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Exchange of experiences in Fondo Común 

- An analysis of the challenges concerning the organisations’ ability 

and willingness to exchange 

Executive summary 

During my internship at the Danish Embassy in Nicaragua in 2009/10 I became 

acquainted with the foundation Fondo Común (The Common Foundation), a foundation 

established by European embassies and corporations. The main goal of Fondo Común is 

to give economically support to the organisations of the civil society, that work with 

democracy and human rights. Besides giving money to the organisations’ projects, the 

foundation also has a goal to improve the work of the organisations by helping them 

build up their capacities. One of the ways Fondo Común wants to help the organisations 

is to arrange exchange of experiences between them so they can learn from each other. 

This was the topic that caught my attention. I wanted to know how the foundation 

conducted this exchange of experiences and I wanted to examine whether this process 

had potential for improvement in order to make the projects more efficient. 

My empirical data consist of observation of the last workshop Fondo Común arranged in 

2009 about exchange of experiences. Also the reports from five other workshops they 

have organised regarding exchange of experiences are included. Furthermore, I 

executed nine interviews with different actors in Fondo Común and three interviews with 

leaders of international organisations working in Nicaragua. To do my research on this 

collected empirical data I have applied Ikujiro Nonaka’s SECI-model that explains the 

process of exchanging both tacit and explicit knowledge. I have also utilized the factors 

of Morten T. Hansen’s two barriers “the hoarding barrier” and “the not-invented-here 

barrier” and supplemented these with the factors presented by Peter Holdt Christensen 

as barriers to the willingness to share knowledge. 

With this theoretical framework as point of departure I have focused on the ability and 

willingness of the organisations to exchange experiences with each other. My analysis 

shows that the organisations have difficulties in this regard. In stead they exchange 

explicit information, which can also be an important part of the exchange process, but 

the experiences about what they have learned from their work is also very valuable to 

share. It is not all organisations that participate actively in the exchange process, due to 

the big number of participants present at the workshops. Only a few organisations get to 

present their knowledge to the rest of the participants and the presented knowledge is 



Tea Lund 

  2 

not discussed in detail afterwards. When it comes to the organisations, many barriers are 

affecting their willingness to share. Fondo Común has not created a strong incentive for 

the exchange and there is not even one organisation that presents a bad experience 

because they fear to lose face in front of the others. The competition that appears to 

exist between the organisations is also challenging the willingness to share as well as the 

lack of time to work with this process. 

It appears in my analysis that it is not only the individual participant in the exchange 

process who is causing these difficulties and challenges. Actually, it is more the national 

culture and the way that Fondo Común organises the exchange process that has an 

effect on the participant’s ability and willingness to exchange experiences. In the 

Nicaraguan culture individuals are not taught to reflect on their work nor evaluating what 

went good and what went bad. At the same time all the donors in Nicaragua helping out 

the civil society are building a culture with strong competition where the organisations 

are afraid of sharing their weak sides. Fondo Común has arranged the exchange of 

experiences together with education related to different topics such as advocacy and 

social audit. The number of participants at the arranged workshops has been too high for 

the exchange process and there has not been a continuous dialog because the topics, 

moreover, the participants have not been the same. Therefore, it has not been possible 

to establish the good relationship and the trust between the participants, which is 

required for successful knowledge sharing. 

On the basis of the theory and the analysis I end this dissertation giving Fondo Común 

some advise for how they can improve the process of exchanging experiences between 

the organisations. 
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1 Indledning 

Under min praktik på Danmarks Ambassade i Nicaragua stiftede jeg bekendtskab med 

den europæisk ejede fond Fondo Común (Fællesfonden), som støtter organisationer i 

civilsamfundet, der arbejder med demokrati og menneskerettigheder. Ud over at støtte 

organisationerne økonomisk er et af fondens formål at forbedre organisationernes 

arbejde ved hjælp af erfaringsudveksling. Men hvordan udveksler man erfaring i en fond 

med ca. 50 organisationer, der er spredt ud over hele landet, hvoriblandt der både er 

stærke og svage, grønne og mere erfarne, samt organisationer der arbejder på 

forskellige måder og med forskellige målgrupper? Dette spørgsmål var det første, der 

motiverede mig til emnet for denne afhandling, nemlig erfaringsudveksling mellem 

organisationerne i Fondo Común. 

Min hypotese er, at erfaringsudvekslingen i Fondo Común kan forbedres. Den første 

årsag er, at erfaringsudveksling ikke har været prioriteret særlig højt.1 Den anden årsag 

er, at organisationerne i det Nicaraguanske samfund generelt ikke er vant til at evaluere, 

hvad der går godt, og hvad der kan gøres bedre i forhold til det arbejde de udfører.2 

Derfor er det svært at udveksle de erfaringer, som organisationerne ikke selv har udledt 

af deres arbejde. Et tredje problem er, at organisationerne i mange tilfælde ikke ved, 

hvad de andre organisationer laver. Hver organisation planlægger deres eget projekt 

uden at undersøge, om en anden organisation har erfaringer med lignende projekter 

(Interview 12: 12:13). Dette hænger sammen med, at de ikke er opmærksomme på, at 

andre måske kunne have denne viden. Men det kan også skyldes, at organisationerne 

helst vil udarbejde deres eget projekt uden hjælp fra andre, for hvis de selv har fundet 

på det, så tror de, at deres chancer for at modtage økonomisk støtte er bedre. 

Disse eksempler hører til nogle af de udfordringer, som hænger sammen med evnen og 

viljen til at udveksle erfaringer, hvilket er de to kategorier, som er i fokus i afhandlingen. 

Jeg har valgt at kigge nærmere på disse udfordringer, fordi jeg ved at identificere dem 

finder frem til, på hvilke områder Fondo Común kan blive bedre til at udveksle erfaringer 

og herved reducere disse udfordringer. 

Afhandlingen handler om de mennesker i organisationerne, der skal erfaringsudveksle, 

da det netop er personerne, der besidder erfaringerne, og det er således dem, der skal 

videregive dem. Uden personerne ville erfaringsudvekslingen ikke finde sted, og det er 

                                                        
1 Dette bekræfter både konsulenter i Fondo Común samt fondens donorer. 
2 Både de nationale og internationale organisationer, jeg har interviewet, udtrykker, at de nationale 
organisationer mangler kompetencer inden for evaluering. 
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derfor jeg har valgt dette fokus. Når jeg derfor nævner organisationerne, så henviser jeg 

specifikt til de personer, som repræsenterer disse organisationer. 

1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående har jeg udarbejdet følgende problemformulering: 

”Hvilke udfordringer har Fondo Común i forhold til 

organisationernes evne og vilje til at udveksle erfaringer, og 

hvordan kan disse udfordringer reduceres?”  

Ud fra denne problemformulering har jeg udarbejdet følgende underspørgsmål: 

1. Hvad vil det sige at have evnen og viljen til at udveksle erfaringer, og hvilke 

udfordringer kan der være? 

2. Hvordan foregår erfaringsudvekslingen i Fondo Común? 

3. Hvilke udfordringer har Fondo Común? 

4. Hvordan har Fondo Común forholdt sig til disse udfordringer? 

5. Hvilke metoder kan Fondo Común bruge til at reducere udfordringerne? 

I afhandlingens konklusion i kapitel 7 besvarer jeg problemformuleringens første fire 

punkter, mens punkt 5 besvares i kapitel 8 med forslag til metoder, hvorpå 

udfordringerne kan reduceres. Til at svare på problemformuleringen vil jeg anvende 

teori, der handler om hvad erfaringsudveksling er, hvad erfaringsudveksling kræver, 

samt hvilke udfordringer, der kan være i den forbindelse. Med udgangspunkt i den teori 

vil jeg undersøge erfaringsudvekslingen i Fondo Común ved hjælp af min empiri. Den 

består både af sekundær data i form af referater fra 6 workshops, hvor formålet var 

erfaringsudveksling og af primær data, som er 12 kvalitative interviews med forskellige 

aktører i Fondo Común samt forskellige observationer.  

1.2 Afgrænsning 

For ikke at lave en for bred og overfladisk analyse har jeg været nødt til at afgrænse mit 

analysefelt. Jeg har valgt at fokusere på den strukturerede form for erfaringsudveksling, 

altså den som Fondo Común organiserer, fordi det er her jeg kan se, hvad fonden aktivt 

gør for, at organisationerne udveksler erfaringer. Dog er jeg bevidst om, at 

erfaringsudveksling også kan foregå og oftest foregår på et tilfældigt niveau (Christensen 

2010: 31). 

Den strukturerede form for erfaringsudveksling kan også foregå ved hjælp af en 

database, men dette har jeg også fravalgt. For det første er der tale om 

erfaringsudveksling i et u-land, hvor brugen af IT ikke er på højde med de vestlige lande. 
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Det skyldes bl.a., at kun 67,5 % af den nicaraguanske befolkning over 15 år kan læse og 

skrive (CIA – The World Factbook), hvilket indikerer, at mange kan have svært ved at 

gøre brug af en database. For det andet skal en database ses som et supplement til 

erfaringsudveksling (Cabrera & Cabrera 2002: 704), hvor individernes evne og vilje til at 

dele viden stadig har stor betydning. Derfor har jeg valgt at fokusere på den personlige 

interaktion, der er nødvendig ved erfaringsudveksling, som derefter er mulig at supplere 

med en teknologisk baseret interaktion. 

Peter Holdt Christensen (2010: 27) deler erfaringsudveksling op i tre delprocesser: Først 

identifikation, derefter overførsel og til sidst anvendelse af erfaringer. Da jeg i min empiri 

ikke har mulighed for at undersøge, hvordan organisationerne har anvendt de overførte 

erfaringer, har jeg udeladt den sidste delproces, da det ville være alt for omfattende og 

et studie i sig selv at inkludere denne. Derfor fokuserer jeg kun på delprocesserne 

identifikation og overførsel. 

Desuden har jeg ikke taget særligt hensyn til det økonomiske aspekt eller 

organisationernes fysiske afstand i forhold til mine forslag til forbedringer af 

erfaringsudvekslingen. Dog er jeg opmærksom på disse aspekter, og jeg vil kun komme 

med forslag, der er realistiske. 
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1.3 Afhandlingens opbygning 

 

 

 

Model 1: Afhandlingens opbygning. 

Min videnskabsteoretiske tilgang 

Teori 

Definition af erfaring og erfaringsudveksling 

 

Evnen til at: 

Identificere erfaringer 

Overføre erfaringer 

 

Viljen til at: 

Identificere erfaringer 

Overføre erfaringer 

Beskrivelse af Fondo Común 

Analyse 

Erfaringsudveksling 

Forslag til forbedringer 

Konklusion 

Evnen til at: 

Identificere erfaringer 

Overføre erfaringer 

 

Viljen til at: 

Identificere erfaringer 

Overføre erfaringer 

Metode 
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2 Min videnskabsteoretiske tilgang 

Nedenfor vil jeg beskrive mit videnskabsteoretiske udgangspunkt i forhold til denne 

afhandling. 

I afhandlingen forsøger jeg ikke at nå frem til en endegyldig sandhed, som er det, man 

stræber efter i positivismen. Denne tilgang ser man ofte i naturvidenskaben (Thurén 

1992: 13). Derimod tager jeg afsæt i socialkonstruktionismen, som er udviklet af Peter L. 

Berger og Thomas Luckmann i 1966 (Rasmussen, Østergaard & Beckmann 2006: 47). 

Socialkonstruktionismen handler om, at forskellige samfund har forskellige ideer om, 

hvordan virkeligheden ser ud. En persons opfattelse af verden afhænger altså af de 

værdier og normer, han har lært i det samfund, han er vokset op i (internalisation). 

Samtidig er han selv med til at påvirke dette samfund ved at udtrykke de værdier og 

normer, som han selv har udviklet (externalisation) (Rasmussen, Østergaard & 

Beckmann 2006: 43). Denne konstante interaktion som er med til at danne en 

”objektivisering” af virkeligheden ud fra individernes subjektive værdier har Berger og 

Luckmann illustreret med følgende figur: 

 

Figur 2: Externalisation and internalisation, Berger & Luckman (1966) Kilde: Rasmussen, 

Østergaard & Beckmann 2006: 42 

For denne afhandling betyder den socialkonstruktionistiske tilgang, at jeg med mine egne 

værdier og normer i en eller anden grad påvirker den virkelighed som analyseres. Dvs. at 

jeg står på ”I”-pladsen i ovenstående figur, hvor mit analysefelt, som er Fondo Común, 

står på ”Objectification”. Ved hjælp af kvalitative interviews, observationer og sekundære 

dokumenter fx i form af referater, forsøger jeg at danne mig et billede af Fondo Comúns 

verdensbillede. Dog vil dette verdensbillede altid være påvirket af min egen 

tilstedeværelse. Min egen subjektive påvirkning er forsøgt mindsket ved at bruge valide 

teorier til min analyse, samt ved at inkludere kvalitativ empiri. 

