. Det etablerer på den måde en 

forestilling om nysgerrighed, der kan måles og bedømmes af bestemte afdelinger.  



6.5. Delkonklusion 

Analysen konkluderer, at medarbejdernes forestilling om nysgerrighed etableres gennem 

idéboksene, da black boxen ikke etableres fuldstændig blandt medarbejderne. Når black boxen ikke 

etableres fuldstændig, kan medarbejdernes forestilling om nysgerrighed vise sig gennem overflow 

og modstand. Medarbejderne etablerer således en forestilling om nysgerrighed, der udfordrer 

ledelsens forestilling om nysgerrighed, både ved at anvende idéboksene og ved at benytte 

alternative kanaler. Det er tilfældet, da idékortene udfordres som talsperson, når medarbejdere 

stiller spørgsmål ved, hvem og hvordan processerne skal foregå og udfordrer nødvendigheden af 

materiel anerkendelse for nysgerrighed.  

 

Til gengæld viser analysen, at black boxen etableres fuldstændig i Kommunikations- og HR-

afdelingen, da der ikke bliver stillet spørgsmål ved deres interne forestilling om nysgerrighed. 

Afdelingerne etablerer en forestilling om nysgerrighed på baggrund af de mange forskellige idéer i 

idéboksene, hvor de anskuer en nødvendighed i at skære ned i antallet af idéer og sortere i dem, så 

de reflekterer deres forestilling om nysgerrighed.  

 

Analysen bekræfter desuden teorien om, at en black box ikke kan installeres strategisk, da 

medarbejderne ikke accepterer idéboksene som black box.  

 

 

 



7. Diskussion  

På baggrund af de beskrevne konstruerede modstandsformer og etableringen af forestillingen om 

nysgerrighed, er det relevant og nødvendigt at spørge til, hvordan modstanden informerer om 

projektets egen umulighed. Til forskel fra de øvrige kapitler trækker denne del på Foucaults 

magtperspektiver og Deans governmentality-analytik som beskrevet i analysestrategien. 

7.1. Nysgerrighed på kommando som nysgerrighed 

Det viser sig, at en enkelt medarbejders forestilling om nysgerrighed ikke passer ind i idékortets 

format. Medarbejderen lader sig ikke begrænse af de praksisser og regler, der er udstukket, men 

installerer i stedet egne regler, hvilket er udtryk for modstand. Praksisregimet består af idéboksene 

med deres tekniske og praktiske natur, som anskueliggør antallet af idéer i en kasse.  

Idéboksene er samtidig genstand for programmet ”Hvordan bliver vi en mere nysgerrig 

virksomhed?”, der producerer en sandhed om nysgerrigheden som noget, der kan måles og vejes.  

Medarbejderens brud på praksisregimets regler vidner om, at praksisregimets teknologier og 

praktiske anordninger er utilstrækkelige i deres udformning i dette tilfælde. Medarbejderen 

forkaster de givne regler i praksisregimet, installerer sine egne ved at skrive en mail, og ved 

yderligere at modsætte sig at få en ’lykkepose’.  

 

Ifølge Foucault er moderne magtudøvelse en praksis, der går ud på at påvirke frie individer, deres 

handlinger og selvopfattelse. Det er en produktiv magt, der forsøger at handle på bestemte måder, 

bearbejde andres selvforhold og afrette dem, når det kræves. Magten er en neutral evne til at 

bevirke, påvirke og forandre (Foucault i Nielsen et al 2012:108). 

Den forsøgte styring af medarbejderens frihed til at handle slår således fejl, da medarbejderen ikke 

begrænser sig af praksisregimets udstukne teknologier og regler, men udfordrer det ved at bruge 

andre teknologier og installerer egne regler. Magten opnår således ikke sin forventede styring eller 

de forventede handlinger. Det skyldes medarbejderens frihed til at handle i modstrid med 

praksisregimet. 

Eftersom modstanden er indlejret i magten, kan medarbejderens modstand tolkes som et udtryk for 

en ekstrem vilje til at blive anset som værende nysgerrig af ledelsen. Det skyldes, at medarbejderens 

handlinger bidrager til praksisregimet om at generere idéer, selvom det ikke opfylder måden, 



hvorpå det skal gøres. Medarbejderens brud på praksisregimets regler, kan derfor anskues som en 

velvilje mod projektet – og ikke en modstand, der vil ødelægge det.  

Medarbejderens idé og initiativ bliver samtidig fremhævet som en positiv adfærd i en 

intranetartikel, hvorved medarbejderen bliver fremhævet som det gode eksempel i virksomheden. 

På den måde anerkendes medarbejderen, og handlingerne legitimeres.  

 

Modstanden kommer forud for magten og for at undgå, at alle medarbejdere sender idéer via mails, 

installeres idéboksene. På den måde sikrer teknologien kontrollerede og ensartede handlemåder, 

hvorved idéerne bliver ”grebet” (Interview 1:95), i stedet for at gå tabt i et virvar af mails til 

forskellige modtagere.  

En medarbejder giver udtryk for, at vedkommende gentagende gange har givet idéer tidligere, som 

der ikke blev handlet på. Efter projektet om nysgerrighed er lanceret er der i stedet en kanal for 

idéerne. Modstanden kommer således før styringen. Medarbejdernes velvilje mod projektet udgør 

dermed fundamentet for den forsøgte styring.  

Det er samtidig et udtryk for governmentality, da medarbejderen installerer styringen i sig selv for 

at opnå at blive anerkendt som nysgerrig. Selvom det er et brud på praksisregimet er det dog 

samtidig en bekræftelse af det, da medarbejderens modstand bidrager til praksisregimet.  

 

I sin fulde og positive form er den magt, som man udøver over sig selv, den samme magt, som man 

udøver over andre (Foucault 2004:83). Reglerne for, hvordan man er nysgerrig kræver således, at 

man kan overholde samme regler og kan ”udøve en perfekt autoritet over sig selv” (Foucault 

2004b:83f).  

Det viser sig, at der også er udfordringer med at udøve den perfekte autoritet over sig selv. Der er 

ingen konsekvenser ved at bryde praksisregimets regler, og selv den ansvarlige medarbejder for 

projektet opfordrer til, at ledere giver medarbejderne ’lykkeposer’ uden at lægge idéer.  

Man kan derfor tolke praksisregimets forsøg på at disciplinere medarbejderen som mislykket, da 

den ansvarlige medarbejder heller ikke installerer styringen i sig selv.  

Det kan dog også forholde sig anderledes. Når medarbejderen tillader at give ’lykkeposer’, fremstår 

medarbejderne som nysgerrige, og når medarbejderne fremstår nysgerrige, vil den ansvarlige 

medarbejder og projektet også fremstå succesfuldt. Det kan derfor argumenteres, at medarbejderne 

overstyrer sig selv i ønsket om at fremstå nysgerrige for ledelsen, og at styringen på den måde 

virker for godt. De vil for enhver pris fremstå og anerkendes som nysgerrige – på trods af at 



handlingerne strider imod praksisregimet. Modstanden informerer således om en alternativ 

forestilling om nysgerrighed.  

Når selvstyringen af medarbejderne virker for godt, er det et udtryk for, at modstanden og magten 

udgør to sider af samme sag. Det skyldes, at modstanden installeres i form af øget selvstyring, der 

strider imod praksisregimet, men stadig henviser til nysgerrighed og er afledt af den forsøgte 

disciplinering, der efterspørger en forestilling om nysgerrighed. De to størrelser er dermed gensidigt 

afhængige af hinanden og virker tilbage på hinanden. Empirien viser således, at modstanden og 

magten bliver to komplementære størrelser.  

 

Medarbejdernes nysgerrighed efter ’lykkeposerne’ er eksemplet på, at styringen af og 

disciplineringen af medarbejdernes mentale evne til at være nysgerrig virker for godt, da de ønsker 

at fremstå nysgerrige. Den mentale disciplinering af medarbejdernes nysgerrighed skaber således et 

ønske om at stræbe efter ’lykkeposerne’ pga. deres fysiske tilstedeværelse for at blive anerkendt 

som nysgerrige.  

Modstanden tager således form i en fremdrift, der stiller spørgsmål, der ikke er tilladt, og opfordrer 

til handling, hvor den i stedet skulle tie (Nowotny 2008:52).  

Modstanden er således muliggjort af disciplineringsforsøget og muliggør hermed en forestilling om 

nysgerrighed, der ikke var forventet.  