 

Externalisation 

Internalisation 

Objectification 

System level 

 

Individual level 

I 
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Ud over at have den socialkonstruktionistiske tilgang, så arbejder jeg med videnskab, 

som er tæt knyttet til en praktisk anvendelse. Det betyder, at jeg har en normativ tilgang 

(Rasmussen, Østergaard & Beckmann 2006: 40), fordi jeg ud fra min teori opstiller nogle 

regler eller normer for, hvad man skal gøre for at løse problemstillingen. Dette gør jeg 

specielt ved i kapitel 8 at komme med forslag til Fondo Común, om hvordan de kan 

reducere deres udfordringer med erfaringsudveksling. 

3 Metode 

I denne afhandling har jeg brugt den deduktive metode, som består i, at jeg med 

allerede eksisterende teori analyserer et empirisk genstandsfelt, som ikke har været 

undersøgt før. Denne metode skal ses i modsætning til den induktive metode, hvor man 

på baggrund af indsamlet empiri søger at generalisere og skabe ny teori (Rasmussen, 

Østergaard & Beckmann 2006: 50). 

Afhandlingens metode afviger fra den almindelige metode, hvor man først planlægger og 

finder teori for derefter at skaffe empiri. Jeg indsamlede nemlig min empiri inden jeg 

fandt frem til det endelige emne og teorien. Dog fandt jeg under mit praktikophold frem 

til, at min afhandling skulle omhandle erfaringsudveksling, og derfor deltog jeg i den 

sidste workshop, som Fondo Común arrangerede i 2009 (Workshop 6). Jeg stillede også 

spørgsmål om erfaringsudveksling i de kvalitative interviews, jeg gennemførte. 

Efterfølgende brugte jeg teorien som hjælp til at strukturere, sortere og udvælge det 

indsamlede data. 

Afhandlingens empiriske genstandsfelt er primært de workshops Fondo Común 

gennemførte i 2009 med det formål at udveksle erfaringer, samt de kvalitative 

interviews, jeg gennemførte. Empirien vil blive nærmere gennemgået efter en forklaring 

af den udvalgte teori. 

3.1 Teorien er struktur for analysen 

Teorien, som præsenteres i kapitel 4, vil blive brugt som struktur for analysen. Dvs. at 

jeg i analysen tager udgangspunkt i teorien på samme måde, som den bliver opstillet i 

teorikapitlet. Teorikapitlet består af to afsnit, først evnen og derefter viljen til at udveksle 

erfaringer. Disse to dele beskæftiger sig begge med de to første delprocesser af 

erfaringsudveksling, som er at identificere og overføre erfaringer. I kapitel 8, vil jeg 

inddrage den teori, der kommer med bud på, hvordan man kan formindske de 

udfordringer, som jeg finder frem til i analysen. Denne teori vil primært komme fra de 

samme kilder som i selve teorikapitlet. 
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3.1.1 Valg af teori 

I min teori har jeg primært brugt tre kilder. Det drejer sig om Ikujiro Nonaka, Peter Holdt 

Christensen og Morten T. Hansen, som jeg vil præsentere yderligere nedenfor. 

Den japanske professor Ikujiro Nonaka (1994 & 2007) bruger begrebet ”tavs viden”, 

hvor begrebet ”erfaring” også indgår. Otte ud af de fjorten kilder jeg har læst, hvor 

begrebet tavs viden bliver brugt, henviser til Nonaka, hvilket er en af grundene til, at jeg 

har valgt ham. Med begreberne tavs og eksplicit viden har Nonaka (1994: 18) udviklet 

SECI-modellen, som handler om, hvordan man overfører de to typer viden. SECI-

modellen er vigtig i min forklaring af, hvilke udfordringer der er i forhold til evnen til at 

udveksle erfaringer. 

Den næste kilde, jeg vil præsentere, er Peter Holdt Christensen (2010), som er en af de 

kilder, der refererer til Nonakas SECI-model. Han er forsker i videndeling på CBS. Jeg har 

først og fremmest valgt at gøre brug af ham, fordi han i sin bog ”Mere videndeling” 

(2010) fokuserer på de mennesker, der deler viden. Derudover giver bogen også et godt 

overblik over de udfordringer, der kan opstå, når der skal deles viden. Fx deler 

Christensen (2010: 27) videndeling op i tre delprocesser, hvilket giver et tydeligt overblik 

over, hvad begrebet indeholder ud over selve det at dele viden. Da Christensens bøger 

er på dansk er det ikke ham der først refereres til, når det handler om 

erfaringsudveksling. Dog har jeg fundet ham som kilde i seks ud af otte afhandlinger 

med emnet videndeling, der er skrevet inden for de sidste par år her i Danmark. 

Christensens bog blev for eksempel valgt i stedet for Thomas H. Davenports ”Thinking 

for a living” fra 2005, fordi Davenports bog er bred og abstrakt og handler mere om, 

hvad en videnarbejder er, end om hvilke udfordringer man støder på, når folk skal dele 

viden med hinanden. 

Den sidste kilde jeg vil præsentere separat, er den norske professor Morten T. Hansen, 

som har udgivet bogen ”Collaboration” (2009). Hansen er valgt, fordi han ligesom 

Christensen (2010) fokuserer på de udfordringer, der kan opstå ved samarbejde og 

derved også ved erfaringsudveksling. Specielt vil jeg bruge hans begreber ”the hoarding 

barrier” og ”the not-invented-here barrier”, som uddybes i kapitel 4. 

Jeg har også anvendt andre artikler i afhandlingen til at supplere disse tre kilder. Det 

drejer sig blandt andet om Cabrera & Cabrera (2002), som uddyber hvilke dilemmaer, 

der kan være inden for erfaringsudveksling, samt Cohen & Levinthal (1990), der uddyber 

vigtigheden i at skabe en fælles forståelse som grundlag for at kunne udveksle 

erfaringer. 
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3.2 Empiri 

Den empiri, jeg har brugt i afhandlingen består både af primær og sekundær data. Den 

primære data består af observationer og kvalitative interviews, mens den sekundære 

data er referater fra de 6 workshops, Fondo Común har gennemført i forbindelse med 

erfaringsudveksling. Enkelte andre dokumenter fra Fondo Común bruges til at supplere 

med yderligere informationer om disse workshops. Nedenfor vil jeg først gennemgå de 

kvalitative interviews, derefter observationerne og til sidst den sekundære data i form af 

dokumenter fra Fondo Común. 

3.2.1 Kvalitative interviews 

I min afhandling har jeg anvendt primær data fra 12 forskellige interviews (Se en 

oversigt over disse i bilag 1), som blev gennemført under mit praktikophold på Danmarks 

Ambassade i Nicaragua. De fleste interviews blev oprindeligt gennemført i forbindelse 

med min slutrapport for mit praktikophold, som handlede om best practices. Samtidig 

spurgte jeg dog i alle interviews ind til erfaringsudveksling, hvilket har gjort det muligt 

også at anvende interviewene i denne afhandling. 

For at få forskellige synspunkter omkring erfaringsudveksling i Fondo Común har jeg 

interviewet forskellige aktører. Jeg har både interviewet nogle af organisationerne, der 

skal udveksle, og nogle af dem, der skal organisere udvekslingen. Hertil har jeg også 

interviewet nogle af donorerne, som i sidste ende bestemmer, hvad fonden skal foretage 

sig. I alle tre grupper af aktører har jeg interviewet forskellige repræsentanter for at 

opnå det mest nuancerede billede af fonden. 

De interviewede organisationer er udvalgt, så de repræsenterer forskellige typer. 

Interview 2 er med en landsdækkende kvindeorganisation. Interview 3 er med en 

landsdækkende menneskerettighedsorganisation. Interview 4 er med en lokal 

organisation i et distrikt i hovedstaden Managua. Interview 5 er med et landsdækkende 

netværk, der arbejder med lokal borgerindflydelse. Og interview 9 er med en lokal 

organisation, som har haft stor indflydelse på lokalområdet, og som den eneste 

organisation har en udenlandsk leder, nemlig en tysk kvinde. Med kritiske øjne kan man 

sige, at der mangler et interview med en organisation fra den isolerede Atlanterhavskyst, 

men af praktiske årsager var det ikke muligt, da jeg ikke havde mulighed for at komme 

derover. 

Fra Fondo Comúns sekretariat har jeg interviewet den projektkonsulent, som har 

arbejdet i fonden siden dens stiftelse samt den nye kommunikationskonsulent, som har 

til opgave at opprioritere arbejdet med kommunikation og erfaringsudveksling. 
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Af Fondo Comúns donorer har jeg interviewet Danmarks Ambassade, fordi den siden 

stiftelsen og til udgangen af 2009 var det ansvarlige link mellem donorerne og 

sekretariatet. Tysklands Ambassade er den nyeste donor i fonden og den overtog 

ansvaret efter Danmark pr. 1. januar 2010. Derfor valgte jeg også at interviewe denne. 

Yderligere har jeg interviewet tre ledere af internationale organisationer, som hver 

arbejder med en mindre gruppe af organisationer fra civilsamfundet. Det drejer sig om 

de danske organisationer Mellemfolkeligt Samvirke og IBIS, som begge har arbejdet i 

Nicaragua i over 20 år3. Hertil kommer den finske organisation Kepa, som har haft kontor 

i landet siden 19894. Disse tre organisationer har jeg interviewet, fordi de også arbejder 

med erfaringsudveksling og har gjort det i meget længere tid end Fondo Común. 

Alle interviews er delvist strukturerede interviews (Andersen 2003: 212), dvs. at jeg har 

udført interviewene ud fra en spørgeguide, hvor jeg har opstillet nogle spørgsmål inden 

for de emner, jeg har ønsket belyst. Spørgsmålene er nødvendigvis ikke behandlet i den 

opstillede rækkefølge, og der er med guiden gjort plads til at stille yderligere, uddybende 

spørgsmål i forhold til, hvad den interviewede svarer. Da jeg har interviewet forskellige 

aktører, har det været nødvendigt at udarbejde forskellige spørgeguider. De 8 forskellige 

spørgeguider er at finde i bilag 2. 

3.2.2 Observationer 

Observationerne, der er brugt i afhandlingen stammer primært fra workshop 6 

(Observation 1), som jeg selv deltog i den 19. november 2009. Forinden deltog jeg i et 

møde med Fondo Común i forbindelse med den sidste forberedelse inden workshoppen, 

der bl.a. handlede om uddelegering af opgaver. Efterfølgende deltog jeg også i et kort 

evalueringsmøde (Observation 2). Dvs. at jeg ikke kun deltog som passiv observatør, 

men også deltog i en mindre grad som facilitator under de to gruppeøvelser, der fandt 

sted. Her stillede jeg opklarende og hjælpende spørgsmål til grupperne, så de bedst 

muligt kunne udføre opgaverne. Dette betyder, at jeg i en hvis grad kan have påvirket 

situationen, som jeg observerede. 

3.2.3 Dokumenter fra Fondo Común 

Inden jeg afsluttede mit praktikophold i Nicaragua spurgte jeg på Fondo Comúns 

sekretariat, om jeg måtte få en kopi af alle deres dokumenter, der omhandlede 

erfaringsudveksling og kommunikation. På den måde kom jeg i besiddelse af de 

dokumenter, der er anvendt i analysen. Nedenfor vil jeg først kort beskrive de 6 referater 

                                                        
3 Mellemfolkeligt Samvirke har arbejdet i Nicaragua siden 1991 ifølge www.ms.dk, mens IBIS ifølge 
www.ibis.dk har været i Mellemamerika siden 1980’erne. 
4 http://www.kepa.fi/international/espanol/kepa-en-sur/kepa-en-nicaragua  



Tea Lund 

  14 

fra workshoppene, som er blevet brugt til analysen, efterfulgt af en kort beskrivelse af de 

andre anvendte dokumenter fra Fondo Común.  

3.2.3.1 Referater fra workshops 

Til min analyse har jeg udvalgt 6 referater fra workshops udført af Fondo Común i 2009 

(Se bilag 3). De 6 workshops er udvalgt, fordi de dokumenterer de aktiviteter, Fondo 

Común har gennemført, med erfaringsudveksling som formål. Da dokumentationen af 

gennemførte aktiviteter ikke er særlig struktureret, kan jeg ikke udelukke, at der også 

har fundet andre erfaringsudvekslingsaktiviteter sted i 2009, men disse er i det tilfælde 

ikke dokumenteret i forhold til de filer, jeg har modtaget. 