Eftersom medarbejderne har evnen og viljen til at skabe egne løsninger, der går udover 

praksisregimet, er modstanden medvirkende til at skabe en forestilling om nysgerrighed. En 

nysgerrighed, der senere må sættes under styring. Der er således en forestilling om nysgerrighed, 

der skaber egne løsninger ved at udfordre gældende praksis og en naturlig undren, der står 

ubegrundet, hvilket er i overensstemmelse med nysgerrighedsdefinitionen jf. første kapitel om 

nysgerrighed i innovationens æra. 

 

Den fysiske placering af idéboksene spiller også en rolle i disciplineringen af medarbejdernes 

handlinger og mentalitet. Idéboksene er placerede midt i afdelingerne i et åbent kontorlandskab. 

Væggene, der adskiller gangarealer fra kontorer, er lavet af glas, og hovedbygningens fire åbne 

etager henleder derfor tankerne på Benthams Panopticon (Foucault 1994:179). Medarbejdernes 

handlinger er genstand for konstant overvågning fra de omkringliggende afdelinger og på kryds af 

etager. Alle har sin faste plads i bygningen, og der bliver lagt mærke til, når der er nye 



medarbejdere eller når medarbejdere fratræder, lige som opstillingen af idéboksene bliver genstand 

for opmærksomhed.  

”Dette lukkete rom – avskåret, bevoktet på alle punkter, hvor individene har sin faste plass, hvor de 

minste bevegelser kontrolleres, hvor alt som skjer registreres, hvor et uavbrutt skrivearbeid 

forbinder sentrum og periferi, hvor makten ikke deles, men utøves hierarkisk, hvor hvert individ til 

stadighet blir iakttatt, undersøkt og anvist plass blant de levende, syke eller døde – alt dette danner 

et stramt nett av disciplinære virkemidler” (Foucault 1994:177).  

Foucault beskriver denne administration af kroppene i forbindelse med inddelingen af smittede og 

døde under pesten. Til forskel fra under pesten bliver alle handlinger ikke registreret skriftligt, men 

medarbejdere lægger mærke til forandringer hurtigt, da husets konstruktion indbyder til 

overvågenhed over forandringer i virksomhedens fysiske rum. Placeringen af idéboksene indbyder 

således også til, at medarbejdere lægger mærke til, hvornår kollegaer lægger idéer og tager 

’lykkeposer’. Derfor er lederens konstante overvågning af idéboksene således unødvendig, da 

bygningens arkitektoniske indretning bliver ”en maskin som skaper og oppebærer et herredømme 

som er uavhengig av den som utøver det. Kort sagt: Hovedhensikten med Panopticon er å skape en 

situasjon hvor de innsatte selv danner grunnlaget for det herredømme de lever under. […] Maktens 

fullkommenhet gjør at det nærmest bliver overflødig å bruke den” (Foucault 1994:180f).  

Når medarbejdere således kan iagttage, at andre medarbejdere lægger idéer eller blot tager 

’lykkeposer’, skaber det en opmærksomhed, der virker bekræftende og akkumulerer mere af den 

samme adfærd. De fysiske omstændigheder disciplinerer således medarbejdernes adfærd til at 

gentage det samme mønster, som de kan iagttage i andre afdelinger. På den måde bliver 

modstanden igen en refleksion af magtens installering af betingelserne for handlemuligheder.  

Ved at opsætte idéboksene på synlige steder giver således uventede konsekvenser, da den ønskede 

såvel som den uønskede bliver synliggjort i det åbne kontorlandskab og forstærker effekten af 

begge. Medarbejderne internaliserer herskerforholdet og gør sig selv til kilden for egen underkuelse 

(Foucault 1994:182) for at leve op til praksisregimets regler såvel som forventningen om, at alle 

medarbejderne er i stand til at være nysgerrige på kommando. Når der tages ’lykkeposer’ uden at 

lægge idéer bliver det således en legal handling, da den er synliggjort og muliggjort gennem den 

disciplinerende fysiske materialitet.  