De seks referater er udarbejdet af konsulenten, der har gennemført den pågældende 

workshop. Derfor er ikke alle referater skrevet ens. De første tre referater er på 9-12 

sider og indeholder billeder taget på workshoppen. De er meget udførlige og tegner et 

godt billede af hele workshoppens forløb. Referaterne fra workshop 4 og 5 er udformet 

som rapporter uden billeder og er på henholdsvis 25 og 16 sider. I referatet fra 

workshop 4 er det svært at udlede, hvordan workshoppens forløb præcist har været, da 

det ikke ekspliciteres, hvornår det er noget, der har foregået på selve workshoppen og 

hvornår der er tale om en kommentar tilføjet af konsulenten. Til sidst er referatet for 

workshop 6 udformet som et powerpoint-show, hvor det også kan være svært at læse 

sig frem til selve forløbet, men da jeg selv var til stede, kan jeg kombinere dette referat 

med mine observationer. 

Efter aftale med vejleder har jeg ikke vedlagt de 6 referater som bilag, da de alle er 

skrevet på spansk. I stedet for har jeg vedlagt en oversigt over workshoppene i bilag 3 

og i kapitel 5 vil jeg beskrive dem kort. Yderligere vil referaterne blive medbragt til 

eksamen, hvor det er muligt at få opklaret eventuelle spørgsmål. 

3.2.3.2 Supplerende dokumenter fra Fondo Común 

Som før nævnt har jeg også brugt enkelte andre dokumenter i min analyse til at supplere 

de ovenfor beskrevne referater. 

Disse dokumenter er: 

‐ Powerpoint-shows, der indeholder organisationernes præsentationer af 

erfaringer. Det er dog ikke alle præsentationer, jeg har som powerpoint-shows. 

Disse vil være til rådighed ved eksamen. 
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‐ Dokumenter der supplerer referaterne. Dette er fx deltagerlister, hvor jeg har 

kunne optælle hvor mange, der har deltaget på hver workshop og programmer 

for workshoppene, der hvor de ikke er indsat i referatet. 

3.3 Metodekritik 

I dette afsnit vil jeg gøre opmærksom på de problemstillinger der kan være i forhold til 

min indsamling af empiri. 

Min empiri er blevet indsamlet uden først at formulere et problemfelt, læse teori om 

emnet samt forberede selve undersøgelsen. Derfor er jeg opmærksom på, at 

interviewene kunne have været mere skarpe og mere fokuserende på selve 

problemfeltet. Jeg kunne også have udført flere observationer med et mere specifikt 

fokus på erfaringsudvekslingen. Da jeg alligevel har valgt at bruge den indsamlede 

empiri skyldes det, at jeg, på trods af den manglende forberedelse, fik indsamlet empiri, 

der giver et bredt billede af erfaringsudvekslingen i Fondo Común. Jeg er dog 

opmærksom på, at indsamlingen ikke er fuldstændig fyldestgørende, da jeg ikke har 

interviewet alle involverede, men med 12 interviews fra 4 forskellige grupper af aktører 

har jeg forsøgt at få et udsnit af de forskellige synspunkter, som eksisterer. 

I forhold til interviewene er jeg også opmærksom på, at der kan være forskel på det 

man siger, og det man reelt mener og gør. Specielt ved interviewene med 

nicaraguanerne (interview 2,3,4,5,8 & 12) er der en risiko for, at min rolle som dansker 

og repræsentant fra Danmarks Ambassade har haft indflydelse. Denne risiko er der, fordi 

jeg fremstår som repræsentant for et donorland, hvilket kan påvirke magtbalancen. Ved 

disse interviews gjorde jeg dog ekstra opmærksom på, at undersøgelsen ikke havde 

forbindelse med ambassaden, men kun skulle bruges til min uddannelse. Jeg tager altså 

forbehold for, at der kan være overdrivelser, usandheder eller lignende i interviewene. 

Dog vil jeg samtidig nævne, at alle interviewede optrådte meget imødekommende og 

tøvede ikke med at svare på min spørgsmål, så de virkede meget reelle og ærlige. 

I forhold til referaterne fra de 6 workshops, har jeg vurderet, at de er troværdige af 

følgende årsager: For det første er de udarbejdet af professionelle konsulenter, som har 

til opgave at dokumentere sit arbejde over for Fondo Común. For det andet er de skrevet 

for at blive udsendt til deltagerne af workshoppene, så de kan genkalde, hvad der skete. 

Det ville være mærkeligt, hvis der så var skrevet noget, som ikke foregik. For det tredje 

er referaterne detaljerede med fx spørgsmål og svar efter en præsentation i stedet for 

beskrivelsen: ”Efter præsentationen forgik der en diskussion.” Referaterne indeholder 

også nogle af deltagernes resultater fra gruppeøvelserne samt slides fra powerpoint-
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præsentationerne. Selv om jeg på baggrund af ovenstående vurderer referaterne som 

troværdige, så er jeg samtidig opmærksom på, at ikke alt står i referaterne. Fx er det 

ikke muligt at inkludere den interaktion, der blandt andet har foregået mellem deltagerne 

under gruppeøvelserne og i pauserne. Derfor behandler jeg referaterne med dette 

forbehold. 

På trods af denne metodekritik vurderer jeg, at min empiri er troværdig og god nok til at 

blive brugt i denne analyse. Jeg mener samtidig, at det er en styrke, at jeg har inkluderet 

både referater, interviews og observationer, da det giver et mere nuanceret billede af det 

felt, jeg vil analysere. 

4 Teori 

For at kunne undersøge hvordan Fondo Común organiserer erfaringsudveksling og hvilke 

udfordringer, de står overfor, er jeg nødt til først at have en teoretisk baggrund for, hvad 

erfaringsudveksling er, og hvilke udfordringer man kan støde på. I dette kapitel vil jeg 

først finde frem til min definition af begrebet erfaringer. Herefter vil jeg diskutere, hvad 

erfaringsudveksling kræver, og til sidst vil jeg komme ind på, hvilke udfordringer der kan 

være i forhold til viljen til at udveksle. 

4.1 Erfaringer 

Ifølge Den Store Danske er en erfaring en ”kundskab og viden, der er erhvervet gennem 

egen oplevelse”, der ”rækker ud over den blotte oplevelse ved at være et produkt af en 

tankemæssig (kognitiv) bearbejdning, som den oplevende person har foretaget – en 

uddragning af viden eller indsigt fra oplevelserne.”5 

Inden for knowledge management hører begrebet erfaringer ind under navnet ”tacit 

knowledge”, som på dansk hedder tavs viden. Oprindeligt var det Michael Polanyi, der i 

1966 opdelte viden i tavs og eksplicit (Nonaka 1994: 16), men mange teorier refererer 

også til Ikujiro Nonaka (1994), fordi han har udbygget brugen af denne opdeling. Den 

tavse viden skal ses i modsætning til den eksplicitte viden, og om de to typer viden 

udtrykker Nonaka: 

”Explicit” or codified knowledge refers to knowledge that is transmittable in 

formal, systematic language. On the other hand, ”tacit” knowledge has a 

personal quality, which makes it hard to formalize and communicate. Tacit 

                                                        
5 Gyldendals åbne encyklopædi: www.denstoredanske.dk  
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knowledge is deeply rooted in action, commitment, and involvement in a 

specific context.”  

(Nonaka 1994: 16) 

Eksplicit viden er altså den systematiserede viden, der er nem at kommunikere og som fx 

findes i rapporter, manualer og produktbeskrivelser. Den tavse viden er derimod svær at 

kommunikere, fordi den er meget personlig. Nonaka (1994: 16) deler den tavse viden 

yderligere op i en del, der indeholder et individs opfattelser og synspunkter, som er med 

til at definere den måde individet ser verden på. Den anden del, som Nonaka (1994: 16) 

omtaler er den mere praktiske, hvor den tavse viden er individets know-how og 

kompetencer i en given kontekst. Det er i denne anden del, at jeg mener, at et individs 

erfaringer ligger, som også stemmer overens med Gyldendals definition ovenfor, da 

know-how og kompetencer netop opbygges ved en bearbejdning af egne oplevelser. 

Derfor er det også den del af Nonakas definition af tavs viden, som jeg læner mig op ad i 

denne afhandling, når jeg bruger begrebet erfaring. 

I forhold til Fondo Común ser jeg disse erfaringer som værende elementer, som individer 

i organisationerne lærer ud fra en oplevelse. Når de fx gennemfører et projekt eller en 

aktivitet, oplever de, hvad der lykkes, og hvad der måske ikke lykkes. Ud fra denne 

oplevelse opbygger de nogle kompetencer og noget know-how, som de kan bruge til 

næste gang. Det er disse kompetencer og den know-how, jeg opfatter som individernes 

erfaringer. 

Som Nonaka nævner ovenfor kan den tavse viden være svær at kommunikere ud, 

hvilket Polanyi også udtrykker meget præcist med: ”We can know more than we can tell” 

(Nonaka 1994: 16). Faktisk mener mange, at den tavse viden udgør hele 80 % af den 

viden et individ har (Christensen 2010: 166). På trods af at erfaringer kan være svære at 

kommunikere, er der nogle grunde til, at det er vigtigt at de bliver udvekslet. I Fondo 

Común er formålet med erfaringsudveksling, at organisationerne kan forbedre deres 

arbejde ved at lære fra andre. På den måde lærer de både, hvad de kan gøre bedre, 

men også hvad de ikke skal gøre. Til sidst er det også muligt at de undgår at opfinde 

den dybe tallerken igen og igen, hvilket Christensen (2010: 23) også nævner som et af 

formålene med erfaringsudveksling. 

4.2 Erfaringsudveksling 

Efter at have fortolket begrebet erfaring, vil jeg nu diskutere, hvad det vil sige at 

erfaringsudveksle. 
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Ifølge Easterby-Smith, Lyles & Tsang (2008) og Christensen (2010) handler 

erfaringsudveksling om at lære af hinanden. Denne læring foregår ikke ved, at en 

afsender overfører sine erfaringer til nogle modtagere, men nærmere som et 

bytteforhold, hvor alle er afsendere og modtagere. Derved foregår erfaringsudvekslingen 

ved at individet bidrager med sin viden, hvorefter individet forventer at modtage viden 

tilbage fra nogle andre. 

Ifølge Christensen (2010: 25) kan man skelne mellem at udnytte allerede eksisterende 

viden og at skabe ny viden. Mens Christensen holder sig mest til at udnytte den 

eksisterende, fokuserer Nonaka (1994) på at skabe ny viden. Selv om de har dette 

forskellige fokus, så fortolker jeg selve processen som stort set den samme. I 

Christensens tilfælde udnyttes den eksisterende viden for at forbedre det arbejde man 

udfører, for at undgå at opfinde den dybe tallerken gentagne gange eller for at undgå at 

begå de samme fejl, som allerede er begået (2010: 23). I Nonakas (1994) tilfælde bliver 

individernes allerede eksisterende viden også brugt, bare sammen med deres ideer til, 

hvordan de kan skabe noget ny viden. 

I denne afhandling handler erfaringsudveksling om at udnytte de erfaringer, som 

organisationerne allerede har. Det foregår ved, at erfaringerne bliver udvekslet med de 

andre organisationer, så de kan lære bedre måder, hvorpå de kan løse deres opgaver. 

Samtidig kan de undgå både at opfinde den dybe tallerken igen eller begå de samme 

fejl. Dog finder jeg det også muligt, at der ved denne erfaringsudveksling skabes ny 

viden. Der skabes fx ny viden for dem, der ikke har hørt om de andres erfaringer før. 

Samtidig kan organisationernes forskellige erfaringer, når de bliver sammensat, måske 

skabe en ny metode for, hvordan man bedst udfører en given opgave. 

Ud fra ovenstående definerer jeg altså erfaringsudveksling som en proces, der handler 

om at give egne erfaringer og modtage andres erfaringer med det formål at lære af 

hinanden. Erfaringsudvekslingen kan også foregå med det formål at skabe ny viden, men 

det er ikke i fokus i denne afhandling. Dog kan det ske at det alligevel opstår i processen 

og hvis det er tilfældet er det kun en fordel. Før jeg fortsætter med at uddybe, hvad 

erfaringsudveksling kræver, finder jeg det vigtigt at understrege, at erfaringsudveksling i 

denne afhandling foregår i en inter-organisatorisk kontekst. 

4.3 Inter-organisatorisk erfaringsudveksling 

Inden for erfaringsudveksling kan man skelne mellem den intra- og inter-organisatorisk 

erfaringsudveksling (Christensen 2010: 16). Den intra-organisatoriske erfarings-

udveksling foregår mellem medlemmer af den samme organisation, mens den inter-
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organisatoriske foregår mellem medlemmer af forskellige organisationer, hvilket er 

tilfældet i Fondo Común. Fondo Común er en fond, men samtidig et netværk for alle de 

organisationer, der modtager økonomisk støtte fra fonden. Når en eller flere medlemmer 

fra hver organisation mødes for at udveksle erfaringer med hinanden, er der derfor tale 

om inter-organisatorisk erfaringsudveksling. 

Ifølge Easterby-Smith, Lyles & Tsang (2008: 677) er den inter-organisatoriske 

erfaringsudveksling mere kompleks end den intra-organisatoriske, fordi der er flere 

forskellige kulturer og processer involveret. Efter at have læst tekster om begge typer 

erfaringsudveksling er jeg dog enig med Christensen (2010) i, at udfordringerne ved 

videndeling stort set er de samme, fordi de begge steder afhænger af, hvordan 

individerne agerer. Derfor har jeg både brugt tekster der fokuserer på den intra- og 

inter-organisatoriske erfaringsudveksling. Dog er jeg opmærksom på, at udfordringerne i 

Fondo Común kan forekomme større, fordi der netop er tale om en inter-organisatorisk 

kontekst, som kan være mere kompleks. 

4.4 Erfaringsudvekslingens delprocesser 

I forhold til udførelsen af erfaringsudveksling, så er der stor enighed om, at en vigtig 

aktivitet er interaktionen mellem de forskellige individer (Cabrera & Cabrera 2002, 

Christensen 2010, Nonaka 1994 & Easterby-Smith, Lyles & Tsang 2008). Derfor handler 

erfaringsudveksling også i høj grad om at samarbejde (Christensen 2010: 110), fordi 

samarbejde netop handler om at hjælpe hinanden ved blandt andet at give og modtage. 

Mens Nonaka (1994) primært fokuserer på, hvordan selve overførslen af erfaringerne 

foregår, så deler Christensen (2010: 27) erfaringsudvekslingsprocessen op i tre 

delprocesser6: 

I. Identifikation 

II. Overførsel 

III. Anvendelse 

Delproces I handler om at identificere, hvilken viden man leder efter, og hvem der har 

denne viden, mens delproces II handler om selve overførslen af viden. Delproces III går 

ud på, at den overførte viden nu bliver anvendt, men denne proces vil ikke blive 

behandlet yderligere, da den som nævnt i min afgrænsning ikke er en del af min 

analyse. 

                                                        
6 Dog er han ikke den første, der laver denne opdeling, som bl.a. også nævnes af O’Dell og Grayson 
(1998: 154). 
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Denne opdeling vil blive brugt for at danne et tydeligt overblik over, hvad det kræver at 

udveksle erfaringer. Den skal i analysen bruges til at finde ud af, hvordan Fondo Común 

udveksler erfaringer i forhold til de to første delprocesser. Først vil de to delprocesser 

blive behandlet i forhold til evnen til at udveksle erfaringer, derefter vil delprocesserne 

blive behandlet i forhold til viljen til at udveksle.  

4.4.1 Evnen til at identificere – delproces I: Hvem ved hvad? 

Ifølge Christensen (2010) handler identificeringen af erfaringerne om at finde ud af, hvor 

de erfaringer, man leder efter, er henne. At vide hvem, der ved hvad, kan altså være en 

forudsætning for erfaringsudvekslingsprocessen. Dog kan man også i nogle tilfælde 

finde, hvad man leder efter på tilfældig vis. Hvis en organisation i Fondo Común gerne vil 

blive bedre til at udføre fortalervirksomhed7 i et lokalområde, ville det være meget 

behjælpeligt, hvis de kunne komme i kontakt med nogle af de organisationer i Fondo 

Común, som har gode erfaringer med dette arbejde. Men hvis de ikke ved, hvem der har 

disse erfaringer, så er de nødt til selv at prøve sig frem. Christensen (2010: 36) forklarer, 

at nogle organisationer gør brug af videnmæglere, dvs. personer hvis specifikke opgave 

netop er at vide, hvem der ved hvad i organisationen. Hvis Fondo Común havde en 

videnmægler, ville organisationen fx kunne kontakte denne person og få svar på, hvem 

der ved noget om fortalervirksomhed. 

Morten T. Hansen (2009), nævner i sin bog om samarbejde, at et godt netværk også kan 

hjælpe med til, at folk kan finde frem til, hvem der ved hvad. Dvs. at jo mere 

organisationerne i Fondo Común netværker med hinanden, des bedre chancer har de 

også for at vide, hvem de skal henvende sig til, når de har brug for hjælp. Her kan man 

sige, at Fondo Común ved deres workshops hjælper med til, at organisationerne mødes. 

Nogle organisationer præsenterer også deres arbejde, hvorved de andre så finder ud af 

mere om, hvad disse organisationer ved.  

Én ting er dog at lede efter den viden, som man godt ved eksisterer. En anden ting er at 

lede efter den viden, som man ikke ved eksisterer. Det er titlen ”If only we knew what 

we know” et godt eksempel på. Denne titel stammer fra en artikel og også en bog af 

O’Dell og Grayson (1998)8, som handler om, hvor meget mere effektivt organisationerne 

kunne udvikle sig, hvis de bare kendte til alle de erfaringer, der ligger gemt hos 

organisationernes medlemmer. Ligesom det kan være svært at finde ud af, hvem der 

                                                        
7 ”Fortalervirksomhed forstås som målrettede indsatser, der gennem påvirkning af beslutningstagere og 
borgere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, søger at forme og påvirke politiske, økonomiske, 
kulturelle og sociale processer og beslutninger med henblik på at forbedre livsvilkår for et betragteligt 
antal mennesker” (Definition fundet på Projektrådgivningens hjemmeside) 
8 Her er der refereret til artiklen. 
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ved det, man leder efter, så kan det også være svært for nogle individer at vide, hvilke 

af deres erfaringer, der er værd at udveksle med de andre (Cabrera & Cabrera 2002). 

Ifølge både Cabrera & Cabrera (2002) og Nonaka (2007) er det gennem læring, at 

individer kan blive bedre til at identificere deres erfaringer. Dette kan ske ved at træne 

individerne i at finde ud af, hvilken slags information, der er relevant, samt sørge for at 

individerne bliver opmærksomme på den viden, de normalt tager for givet. Fx kan 

medlemmerne af en organisation tage sine rutiner for givet, når de planlægger og 

udfører en kampagne, og derved er de ikke klar over, at disse rutiner kan være meget 

lærerige for en anden organisation.  

Man skal altså ud fra ovenstående have evnen til at vide eller i hvert fald til at finde ud 

af, hvem der ved hvad, samt vide, hvilke af ens erfaringer, der er værdifulde for andre. 

Det næste afsnit handler om at have evnen til at overføre erfaringerne, altså udveksle 

dem mellem hinanden. 

4.4.2 Evnen til at overføre – delproces II: SECI-modellen 

Én ting er at have identificeret erfaringerne, en anden ting er overførslen af dem. Til at 

analysere hvordan organisationerne i Fondo Común overfører deres erfaringer, har jeg 

valgt at bruge Nonakas SECI-model (1994: 18). Nonaka (1994) foreslår med SECI-

modellen, at der er fire måder, man kan overføre den tavse og eksplicitte viden på. 

Modellen, som kan ses i model 3 fokuserer på processen i at få tavs viden omdannet til 

eksplicit viden for til sidst at gøre den eksplicitte viden tavs igen. 

Der er udviklet forskellige udgaver af Nonakas SECI-model, og jeg har valgt at illustrere 

en udvidet udgave, som inkluderer individet (i), gruppen (g) og organisationen (o) i 

modellen, da det forbedrer forståelsen af modellen, fordi den illustrerer mellem hvem der 

overføres viden inden for hver proces. Denne udgave er udviklet af Nonaka og Konno i 

1998. 
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Model 3: SECI-modellen (Nonaka & Konno 1998: 43) 

 

De fire processer i SECI-modellen er på dansk: socialisering, eksternalisering, 

kombination og internalisering (Christensen 2010: 169). I det efterfølgende vil jeg 

beskrive disse fire processer nærmere. 

Socialisering er den måde, hvor ét individ deler sin tavse viden med et andet. Dette kan 

ifølge Nonaka (1994: 19) ske helt uden tale. Med det mener han, at socialiseringen kan 

foregå ved ansigt-til-ansigt interaktion, bl.a. ved at en person oplærer en anden. Denne 

interaktion beskriver Christensen som ”en central forudsætning for deling af den tavse 

viden” (2010: 37). I Fondo Común ville ansigt-til-ansigt interaktionen fx finde sted ved, 

at en person fra en organisation kom i lære hos en anden organisation. 

Eksternalisering er processen, hvor individet forsøger at gøre sin tavse viden eksplicit 

overfor gruppen. Denne proces er ifølge Nonaka (2007) en af de sværeste, fordi den 

kræver personligt engagement, og fordi den tavse viden er svær at eksplicitere. Individet 

er derfor nødt til at bruge tid på at gøre sin tavse viden eksplicit. Omkring det at 

eksplicitere sine erfaringer nævner kommunikationskonsulent Mara Martinez i et 

interview, at: ”Folk ved i praksis godt, hvad der ikke fungerer, og hvad der fungerer, 
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men når det kommer til at udveksle, så er det svært for folk at forklare det” (Interview 

1: 43:13). Ifølge Cabrera & Cabrera (2002) kræver processen med at få gjort den tavse 

viden eksplicit, at deltagerne øver sig i at beskrive deres erfaringer, også dem som de 

ikke er vant til at skulle beskrive.  

Nonaka (1994: 20) nævner brugen af metaforer som en måde, hvorpå man bedre kan 

eksplicitere sin tavse viden. Han skriver, at en metafor ”enables us to experience a new 

behavior by making inferences from the model of another behavior” (Nonaka 1994: 21). 

Jeg fortolker Nonakas forklaring således, at man skal bruge nogle allerede kendte 

koncepter til at forklare sine egne erfaringer. Ved at sammenligne dem med noget som 

de andre allerede kender, bliver det nemmere at forstå. Dog nævner Nonaka (1994: 21), 

at brugen af metaforer kræver, at gruppen har opbygget en fælles forståelse for en 

række koncepter, og derfor er det ikke det første, man skal begive sig ud i, når man skal 

overføre tavs viden til eksplicit.  

Denne fælles forståelse er ifølge Cohen & Levinthal (1990) og Hansen (2009) vigtig for 

at erfaringsudveksling skal lykkes. En fælles forståelse opbygges blandt andet ved hjælp 

af dialog, som er en anden metode, Nonaka (1994: 25) nævner til at eksternalisere den 

tavse viden. Ved hjælp af dialogen opbygger individerne i samarbejde en forståelse af 

koncepterne, vel og mærke hvis denne dialog er kontinuerlig. Derved kan individet først 

præsentere sin erfaring, hvorefter han kan eksplicitere den endnu mere ved hjælp af de 

spørgsmål, som de andre individer eventuelt stiller. Og ved hjælp af denne dialog kan de 

andre opnå en bedre forståelse af, hvad afsenderen helt præcist mener.  

Når den tavse viden så er omdannet til eksplicit viden kan kombinationen foregå, hvor 

individerne udveksler og diskuterer deres forskellige erfaringer med hinanden i grupper. 

Her kan der opstå diskussioner om de fremlagte erfaringer, hvor spørgsmål, synspunkter, 

forslag og konstruktiv kritik kan indgå. Via kombinationen opnår alle individer en ny 

viden ud fra de eksisterende erfaringer, fordi de er blevet diskuteret, sammenlignet og 

har fået tilført nye synspunkter (Nonaka 1994: 19). Denne kombination kan bl.a. foregå 

ved møder, som også er én af de måder Christensen (2010) foreslår, at erfarings-

udveksling kan foregå ved. I den forbindelse forstår jeg møder i ordets brede forstand, 

som henviser til alle former for møder, hvor flere personer mødes på et aftalt tidspunkt 

for at tale om et allerede aftalt emne.9 Møderne kan fx være personalemøder, 

konferencer og workshops, hvor sidstnævnte er den type møder, der vil blive analyseret i 

denne afhandling. 

                                                        
9 Definition af møder fundet på www.ordbogen.com  
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Den sidste måde i SECI-modellen, internalisering, hører ind under delproces III og 

handler om, hvordan man anvender den nye viden. Da jeg har afgrænset mig til 

delproces I og II vil jeg ikke behandle denne internalisering yderligere. 

Spiralen i midten af SECI-modellen er indsat for at understege, at modellen er dynamisk 

og hele tiden gentages (Nonaka 1994). Fx kan der i kombinationsprocessen opstå 

spørgsmål, som fører individet tilbage til at gøre mere af sin tavse viden eksplicit, så de 

andre individer kan opnå en klarere forståelse.  

Efter denne gennemgang af hvad det vil sige at have evnen til at udveksle erfaringer, vil 

jeg i næste afsnit gennemgå hvilke udfordringer, der kan stå i vejen over for viljen til at 

udveksle erfaringer.  