 

Medarbejdernes evne til at generere en forestilling om nysgerrighed bliver gjort under henvisning til 

at styrke virksomheden, fremme økonomien og medvirke til vækst og udvikling (Foucault 



1994:186). Det er således et udtryk for governmentality, hvor disciplineringen foregår under 

henvisning til befolkningens eller hér medarbejdernes eget bedste. Styringen af mentaliteten trækker 

samtidig på de fysiske betingelser omkring, hvordan man kan synliggøre sin nysgerrighed i det 

fysiske rum.  

 

Til forskel fra Panopticon modvirker X’s fysiske indretning dog ikke modstanden, men synliggør 

den. ”den må nøytralisere virkningene av den mot-makt som gjør motstand mot den makt som vil 

dominere: Opprør, spontane sammenslutninger, koalisjoner – alle slike horisontale fenomener er 

grunnen til at disiplinen anvender skillevegger og vertikale forholdsregler, at den helst lager 

vanntette skott mellem elementer som befinner seg på samme plan, at den organiserer strengt 

hierarkiske kontrollinstanser – kort sagt at den setter opp mot menneskemengdens iboende 

modstandskraft den kontinuerlige og individualiserende pyramide” (Foucault 1994:195).  

Hovedkontoret er således mangelfuldt, når det kommer til horisontal adskillelse af medarbejderne, 

da friheden til at bevæge sig frit rundt og danne alliancer internt skaber grundlaget for 

modstandsformen.  

Samtidig er det den fysiske rummelighed, som er produktiv, da det muliggør, at medarbejdere på 

kryds og tværs kan mødes, dele idéer og dermed inspirere hinanden til at komme på nye idéer. Eller 

inspirere til at handle anderledes end de udstukne regler.  

Modstanden bidrager således med en forestilling om nysgerrighed, der er i overensstemmelse med 

nysgerrighedsbegrebet samtidig med, at den modarbejder praksisregimet.  

 

Selvom det kun er én medarbejder, der udfordrer praksisregimet ved at sende en mail, belyser det en 

relevant pointe ved praksisregimet. Praksisregimet giver muligheder og begrænsninger for mulige 

handlinger, påvirker egen og andres handlemuligheder (Dean 2008:48), da praksisregimet formår at 

få 536 idéer og samtidig at skabe et ønske blandt medarbejderne om at blive anerkendt som 

nysgerrig. Opbakningen og manglen på ’lykkeposer’ er således en uventet form for handlinger, som 

praksisregimet ikke havde taget højde for. Den uventede opbakning er derfor en konsekvens af, at 

medarbejderne installerer styringen i sig selv i høj grad, og det er ikke et udtryk for en bekæmpelse 

af praksisregimet som en traditionel modstand. Styringens mål om at opnå en mere nysgerrig 

arbejdsplads bliver således aktualiseret gennem idéboksene som teknologi. Det er samtidig et 

tilfælde af, at både den styrende og styrede bliver én og samme person (Foucault 1994:182), da 



medarbejderne stiller spørgsmålstegn ved, hvordan de agerer, og ændrer adfærd for at blive 

anerkendt som nysgerrige (Dean 2006:45).  

Modstanden gennem selvstyring er således afledt af behovet for at blive anerkendt som nysgerrig af 

ledelsen.  

 

Selvstyringen og medarbejdernes forskellige forståelser af nysgerrighed bliver dog ikke accepteret i 

hele processen. Når det ikke er besluttet på forhånd, hvad der kan være en idé til, hvordan X bliver 

en mere nysgerrig arbejdsplads, er der mange forståelser af spørgsmålet. Efter alle idéer er kommet 

ind, aftaler de ansvarlige afdelinger internt, hvad der er den rette forestilling om nysgerrighed. De 

forkastede idéer, der ikke kommer til afstemning, bliver dømt ude og må således ’dø’ i 

praksisregimet. Den ansvarlige leder melder ikke ud, hvorfor nogle idéer er kommet med til forskel 

fra andre, og på den måde opløses magten. Der er ikke magt på spil, når medarbejderne ikke har 

mulighed for at handle, men i stedet tale om tvang ifølge Foucault. ”slavery is not a power 

relationship when man is in chains” (Foucault 1994a:44).  

 

Det er dog i stedet en magtfuld relation, når ledelsen ønsker at optimere medarbejdernes mentale 

evne til at genere nysgerrighed. Disciplineringen består i, at man kan få andre til at gøre, som man 

vil, gennem adskillelse af magten fra kroppen (Foucault 1994:127). På den ene side gør disciplinen 

kroppens magt til en færdighed og kapacitet, som den forsøger at øge. På den anden side betyder 

den opnåede færdighed, at man indgår i et strengt underdanighedsforhold (Foucault 1994:127).  