4.4.3 Viljen til at udveksle erfaringer 

Individets vilje kan ligesom individets evne have stor indflydelse på 

erfaringsudvekslingsprocessen. Hvor der er vilje er der vej, og vejen til 

erfaringsudveksling afhænger meget af de involverede personers vilje, som i høj grad 

påvirkes af den kultur og de omgivelser personerne er en del af (Christensen 2010). Fx 

er personerne i denne afhandling fra en kultur, hvor man helst kun fremlægger det gode 

(Interview 9: 5:15) og undlader at nævne de dårlige erfaringer. Derfor påvirker kulturen 

individernes vilje til at ville udveksle det dårlige. 

Der kan være mange omkostninger forbundet med at skulle dele sine erfaringer med 

andre og nogle gange kan disse omkostninger være større end de fordele, der er ved det 

(Christensen 2010). Omkostningerne er ikke forbundet med penge, men handler om 

processen med at gøre sine erfaringer tilgængelige, samt med de sociale dynamikker, 

der er forbundet med udvekslingen (Cabrera & Cabrera 2002). Der er mange forskellige 

dimensioner, der kan påvirke individet til at vurdere, at det er for omkostningsfuldt at 

dele sine erfaringer. Nogle af disse dimensioner kan være at personen ikke har tid nok, 

at han ikke ser nok fordele ved at dele eller at han frygter at miste magt eller tabe ansigt 

(Christensen 2010). I dette afsnit vil jeg uddybe nærmere hvilke faktorer, der kan have 

indflydelse på et individs vilje til at udveksle sine erfaringer. 

Ligesom ved evnen, har jeg delt viljen til at udveksle erfaringer op i de to første 

delprocesser af erfaringsudvekslingsprocessen. Dvs. at jeg først vil se nærmere på hvilke 

barrierer, der har indflydelse på en persons vilje til at identificere erfaringerne efterfulgt 

af viljen til at ville overføre erfaringerne. Jeg tager udgangspunkt i Hansens (2009) to 

barrierer, som jeg sætter sammen med Christensens (2010) faktorer, fordi de supplerer 
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hinanden godt og samlet danner et godt indtryk af, hvilke faktorer der kan påvirke viljen 

til at udveksle erfaringer. 

4.4.4 Viljen til at identificere – delproces I 

Som beskrevet under evnen til at udveksle erfaringer handler delproces I om at 

identificere og finde erfaringerne. I forhold til viljen kræver det først, at man har viljen til 

at ville bruge andres erfaringer. Derefter kræver det vilje til at søge efter disse 

erfaringer, hvilket også kan kræve vilje til at spørge andre til råds. Nedenfor vil jeg 

gennemgå de udfordringer, som påvirker denne delproces. 

Hansen (2009) har opstillet nogle barrierer, som kan udfordre et godt samarbejde. Disse 

barrierer kan også overføres til erfaringsudveksling, da erfaringsudveksling som nævnt 

ovenfor også handler om at samarbejde. Den ene barriere, Hansen nævner er ”not-

invented-here”-barrieren (2009: 50), som er udfordrende for delproces I i erfarings-

udvekslingsprocessen. Den består af 4 faktorer, som jeg vil gennemgå nedenfor. Jeg har 

givet faktorerne nogle andre overskrifter end Hansen (2009), så de passer bedre til min 

afhandling og samtidig også afspejler Christensens (2010) faktorer. 

4.4.4.1 At vide bedst selv 

En af grundene til at en person måske ikke vil søge eller spørge efter viden hos andre, er 

fordi han mener, at han selv ved bedst. Det er den faktor Christensen (2010: 82) kalder 

for selvophøjelse, hvor personen ikke har tillid til, at andre også kan bidrage med noget 

positivt og derfor foretrækker at lave det hele selv uden hjælp fra andre. Hansen (2009: 

51) nævner denne faktor, bare i gruppesammenhæng, hvor han kalder det for en 

isoleret kultur og henviser til, at en gruppe kan blive så sammenspist, at den ikke vil tage 

imod inputs udefra, fordi medlemmerne i gruppen mener, at de er bedre i stand til at 

løse problemet selv. 

Det som nogle individer ofte ignorerer er, at grunden til at der findes organisationer, er 

fordi vi ikke hver især kan vide alt selv, og derfor er vi nødt til at samarbejde med andre, 

som ved noget andet for derved samlet at kunne løse forskellige opgaver (Christensen 

2010). Det gælder også, når det overføres til organisationer. Hver organisation kan ikke 

vide alt selv og vil opnå de bedste resultater, hvis de også udnytter den viden, de kan få 

fra andre organisationer. 

4.4.4.2 At opretholde sit selvværd 

En anden faktor, der udfordrer viljen til at spørge andre til råds, er individets selvværd. 

Hvis individet forsøger at opretholde eller øge sit selvværd er det meget muligt, at 

individet, så vidt det er muligt, forsøger at undgå at interagere med folk, der kan 
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mindske individets selvværd fx ved at komme med forslag eller kritik (Christensen 2010). 

I stedet for at bruge de andres kompetencer til at forbedre sit eget arbejde vælger 

individet at slå skyklapperne ud og overbevise sig selv om, at det er bedst, hvis han selv 

klarer det (Hansen 2009: 53). 

4.4.4.3 Frygten for at afsløre sine mangler 

Den tredje faktor i Hansens ”not-invented-here”-barriere (2009: 53) er individets frygt 

for at afsløre sine mangler og svagheder. Hvis individet spørger andre om hjælp, afslører 

hun, at hun ikke kan alt selv, og at hun er afhængig af andre, hvilket kan medføre til 

omkostninger som tab af status og magt (Christensen 2010). Af frygt for at tabe ansigt 

ved at afsløre sine mangler kan individet helt vælge at lade være med at søge eller 

spørge om hjælp hos andre. 

4.4.4.4 Status kløft 

Hansen (2009: 52) nævner også status kløft som en faktor inden for ”not-invented-

here”-barrieren. Han skriver, at personer med høj status ikke vil samarbejde med 

personer med lavere status af frygt for at ødelægge deres image. Samtidig vil personer 

med lavere status ikke samarbejde med personer med højere status, fordi de ikke vil 

mindes om deres egen status. I Fondo Común kan det betyde, at de store 

velorganiserede organisationer, som har eksisteret i årevis ikke tør søge hjælp hos de 

mindre organisationer, som stadig er meget grønne, selv om disse nye organisationer 

muligvis har viden, der er relevant og brugbar. 

Nedenfor i figur 4 har jeg med inspiration fra Hansens figurer (2009: 54) samlet de 4 

ovennævnte faktorer, der har indflydelse på viljen til at udveksle erfaringer i delproces I. 

 

Figur 4: Faktorer der kan påvirke viljen i delproces I. 
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I det efterfølgende afsnit vil jeg præsentere de faktorer, der kan påvirke viljen i den 

anden delproces. 

4.4.5 Viljen til at overføre – delproces II 

Den anden delproces af erfaringsudvekslingen handler om selve overførslen af 

erfaringerne, nemlig selve udvekslingen. Denne proces kan også møde nogle 

udfordringer, som jeg nu vil gennemgå. 

Hansen (2009: 54) kalder det at individet ikke vil overføre sin viden til andre for ”the 

hoarding barrier”, som henviser til at individet gemmer al sin viden for sig selv. Han 

peger på, at nedenstående faktorer har indflydelse på denne barriere. Faktorerne er igen 

sammensat med Christensens (2010). 

4.4.5.1 Konkurrence 

Er der konkurrence mellem individerne er det meget sandsynligt, at de ikke vil dele deres 

viden med hinanden (Hansen 2009: 54). Denne faktor kan sammenkobles med 

Christensens (2010: 78) faktor om, at individer har det skidt med, at det går andre godt. 

Om det gælder konkurrence eller ej, så vil mennesker altså helst ikke dele ud af deres 

viden, hvis de kan se, at det gavner den anden person. Dog afhænger det af, hvor godt 

de kender den anden person, for hvis der er et godt forhold mellem personerne er 

konkurrencen også mindre, hvilket vil blive uddybet i kapitel 8. 

I forhold til Fondo Común er der konkurrence mellem organisationerne, fordi de ofte 

søger efter penge fra de samme fonde. Dette kan derfor godt have indflydelse på deres 

vilje til at ville dele deres erfaringer med de andre. 

4.4.5.2 For få incitamenter 

Hvis der ikke er nogen gode incitamenter for at personen skal overføre sin viden til 

andre, så foretrækker hun også at gemme den for sig selv (Hansen 2009: 55). Som 

Christensen (2010) skriver, så kan individet godt opfatte videndeling som noget kun 

organisationen eller i dette tilfælde Fondo Común har store fordele ved, mens individet 

selv kun forbinder videndeling med en masse omkostninger for eksempel i form af 

tidsforbrug. Med incitamenter henvises der ikke til de økonomiske, da Fondo Común ikke 

er en virksomhed, men en non-profit organisation med et stramt budget der primært er 

afsat til organisationernes projekter. I stedet for økonomiske incitamenter skal Fondo 

Común finde frem til nogle incitamenter, der motiverer deltagerne. Det kan fx være at 

opbygge et godt ry, at få følelsen af at ”gøre det rigtige” og at bidrage i håb om, at det 

vil få andre til også at bidrage, hvilket er nogle af de fordele, som Cabrera & Cabrera 

(2002: 695) nævner. De tilføjer, at en ikke-økonomisk belønning, som for eksempel 



Tea Lund 

  28 

anerkendelse, kan være et meget stærkt incitament, så længe det er offentligt, 

troværdigt og ikke foregår hele tiden. 

4.4.5.3 At have for travlt 

Som nævnt ovenfor kan individet se det som en omkostning at bruge tid på 

erfaringsudveksling. Hvis man ikke har tid til at udføre alle sine egne arbejdsopgaver, 

hvordan skal man så have tid til at udveksle sine erfaringer med andre? Mange folk ser 

det som et valg mellem enten at udføre sine egne arbejdsopgaver eller at deltage i 

erfaringsudveksling og som regel har de så travlt med deres egne opgaver, så de vælger 

erfaringsudveksling fra (Hansen 2009: 55). Ifølge Christensen (2010: 194) kan det at 

have for travlt også være en dårlig undskyldning for ikke at orke at udveksle sine 

erfaringer, fordi individet ikke kan overkomme nogle af de andre nævnte omkostninger. 

4.4.5.4 Frygten for at miste magt 

Den sidste årsag Hansen (2009: 55) nævner i forhold til ”the hoarding barrier” er folks 

frygt for at miste magt. Han nævner, at mange stadig lever efter det gamle ordsprog 

”viden er magt”. Christensen (2010: 87) uddyber at individet kan frygte at blive mindre 

uundværligt eller ligefrem blive overflødigt, hvis han deler ud af sin unikke viden. Dette 

gælder dog mere på et intra-organisatorisk niveau, hvor det på det inter-organisatoriske 

niveau i Fondo Común kan være tilfældet, at selve organisationerne kan frygte at miste 

magt over for de andre organisationer. Denne frygt kan kobles sammen med 

konkurrence-faktoren, da organisationerne kan frygte at tabe i konkurrencen om fonde. 

4.4.5.5 Frygten for at tabe ansigt 

Christensen (2010) nævner en faktor mere, som er vigtig at inkludere, fordi den i høj 

grad også udfordrer personers vilje til at overføre sine erfaringer til andre. Det er en 

faktor som jeg i mine interviews med organisationerne har fået bekræftet. Den handler 

om frygten for at tabe ansigt eller blive til grin, som også er med til at afholde folk fra at 

dele viden.  

Christensen (2010) beskriver denne frygt i forhold til to situationer. Først kan frygten for 

at tabe ansigt opstå, når der er risiko for at blive evalueret eller kritiseret og den risiko er 

der, når man udveksler sine erfaringer med andre. Den anden situation er at mange 

personer frygter at miste ansigt, hvis de skal dele deres fejl eller dårlige erfaringer med 

andre. Selvom det er en naturlig ting at lave fejl, så foretrækker de fleste mennesker at 

holde deres fejl for dem selv, fordi de ikke vil afsløre deres svagheder. De fejl, der ikke 

kommer frem, og som man derfor ikke kan lære af, er de fejl Schoemaer & Gunther 
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(Christensen 2010: 90) betegner som dumme fejl, mens de smarte fejl er dem, der bliver 

fremført med det formål at lære af dem. 

I figur 5 har jeg samlet de ovennævnte faktorer, der påvirker individets vilje til at 

overføre sine erfaringer til andre. 

 

Figur 5: Faktorer der kan påvirke viljen i delproces II. 

 

4.5 Opsummering af teorien 

Inden jeg går videre til selve afhandlingens analyse vil jeg opsummere den teori, som vil 

blive brugt som struktur for selve analysen. 