Medarbejdernes kapacitet til at levere nysgerrighed bliver således et mål for disciplineringen, der til 

gengæld skal indgå i et underdanighedsforhold, fordi de har opnået en ny færdighed. Man kan 

derfor tolke medarbejdernes brud på reglerne om at tage ’lykkeposer’ som mangel på dette 

underdanighedsforhold. Det er tværtimod denne modstand, der er udtryk for et 

underdanighedsforhold, hvor medarbejderne i særlig høj grad ønsker at blive anerkendt som 

nysgerrige. Ved at have fået en ’lykkepose’ bliver de i stand til at tale med de øvrige medarbejdere 

om kulturprojektet og dermed internt blive anerkendt som nysgerrige.   

 

Det elegante ved disciplineringen er netop, at den kan opnå resultater uden voldelige 

afretningsformer i modsætning til suveræniteten (Foucault 1994:127). Disciplineringens resultater 

udgøres af de 536 idéer. Det kan dog diskuteres, hvorvidt disse idéer er udtryk for en egentlig 

forestilling om nysgerrighed, jf. definitionen af nysgerrighed i kapitel 1.  



Det forsøges at opfordre til nysgerrighed, men rammerne for forestillingen om nysgerrighed 

abonnerer på innovationens præmisser, der lægger vægt på logiske og kvantitative rammer – modsat 

nysgerrighedens åbne og uforklarlige undren. Nysgerrigheden bliver således ikke nysgerrighed, 

men et forsøg på at installere innovation forklædt som nysgerrighed.  

Den medfødte evne til at være nysgerrig er således under styringens fokus i et økonomisk 

effektivitetsperspektiv. Det er et forsøg på at disciplinere medarbejdernes mentale kapacitet, som 

delvist lykkedes, hvis ikke konceptet stred imod nysgerrighedsbegrebet egne præmisser. 

Nysgerrigheden er således slet ikke nysgerrighed, fordi den er underlagt innovationens regler og 

krav.  

Det gælder dog ikke de beskrevne modstandsformer. Der er medarbejdere, som er så nysgerrige 

efter ’lykkeposerne’, at de spontant og uden forklaring må åbne dem alle sammen, for derefter at 

lægge dem tilbage. Der er medarbejdere, der er nysgerrige efter at vide, hvad der foregår i egen 

organisation og kritiserer lukketheden i virksomhedens processer, når de i stedet ønsker øget 

inklusion. 

Det kan tolkes som ægte, uforklarlig og naturlig nysgerrighed, hvorimod idéerne nærmere er 

innovationsidéer. Forestillingen om nysgerrighed bliver således sat op imod kriterier, der indskriver 

sig i den innovative og logiske logik, hvor alt kan måles og vejes. Det er på den måde paradoksalt, 

at modstanden mod projektet med nysgerrighed, derimod viser sig at være et udtryk for en 

forestilling om nysgerrighed.  

 

Modstanden imod kulturprojektet informerer således om kulturprojektets umulighed, da 

modstanden viser sig i en form, der er mere overensstemmelse med nysgerrighedsbegrebet end 

kulturprojektets forestilling om nysgerrighed.  

 

 



8. Samlet konklusion 

Afhandlingen viser, at præmisserne muliggør en forestilling om nysgerrighed, fordi overflow, 

sammen med den ufuldstændige framing og black box, bidrager til en forestilling om nysgerrighed. 

Samtidig umuliggør præmisserne for nysgerrighed en forestilling om nysgerrighed, da de trækker 

på innovationens præmisser, hvorfor alle idéer i stedet bliver en forestilling om innovation. 

Modstanden udgør til gengæld en forestilling om nysgerrighed, der er mere i overensstemmelse 

med nysgerrighedsbegrebet.  

 

Kulturprojektets præmisser muliggør en forestilling om nysgerrighed gennem konstruktionen af fire 

præmisser: 1) Medarbejdernes forestilling om nysgerrighed passer ind i de tilgængelige idékort, 2) 

nysgerrighed kræver tilrettelagt samarbejde og kommunikation, 3) nysgerrighed kræver belønning, 

og 4) medarbejdernes forestilling om nysgerrighed er i overensstemmelse med ledelsens. 