Først er jeg kommet frem til at begrebet erfaringer i denne afhandling defineres som den 

know-how og de kompetencer, som individerne opbygger ved at bearbejde deres 

oplevelser. I forhold til erfaringsudveksling, så definerer jeg det som en proces, hvor 

individerne både giver og modtager erfaringer med det formål at lære af hinanden. Der 

er i denne afhandling tale om udnyttelse af den allerede eksisterende viden. Yderligere 

kan erfaringsudvekslingen deles op i tre delprocesser, nemlig identifikation, overførsel og 

anvendelse, hvoraf jeg behandler de to første delprocesser.  

I forhold til evnen til at identificere er jeg kommet frem til, at det er en forudsætning for 

erfaringsudveksling at vide, hvem der ved hvad. Dette foregår ved at søge efter de 

erfaringer, man har brug for, som bl.a. kan hjælpes på vej af en videnmægler, der netop 

er specialiseret i at vide, hvem der ved hvad. Det kan også foregå ved hjælp af netværk, 

som i Fondo Comúns tilfælde fx forgår i forbindelse med deres gennemførelse af 
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workshops. Dog skal man også holde sig for øje, at man ikke altid ved hvilken viden, der 

er værd at udveksle med andre. Dette kan hjælpes på vej ved at lære også at blive 

opmærksom på de erfaringer, man selv tager for givet. 

I forhold til evnen til at overføre har jeg gennemgået de tre første processer i Nonakas 

(1994) SECI-model: Socialisering, eksternalisering og kombination. I forhold til 

socialisering er det ansigt-til-ansigt interaktionen, der er vigtig. Eksternaliseringen er en 

af de sværeste processer, fordi man skal forsøge at gøre den tavse viden eksplicit. Dette 

kan dog hjælpes på vej ved brug af metaforer samt ved kontinuerlig dialog. 

Kombinationsprocessen er den, hvor de udvekslede erfaringer ved aftalte møder 

diskuteres, sammenlignes, kritiseres osv. Processerne i SECI-modellen skal ses som en 

spiral, hvor man ikke kun bevæger sig slavisk fra én proces til en anden, men hvor man 

hele tiden bevæger sig mellem de forskellige processer. 

I forhold til viljen til at identificere har jeg gennemgået 4 faktorer, som kan påvirke 

denne vilje: At vide bedst selv, at opretholde sit selvværd, frygten for at afsløre sine 

mangler og statuskløft. Til sidst har jeg gennemgået de 5 faktorer, der kan opstå i 

forhold til viljen til at overføre og udveksle erfaringerne: Konkurrence, for få 

incitamenter, at have for travlt, frygten for at miste magt og frygten for at tabe ansigt. 

Alle disse forhold vil nu blive brugt i analysen af Fondo Común. Dog vil jeg først give en 

kort beskrivelse af selve Fondo Común og dens organisering af erfaringsudveksling. 

5 Beskrivelse af Fondo Común 

Før jeg går til selve analysen af Fondo Común finder jeg det nødvendigt at beskrive 

fonden nærmere. I denne beskrivelse vil jeg også uddybe, hvordan de 6 workshops, jeg 

bruger i analysen, er foregået. 

”Fondo Común de Apoyo a la Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática en 

Nicaragua” (Fællesfonden til støtte af civilsamfundet, der arbejder for demokratisk 

regeringsførelse i Nicaragua) er en fond i Nicaragua, som støtter de organisationer i 

civilsamfundet, der arbejder med demokrati og menneskerettigheder. Fondens donorer 

er europæiske ambassader og kooperationer10. Den blev stiftet i 2005 så donorerne i 

stedet for at støtte organisationerne individuelt kunne samle administrationen, og på den 

måde gøre støtten til organisationerne mere systematisk og effektiv (Documento Base II 

2010: 2). 

                                                        
10 I 2010 var følgende lande donorer: Tyskland, Danmark, Schweiz, Holland, Finland, Sverige, Norge og 
Luxemburg. 
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Fondens formål er: (Documento Base II 2010: 8) 

‐ at styrke organisationernes kompetencer, så de kan lave bedre projekter 

‐ at styrke arbejdet med at forsvare og forbedre menneskerettighederne 

‐ at forbedre samarbejdet mellem stat og civilsamfund 

Fondens administration var fra 2006 til 2010 udliciteret til et konsortium med den 

internationale organisation Oxfam Storbritannien11 i spidsen.12 Oxfam oprettede Fondo 

Común som et separat program med eget sekretariat. 

Sekretariatets primære opgave er at holde styr på alle fondens projekter. Det inkluderer 

det praktiske i forhold til at udvælge nye projekter13, at udbetale penge til 

organisationerne og at føre tilsyn med projekterne. I det hele taget skal sekretariatet 

sørge for, at organisationerne udfører projekterne på en acceptabel måde, hvilket også 

inkluderer at hjælpe og vejlede organisationerne. Ud over det administrative ansvar har 

sekretariatet også til opgave at kapacitetsopbygge organisationerne, dvs. uddanne dem 

på forskellige måder, så de kan blive bedre til at udføre deres arbejde. Denne 

kapacitetsopbygning skal blandt andet ske ved hjælp af erfaringsudveksling. 

Organiseringen af erfaringsudveksling har primært foregået i 2009, da det førhen ikke 

har været prioriteret særlig højt (Interview 8: 4:15, Interview 12: 3:57). Derfor tager 

min empiri udgangspunkt i referaterne fra de 6 workshops, som blev udført i 2009. Før 

jeg forklarer nærmere om selve workshoppene, vil jeg forklare lidt nærmere om, hvor 

mange projekter samt hvor mange og hvilke organisationer, der modtager støtte i Fondo 

Común. 

5.1 Organisationerne i Fondo Común 

De organisationer, der er en del af Fondo Común, er dem der modtager penge til et 

projekt igennem fonden. Udvælgelsen af organisationerne sker ved udskrivning af en 

ansøgningsrunde, hvor organisationerne kan ansøge om støtte til et projekt. 

Organisationerne kan både ansøge enkeltvis eller i netværk og alliancer. Fondo Común 

har i alt haft 4 ansøgningsrunder, og i alt 108 projekter14 har modtaget støtte.  Ifølge 

fondens sekretariatsleder, Rafael Henriquez har de ikke tal på præcist hvor mange 

organisationer, der har modtaget støtte, fordi nogle projekter er udført af alliancer eller 

netværk. Derudover har en række organisationer modtaget støtte til mere end ét 
                                                        
11 Oxfam er en global organisation der arbejder med at få folk ud af fattigdom. Se www.oxfam.org.uk 
12 De andre medlemmer i konsortiet, der skulle hjælpe og støtte Oxfam Storbritannien: Hollands 
Internationale Udviklingsorganisation (SNV), Irlands Katolske Kirkes hjælpeorganisation (Trocaire) og 
Oxfam-Novib Holland.  
13 I sidste ende er det dog donorerne der vælger projekterne 
14 Tal modtaget mundtligt af sekretariatets leder, Rafael Henriquez  
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projekt. Samtidig varierer projekternes løbetid15, og det er derfor svært at sætte et 

præcist tal på, hvor mange organisationer der er tilknyttet fonden. På Fondo Comúns 

hjemmeside16 er der opstillet 67 organisationer, som enten får eller har fået støtte af 

fonden. 

Organisationerne er meget forskellige. Der er mange af dem, der arbejder med 

menneskerettigheder enten generelt eller også med et specifikt fokus på fx kvinder, 

unge, handicappede, indfødte osv. Der er også en stor del af organisationerne, der 

arbejder med fortalervirksomhed både på lokalplan og landsplan. Andre organisationer, 

som også har fået støtte, arbejder fx med sundhed og AIDS. Enkelte laver undersøgelser 

og et par stykker laver teater. Ikke kun på emneområdet er organisationerne forskellige. 

Nogle organisationer har eksisteret i mange år og har derfor meget erfaring og er 

velstrukturerede, mens andre kun har eksisteret i få år og stadig har meget at lære. 

5.2 Workshops om erfaringsudveksling 

Workshoppene er en stor del af min empiri, hvor jeg primært tager udgangspunkt i 

referaterne fra disse workshops, samt mine observationer af workshop 6. Da alle 

referaterne er på spansk, er de ikke vedlagt som bilag. I stedet for kan man finde en 

oversigt over de 6 workshops i bilag 3, og samtidig vil jeg nedenfor kort beskrive 

workshoppene ud fra referaterne. 

Alle referater er fra 2009, samme år som mit ophold i Nicaragua. Det er også det år, 

hvor Fondo Común har prioriteret erfaringsudvekslingen højest. Alle workshops har 

blandt andet til formål at organisationerne udveksler deres erfaringer med hinanden. Et 

andet formål er at tildele organisationen mere viden om de valgte emner, derfor har alle 

workshops også en form for undervisning. Da workshop 6 skiller sig meget ud fra de 

andre workshops vil jeg først beskrive de fem første og derefter workshop 6 separat. 

De første fem workshops er med temaerne fortalervirksomhed (to workshops), social 

revision, ligestilling og systematisering af erfaringer. Alle workshops er stort set bygget 

op af de samme elementer. De består alle af en undervisningsdel samt nogle 

præsentationer, hvor organisationerne fortæller om deres erfaringer. Alle workshops på 

nær nr. 2 består også af en eller flere gruppeøvelser, der hører til undervisningsdelen. 

Det er også kun workshop 2 der ikke forløber over to dage, men kun én. Efter 

organisationernes præsentationer er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med 

                                                        
15 Et projekt kan dog max. vare 3 år 
16 www.fondogobernabilidad.org.ni/directorio  
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kommentarer, men der er generelt ikke afsat tid til at arbejde mere med 

organisationernes præsentationer.  

Workshops 6 som handler om kommunikation og som kun foregår en dag, er som sagt 

bygget anderledes op. Den har kun en meget lille undervisningsdel, som er på ca. en 

halv time, og der er ingen forberedte præsentationer fra organisationerne. I stedet for 

har workshoppen to gruppeøvelser der handler om at organisationerne skal udveksle 

deres erfaringer. 

Uddybende beskrivelser af workshoppene vil kunne findes i analysen i næste kapitel. 

6 Analyse 

I dette kapitel vil jeg lave en analyse af, hvordan erfaringsudveksling i Fondo Común 

foregår med fokus på evnen og viljen. I den forbindelse vil jeg også undersøge, hvilke 

udfordringer Fondo Común har i forhold til dem, der er opstillet i teorien samt finde ud 

af, hvordan fonden har forholdt sig til disse udfordringer. Analysen vil tage udgangspunkt 

i samme struktur som teorikapitlet, hvilket betyder, at den først vil behandle evnen og 

derefter viljen til at udveksle erfaringer inden for de to første delprocesser.  

Som nævnt i metodekapitlet består min empiri af: 

‐ referater fra 6 workshops, samt supplerende dokumenter som fx powerpoint-

shows 

‐ 12 interviews, hvoraf 9 af dem er med forskellige aktører i Fondo Común, mens 3 

af dem er med ledere af internationale organisationer 

‐ observationer, primært af workshop 6, men også fra andre situationer 

6.1 Erfaringsudveksling i Fondo Común 

Før jeg går videre til evnen til at udveksle erfaringer, vil jeg undersøge, hvordan 

erfaringsudveksling foregår i forhold til den definition, jeg har af begrebet. Ifølge denne 

definition handler erfaringsudveksling om både at give og modtage for at lære af 

hinanden. 

På de første fem workshops er det kun meget få organisationer, der præsenterer deres 

erfaringer for de andre. I både workshop 2 og 4 er der kun to organisationer, der 

præsenterer deres erfaringer ud af henholdsvis 38 og 39 deltagende organisationer. I 

workshop 2 er der dog tre organisationer, der præsenterer ud af seks deltagende 

organisationer. Ud fra at deltagerne både bør give og modtage, så lever dette element af 

workshoppene ikke op til min definition af, hvad erfaringsudveksling bør indebære. Der 
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foregår nemlig heller ikke en udveksling efter præsentationerne, hvor de andre 

organisationer fx kan byde ind med deres egne erfaringer. Præsentationerne bliver 

nærmere brugt som eksempler i forhold til den undervisning, der foregår ved hver 

workshop inden for det tema, som workshoppen nu handler om. Fx begynder workshop 

4 med præsentationer fra to organisationer, der fortæller, hvordan de har arbejdet med 

at indføre ligestilling i deres organisation og dens aktiviteter. Efterfulgt af 

præsentationerne underviser konsulenten i, hvordan organisationerne kan indføre mere 

ligestilling, og den undervisning fortsætter resten af den to dages workshop. 

Men når nu Fondo Común kalder workshoppen ”udveksling af erfaringer” om et givent 

emne, hvorfor foregår denne udveksling så ikke? Mit bedste svar på det er, at Fondo 

Común forstår begrebet ”erfaringsudveksling” på en anden måde, end den forståelse jeg 

og den anvendte teorien har. Ud fra ovenstående beskrivelse forstår Fondo Común 

nærmere, at hvis de krydrer undervisningen i det givne emne med præsentationer fra 

nogle af organisationerne, så kan det klassificeres som erfaringsudveksling.  

Det kan også være, at Fondo Común forstår erfaringsudvekslingen som en del af 

undervisningen under workshoppene. Så når deltagerne laver gruppearbejde, så 

udveksler de deres erfaringer i forhold til de øvelser, de udfører. Denne proces opfatter 

jeg som en undervisningsproces og ikke en erfaringsudvekslingsproces. Fx starter 

workshop 3 med at deltagerne i grupper skal arbejde med forskellige koncepter og 

metoder inden for emnet systematisering. Her er det primært deltagernes forståelse af 

emnet der udveksles og ikke deres erfaringer. Derfor ser jeg denne proces som ren 

undervisning og ikke erfaringsudveksling. Dette er et gentagende fænomen i forhold til 

gruppeøvelserne i de første fem workshops. 

Workshop 6 foregår dog på en helt anden måde. Workshoppen handler om brug af 

kommunikationsmidler, herunder radio og tv, samt diverse materialer i forhold til 

forskellige kampagner. Her er deltagerne blevet bedt om at tage eksempler på deres 

materialer med, så organisationerne kan se, hvad hinanden laver. Derudover tager de to 

gruppeøvelser udgangspunkt i, hvad organisationerne laver, og derved får 

organisationerne udvekslet med hinanden. 

Forskellen på workshop 6 og de fem første workshops er, at undervisningen i workshop 

6 er meget mindre i fokus, hvor det primært er undervisningen, der er i fokus i de andre 

workshops. Dog vil jeg ikke gå så langt til at sige, at erfaringsudveksling slet ikke finder 

sted i de fem første workshops. Den finder bare kun sted i forhold til, at det kun er nogle 

individer, der giver, mens det så er en større gruppe, der modtager. Erfarings-
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udvekslingen foregår derimod i forhold til at finde ud af, hvem der ved hvad, som er 

første delproces af evnen til at erfaringsudveksle.  

6.2 Evnen til at identificere– delproces I: Hvem ved hvad? 

Den første proces i erfaringsudvekslingen er at finde ud af, hvem der ved hvad. Ifølge 

nogle af de interviewede er det ikke noget, som organisationerne generelt fokuserer 

særlig meget på. Chefen for Mellemfolkeligt Samvirke (MS) i Mellemamerika, Lisbeth 

Petersen, siger, at det er typisk, at organisationerne ikke er klar over, hvad de andre 

organisationer laver, og at de faktisk kan lære noget af hinanden (Interview 1: 32:10). 

Dette bekræfter både organisationen Cenidh (Interview 3: 59:28) og Ixchen (Interview 

2: 35:35) over for mig. De udtrykker, at de via Fondo Comúns aktiviteter har opdaget, at 

nogle af de andre organisationer har erfaringer inden for samme område som dem, 

hvilket de ikke var klar over forinden. Mara Martinez, kommunikationskonsulent i Fondo 

Común forklarer (Interview 12: 51:35), at en af årsagerne til dette kan være at 

organisationerne har travlt nok med at udføre deres egne projekter. Dette betyder, at de 

ikke har tid til at sætte sig ind i, hvad andre organisationer laver. En anden årsag kan 

være den, som Lisbeth er inde på ovenfor, at organisationerne simpelthen ikke ved, 

hvilke fordele det kan have, at de ved, hvad de andre laver. 

Fondo Común gør heller ikke ifølge referaterne særlig opmærksom på, at det kan være 

godt at vide, hvad andre organisationer foretager sig. Dog arrangerer de, kort efter min 

ankomst til ambassaden i Nicaragua, en slags messe, hvor de inviterer organisationerne 

til at komme. Her har hver organisation en lille stand, hvor de præsenterer sig med de 

materialer, de nu har udarbejdet. Her giver Fondo Común altså organisationerne samt 

andre interesserede udefra en mulighed for at lære mere om, hvad de forskellige 

organisationer laver. 

På selve workshoppene sørger fonden også for at deltagerne, i hvert fald bliver gjort 

opmærksom på, hvad nogle af organisationerne laver, nemlig dem der laver 

præsentationer. Dette kan man kalde for den mere formelle form for ”hvem-ved-hvad”, 

men en mere uformel form finder også sted. Den del jeg betegner som mere uformel, er 

der, hvor deltagerne på workshoppene har mulighed for at networke. Som Hansen 

(2009) nævner, kan et godt netværk hjælpe med til at finde ud af, hvem der ved hvad. 

Denne networking foregår i form af, at Fondo Común samler deltagere fra forskellige 

organisationer til disse workshops. Her har de mulighed for at tale samme i pauserne. 

Ved de fire workshops der varer i to dage er muligheden for networking endnu større, 

fordi de også har hele aftenen til at tale med de andre deltagere. 
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Ud fra ovenstående kan jeg altså konkludere, at Fondo Común i en eller anden 

udstrækning sørger for, at organisationerne kan finde bedre ud af, hvem der ved hvad. 

Dog kan denne proces godt blive bedre fx ved at ikke kun nogle enkelte organisationer 

præsenterer hvad de ved, men at alle får lov til at gøre det i en hvis udstrækning, hvilket 

man dog kan sige, at de får lov til i workshop 6. Christensen (2010: 36) nævner også at 

man kan gøre brug af videnmæglere til at hjælpe folk med at finde ud af, hvem der ved 

hvad. Fondo Común har to projektkonsulenter ansat, som arbejder med alle fondens 

projekter. Måske kan man med fordel udnytte deres viden ved at opfordre 

organisationerne til at spørge dem, hvis de søger en organisation med en bestemt viden. 

Efter at have fundet ud af, at Fondo Común i en hvis grad hjælper organisationerne med 

at finde ud af, hvem der ved hvad, vil jeg i næste afsnit undersøge, hvordan 

erfaringsudvekslingsprocessen foregår i forhold til Nonakas SECI-model (1994).  

6.3 Evnen til at overføre – delproces II: SECI-modellen 

Ved at analysere erfaringsudvekslingen ud fra SECI-modellen (1994: 18) vil jeg forsøge 

at finde frem til, hvilke problemer fonden har i forhold til evnen til at overføre erfaringer. 

Jeg vil undersøge, hvordan organisationerne i Fondo Común overfører deres erfaringer, 

samt hvad fonden gør for at hjælpe organisationerne med denne overførsel. Ligesom i 

mit teorikapitel vil jeg kun gennemgå de første tre måder i SECI-modellen, da den sidste 

måde om at anvende tilhører delproces III, som jeg ikke behandler. Da workshop 6, som 

før nævnt er væsentlig anderledes opbygget end de første fem workshops, vil jeg 

behandle den for sig under eksternalisering og kombination. 

6.3.1 Socialisering 

Socialisering er den proces, der foregår ved ansigt-til-ansigt interaktion (Nonaka 1994), 

fx ved at et individ viser en anden, hvordan man gør. I forhold til Fondo Común har 

socialiseringen, så vidt jeg ved, ikke fundet sted i form af en fysisk udveksling, hvor en 

person fra én organisation er kommet i lære hos en anden. Jeg tror heller ikke, at det er 

en form, som Fondo Común i første omgang har overvejet skulle finde sted. Fx har 

organisationerne i forvejen mangel på ressourcer og medlemmerne knokler for at 

gennemføre de projekter, som de har planlagt (Interview 12: 51:35). Derfor vil de ikke 

have mulighed for at sende en person væk i en tid, for måske at skulle sætte en anden 

ind i, hvordan deres organisation fungerer. På trods af det mener jeg, at det er en 

metode, som Fondo Común i hvert fald kan og bør anbefale til organisationerne. 
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6.3.2 Eksternalisering i workshop 1-5 

I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan individerne formår at eksternalisere 

organisationernes erfaringer til de andre deltagere i workshoppene. Derefter vil jeg se 

på, hvad Fondo Común har gjort for at hjælpe deltagerne med denne 

eksternaliseringsproces. I afsnittet vil min fortolkning af begrebet erfaringer også indgå, 

da jeg vil undersøge om det reelt er erfaringer, som deltagerne præsenterer i deres 

fremlæggelser. 

Som jeg ser det, foregår eksternaliseringen, når en eller flere repræsentanter fra en 

organisation præsenterer deres erfaringer overfor de andre. Det er her de skal beskrive, 

hvad de har oplevet og lært til de andre deltagere på workshoppen. Men når jeg 

gennemgår præsentationerne, både ud fra referaterne, men også ud fra de powerpoint-

shows jeg har til rådighed, så er det ikke erfaringer, der bliver præsenteret. For at give 

et generelt billede af, hvordan præsentationerne er udformet har jeg taget 

udgangspunkt i en af de præsentationer, jeg har til rådighed som powerpoint-show. 

Under gennemgangen af denne præsentation vil jeg komme med kommentarer om, 

hvordan de andre præsentationer enten ligner eller skiller sig ud fra denne.  

Præsentationen jeg har valgt at tage udgangspunkt i er fra workshop 2, som handler om 

fortalervirksomhed. Præsentationen er lavet af organisationen CEPRODEL, som oversat 

til dansk er en forkortelse af Centret for forbedring af lokal udvikling. Den handler om 

den proces organisationen gennemgik for at få indført loven om retten til en værdig 

bolig. 

CEPRODEL begynder præsentationen med at definere, hvad fortalervirksomhed er og 

dens indflydelse i Latinamerika og bruger dette som årsagen til, at de valgte at ville 

påvirke staten til at lave en lov der siger, at alle skal have et værdigt sted at bo. Denne 

begyndelse af en præsentation er lidt usædvanlig i forhold til de andre præsentationer. 

De andre begynder generelt med en kort beskrivelse af, hvad organisationen laver. 

Efterfølgende præsenterer CEPRODEL processens milepæle. De beskriver altså en 

gennemgang af hovedpunkterne i den proces, de har gennemgået. Denne gennemgang 

er noget, der går igen i alle præsentationerne. I en eller anden form beskriver de alle 

processens forløb, nogle dog mere detaljeret end andre, i hvert fald ud fra det jeg har på 

skrift. CEPRODEL laver en meget detaljeret gennemgang af de 12 milepæle af 

processen, som forløb fra 2002 til 2009. Af milepæle nævner de blandt andet: 

‐ Fora med præsidentkandidater og senere med borgmestre 

‐ Studie om de økonomiske muligheder for loven 
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‐ Diskussion af temaet hos de deltagende organisationer 

‐ Demonstrationer 

‐ Plan for udbredelse og alliancer med journalister  

‐ Loven bliver godkendt 

Under disse milepæle fortæller de også, hvad formålet med hele processen var, samt til 

sidst, hvilket resultat de opnåede. I de andre præsentationer bliver processens formål 

også præsenteret, men i en del af præsentationerne bliver det ikke tydeliggjort, hvad 

resultatet efterfølgende var. Fx er det ikke tilfældet i Grupo Venancias præsentation 

(workshop 1), som handler om deres kampagne, der skulle reducere antallet af unge 

kvinder, der blev myrdet af deres kærester. Efter en gennemgang af deres kampagne 

kommer de ikke frem med, om denne kampagne overhovedet har hjulpet eller ej. Det 

hænger formodentlig sammen med, at de ikke har kunnet måle det egentlige resultat 

men det nævner de ikke. Grunden til, at jeg synes det er vigtigt at nævne at nogle 

organisationer ikke fortæller om deres resultater, er fordi jeg mener, at selve 

resultaterne er vigtige, når man skal bearbejde en oplevelse og vurdere, hvad der gik 

godt, og hvad der kunne være gjort bedre. 

Tilbage til CEPRODEL der, efter en gennemgang af milepælene, præsenterer sine 

erfaringer, som de her kalder for ”lærte lektioner”17. Det er langt fra alle organisationer, 

der har denne del med i deres præsentation, og hvis de endelig har det, så svarer det 

ikke til eksempler på den definition, jeg bruger om begrebet erfaringer. Fx har 

CEPRODEL opstillet følgende lærte lektioner: 

1. Alliancer med nøgleaktører spillede en vigtig rolle i hele processen. 

2. Systematisk brug af medierne hjalp med at skabe bevidsthed. 

3. Befolkningens demonstrationer virkede som middel til at presse 

beslutningstagerne. 

4. Initiativtagerne til loven var aktive under hele processen. 

5. Man demonstrerede endnu engang, at fortalervirksomhed er en lang og 

kompleks proces, der kræver udholdenhed. 

Disse lærte lektioner svarer til dem, som andre organisationer har opstillet, og jeg har 

derfor valgt at generalisere ud fra dem. 