De beskrevne overflow og framing bidrager til forskellige forestillinger om nysgerrighed. Den 

ufuldstændige framing bidrager til, at medarbejderne kan udfordre kulturprojektets forestilling om 

nysgerrighed, og således skabe forskellige forestillinger om nysgerrighed. Både en forestilling om 

nysgerrighed, der lever op til præmisserne, men også nysgerrighed, der udfordrer dem.  

 

Medarbejderne etablerer en forestilling om nysgerrighed, der udfordrer præmisserne, da idéboksen 

som black box ikke etableres fuldstændig blandt medarbejderne. Når black boxen ikke etableres 

fuldstændig, er medarbejderne i stand til at vise en anden forestilling om nysgerrighed gennem 

overflow og modstand. På den måde viser medarbejderne en forestilling om nysgerrighed, der både 

går gennem idéboksene, men samtidig udfordrer dem ved at benytte andre kanaler samt foreslå 

idéer, der ikke lever op til ledelsens forestilling om nysgerrighed. Medarbejderne etablerer således 

en forestilling om nysgerrighed, der udfordrer ledelsens forestilling om nysgerrighed.  

 

Kulturprojektets præmisser umuliggør en forestilling om nysgerrighed, da præmisserne skaber en 

sandhed om nysgerrighed som noget, der kan måles og vejes. Præmisserne lever på den måde ikke 

selv op til nysgerrighedsdefinitionen, men dømmer i stedet nysgerrigheden på innovationens 

præmisser. De forskellige modstandsformer informerer på den måde om kulturprojektets 

umulighed, da modstanden viser sig at være mere i overensstemmelse med nysgerrighedsbegrebet 



end kulturprojektets præmisser. Derfor umuliggør kulturprojektets præmisser en forestilling om 

nysgerrighed.  

 

Afhandlingen illustrerer det paradoksale ved, at modstanden viser sig at være en forestilling om 

nysgerrighed, der harmonerer mere med nysgerrighedsbegrebet end kulturprojekts resultater gør. På 

den vis mulig- og umuliggøres forestillingen om nysgerrighed i X.  

 

8.1. Teoretisk retrospektiv  

Afhandlingens konklusioner er muliggjort af de valgte teoretiske perspektiver. Dette afsnit 

reflekterer kort over perspektiverne, og hvad de hver især har bidraget med.  

 

Aktør-netværksteorien har bidraget med en anskueliggørelse af, hvilke konsekvenser den valgte 

framing og teknologi har medført. Konsekvenserne er blevet iagttagelige grundet aktør-

netværksteoriens perspektiv for både humane og non-humane aktører, og hvilken forskel de gør i 

casen. Det ville således ikke have været muligt at belyse, hvordan idéboksene distribuerer handling 

i netværk, og hvordan de handler som aktør foruden ANT. Det har på den måde synliggjort det net 

af forbindelser, som er blevet skabt i kraft af idéboksenes fysiske realitet.  

ANT har samtidig belyst, hvordan caseorganisationen strategisk forsøger at indsætte en black box, 

der ikke lader sig installere fuldstændig, lige som framingen bliver udfordret gennem overflows. 

Den ufuldstændige black box muliggør således forskellige forestillinger om nysgerrighed, der 

udfordrer kulturprojektet, uden at hævde, at der er kausale sammenhænge mellem handlingerne.  

 

Foucault og Dean har anskueliggjort, hvordan styringen, der er gjort praktisk og teknisk, bliver til 

en selvstyring af medarbejderne. En selvstyring, der ikke lader sig begrænse af praksisregimet, men 

hvis handlinger muliggøres igennem det. Det synliggøres, hvorledes magten over andre bliver til en 

magt over sin egen selvdisciplinering, og hvordan det trækker på en særlig form for magt og viden.  

Det har desuden bidraget med en synliggørelse af, at modstanden, der bliver konstrueret som 

modstand i aktør-netværket, ikke er en modstand, der modarbejder praksisregimet, men bekræfter 

og bidrager til det. Det bliver således tydeligt, at modstanden og magten ikke er hinandens 

modsætninger, men hinandens forudsætninger.  
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