Hvis man ser på eksternaliseringen, så er det her CEPRODEL bør gå ind og forklare de 

erfaringer, som de har opnået ud fra den oplevelse organisationen har gennemgået. Men 

ser man på de 5 opstillede punkter vil jeg påstå, at det ikke svarer til den definition af 
                                                        
17 På spansk ”lecciones aprendidas”, som på dansk betyder erfaringer. 
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erfaringer, som jeg har beskrevet i mit teorikapitel. I stedet for er det nogle 

konstateringer, som de drager ud fra oplevelsen. Når jeg læser de opstillede punkter 

tænker jeg først og fremmest: Men hvordan? Hvordan spillede alliancerne en vigtig rolle? 

Hvordan blev medierne brugt systematisk? Hvordan samlede de befolkningen til 

demonstrationer? 

Det som alle præsentationerne, der bliver gennemført i disse workshops, mangler, er en 

forklaring af resultaterne af det udførte. De opremser hele forløbet, hvilket selvfølgelig 

også er med til at give modtagerne ny viden, men der mangler den del, hvor de fortæller 

om, hvad de lærte. Det er blot information de deler og ikke erfaringer. Fx virker det ud 

fra alle præsentationerne som om alt er gået lige efter planen. Der er ikke noget, som 

ikke er lykkedes og heller ikke noget, som de måske kunne have gjort bedre på en anden 

måde. At alt er gået efter planen, og at der ikke er noget, de kunne have gjort bedre er 

højst usandsynligt. Hvordan kunne det i CEPRODEL’s tilfælde tage 7 år at få gennemført 

loven, hvis alt gik som planlagt? De er med sikkerhed stødt på nogle forhindringer 

undervejs. Der ligger noget andet til grund for, hvorfor de ikke præsenterer, hvad der 

ikke gik så godt. Svaret er, at de ikke er glade for at dele deres dårlige erfaringer. Dette 

vil jeg komme nærmere ind på i analysen af viljen til at udveksle. Den manglende 

præsentation af deres dårlige erfaringer hænger også sammen med deres kultur, som 

jeg vil komme mere ind på nedenfor. Dog vil jeg først give et eksempel på, hvad jeg 

opfatter som et forsøg fra Fondo Común på at få organisationerne til også at præsentere 

deres erfaringer. Eksemplet er kilde til en undren, som jeg vil diskutere bagefter sammen 

med, om det er kulturelt betinget at erfaringerne ikke bliver præsenteret. 

Eksemplet stammer fra workshop 1, hvor konsulenten på workshoppens anden dag først 

underviser i, hvordan man beskriver de lærte lektioner. Derefter skal deltagerne finde 

frem til de lærte lektioner i gårsdagens præsentationer. Konsulenten begynder med at 

præsentere forskellige definitioner på begrebet lærte lektioner: 

Viden eller indsigt, der er opnået gennem refleksion over en oplevelse eller 

en proces eller en blanding af de to. Denne oplevelse eller proces kan være 

positiv eller negativ. (Fx styrker og svagheder ved opbygningen eller 

gennemførelsen af et projekt.) (Workshop 1: 10) 

Korte beskrivelser af viden der er opnået gennem oplevelser og som kan 

formidles ved hjælp af metoder og teknikker såsom korte historier eller 

rapporter eller systematiserede i databaser. Disse erfaringer reflekterer ofte, 

hvad der blev gjort godt, hvad der skulle være gjort anderledes, og hvordan 
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processen bør forbedres for at være effektiv i fremtiden. (Workshop 1: 10) 

 

Derefter forklarer hun, at for at de lærte lektioner er relevante og nyttige skal de være: 

‐ Brugbare 

‐ Baseret på virkelige hændelser og 

‐ Betydningsfulde i den forstand, at de skal kunne bruges til at reducere eller 

fjerne fejl og styrke det positive resultat 

Til sidst nævner hun, at beskrivelsen af en erfaring bør indeholde: 

‐ Baggrund – en kort beskrivelse af den analyserede oplevelse og af konteksten 

hvor den finder sted 

‐ Opnåede resultater og virkninger 

‐ Omkostninger og andre ressourcer, både økonomiske og ikke økonomiske 

‐ Identificerede erfaringer og faktorer, der var vigtige for at opnå resultatet (fx 

elementer der har hjulpet eller hindret, identificerede risici og strategier med 

opmærksomhed på det samme) 

‐ Forslag til implementering af disse erfaringer i andre kontekster 

‐ Referencer (kontaktoplysninger, bibliografi for projektet, lignende oplevelser) 

Denne gennemgang mener jeg stemmer overens med min definition af begrebet 

erfaringer i teorikapitlet. Konsulenten er inde på, at det er en bearbejdning af en 

oplevelse, hvor man finder frem til, hvad man lærte af godt og skidt ved denne 

oplevelse. Denne undervisning kan være et eksempel på den læring, som Cabrera & 

Cabrera (2002) nævner kan hjælpe afsenderen med bedre at beskrive sine erfaringer. 

Desværre lever resultaterne fra den efterfølgende gruppeøvelse ikke op til den 

fremlæggelse konsulenten kommer med. Ifølge referatet fra workshop 1 skal deltagerne 

efter denne undervisningssession i plenum identificere to af gårsdagens præsentationers 

erfaringer. I referatet står der, at de efter en brainstorming kom frem til syv erfaringer 

for hver præsentation. For at vise hvad deltagerne kom frem til, har jeg udvalgt to 

eksempler fra hver præsentation, der skal beskrive, hvad organisationerne har lært ud 

fra den oplevelse, de har præsenteret. 

Fra organisationen La Cuculmeca var erfaringerne blandt andet at: 

Synlighedskampagnen er meget vigtig for at opnå, at folk mobiliserer sig og 

for at kunne opnå målene med kampagnen. 
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Den legitimitet, troværdighed og påskønnelse som organisationerne og nogle 

ledere har, gør mobiliseringen og opnåelsen af målene lettere. (Workshop 1: 

11) 

Fra organisationen Grupo Venancia var erfaringerne blandt andet at: 

Det er vigtigt, at der skabes rum, hvor det er åbent for alle at deltage i 

planlægningen, analysen og definitionen af temaet samt i udarbejdelsen af 

materialer. 

For at få succes med kampagnen skal man sørge for, at journalisterne bliver 

ved med at have interesse for temaet og for at opnå det skal man udarbejde 

en strategi. (Workshop 1: 11) 

Disse erfaringer stemmer i særdeleshed overens med dem, jeg tidligere beskriver fra 

CEPRODEL’s præsentation i workshop 2. Det er igen konstateringer, hvor der fx ikke 

bliver svaret på, hvordan en synlighedskampagne skal udformes for at kunne få folk til at 

mobilisere sig, eller hvordan man sørger for at planlægningen er åben for alle. Da jeg 

ikke har deltaget i workshop 1, kan jeg kun analysere ud fra det, der står i referatet. Det 

er muligt, at der har været en længere diskussion om hvert af de eksempler, som er 

skrevet i referatet. Dog står der i referatet, at deltagerne kommer frem til disse 

erfaringer ved en brainstorm. Derfor antager jeg, at erfaringerne ikke er blevet 

gennemanalyseret ligesom konsulenten ellers fremlagde det. 

Jeg er ud fra ovenstående kommet frem til, at organisationerne generelt ikke 

præsenterer deres erfaringer i de fremlæggelser, de laver. Men hvad er årsagen til, at 

organisationerne ikke præsenterer deres erfaringer, men kun informationer om selve 

forløbet? 

Mara fra Fondo Común (Interview 12: 43:13) forklarer, at det er svært for folk at 

forklare, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt. Rita Muckenhirn18, leder af La 

Cuculmeca forklarer, at folk ikke ved, hvordan de skal reflektere over deres oplevelser og 

på den måde finde frem til det gode og dårlige de laver (Interview 9: 43:00). Ud fra 

præsentationerne og ifølge Mara og Rita er organisationerne ikke gode til at bearbejde 

deres oplevelser og finde frem til de erfaringer, de har fået. Men hvorfor er de ikke gode 

til dette? Ud fra mine næsten to år i Mellemamerika har jeg også oplevet, at folk generelt 

ikke er vant til at evaluere. Igennem hele deres skolegang har de heller ikke lært at være 

                                                        
18 Rita er oprindeligt fra Tyskland, men hun har boet i Nicaragua i ca. 30 år. 
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konstruktivt kritiske. I 2008 under mit praktikophold hos 3F19 var jeg i Honduras og 

undervise fagforeningsledere i, hvordan de kunne forbedre deres medlemsblad. Inden 

jeg begyndte kurset fik jeg at vide af 3F’s ansvarlige konsulent i Honduras, at jeg skulle 

passe på med at være alt for kritisk, for det kunne de godt tage meget personligt. Folk i 

Mellemamerika er heller ikke vant til at argumentere for deres holdninger, hvilket Claus 

Kjærby, leder af IBIS i Nicaragua bekræfter (Interview 10: 23:55). Han tilføjer, at når de 

evaluerer i IBIS sørger de for ikke at godtage tomme argumenter, men insisterer på at 

de deltagende argumenterer ordentligt for, hvorfor de mener, som de gør. 

Det betyder altså, at det hænger sammen med kulturen i Nicaragua, at organisationerne 

ikke formår at præsentere deres erfaringer særlig godt. Det hænger også sammen med, 

at Nicaragua er et u-land, hvor man er langt bagud i forhold til vesten fx med hensyn til 

at skulle dokumentere og evaluere det man laver. For det første er der stadig kun ca. 

67%, der kan læse og skrive ifølge CIA – The World Factbook. For det andet oplevede 

jeg også både i min praktik hos 3F og på ambassaden i Nicaragua, hvor dårlige de fleste 

er til at evaluere. Hos 3F måtte de ansatte konsulenter hjælpe alle organisationerne med 

at udfylde evalueringsskemaerne.  

Når man altså beder organisationerne om at præsentere deres erfaringer, så forstår de 

det som, at de skal beskrive forløbet af en proces, og ikke at de også skal fortælle, hvad 

der gik godt, og hvad der gik skidt. Når der samtidig ikke er nogen, der retter dem eller 

spørger ind til det, de præsenterer, så lærer de ikke at gøre det anderledes. 

Så er der eksemplet, hvor konsulenten udførligt præsenterer, hvordan de skal beskrive 

deres erfaringer, men hvor organisationerne ikke gør det alligevel. Dette er meget 

uforståeligt, men en forklaring kunne være, at det er fordi, de ikke har haft mere tid til at 

arbejde med erfaringerne. Det er sidste punkt på programmet og ud fra min erfaring 

skrider programmet ofte ved disse workshops. Det er fx tilfældet i workshop 4 og 6, og 

derfor kan det også være tilfældet her. Som Nonaka (2007) nævner er det svært at 

eksternalisere sine erfaringer, og det kan også være årsagen til, at det ikke sker i 

ovenstående eksempler. Dog mener jeg, at kulturen samtidig spiller en stor rolle. Nonaka 

(1994) nævner, at dialog kan være med til at hjælpe individerne med at præsentere 

deres erfaringer. Da der i præsentationerne i høj grad er tale om envejskommunikation, 

kan dette også være en væsentlig årsag til, hvorfor eksternaliseringen ikke finder sted. 

Efter præsentationerne er der kun meget korte diskussioner, som ofte ikke tager fat i 

selve den præsenterede oplevelse, men mere i det tema den omhandler. Hvis man i 

                                                        
19 Jeg var i praktik i 10 måneder i 2007/8 på 3Fs regionale kontor i Nicaragua, hvor jeg også arbejdede i 
Guatemala, Honduras og Costa Rica. 
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stedet for kunne skabe mere dialog efter præsentationerne, kunne det også hjælpe med 

at eksternalisere erfaringerne. Nedenfor vil jeg analysere eksternaliseringen i forhold til 

workshop 6, hvor dialogen blandt andet foregår på en helt anden måde. 

6.3.3 Eksternalisering i workshop 6 

Som før nævnt er der ingen på forhånd forberedte præsentationer i workshop 6. I stedet 

for udføres der to gruppeøvelser, som begge afsluttes med at grupperne præsenterer 

deres resultater i plenum. I første gruppeøvelse er grupperne delt op i radio-, kampagne- 

og fortalervirksomhedsgrupper. Formålet med gruppeøvelsen er, at deltagerne skal lære 

de andres oplevelser og erfaringer med kommunikation at kende. De skal vælge det 

bedste eksempel ud, som derefter skal præsenteres i plenum. Som hjælp har 

konsulenten opstillet følgende spørgsmål: 

‐ Hvad var det kommunikative formål? (Hvad ville I opnå med produktet?) 

‐ Hvorfor valgte I dette produkt? 

‐ Hvordan ved I om det gav resultater eller ej? 

Ud fra disse tre spørgsmål er det usandsynligt, at deltagerne vil overføre deres erfaringer 

til de andre, da spørgsmålene mere fokuserer på informationerne, altså den eksplicitte 

viden om organisationernes kommunikationsarbejde end om selve erfaringerne med 

dette arbejde. Derfor er der, ligesom i de forrige eksempler, mere tale om 

informationsudveksling end erfaringsudveksling. 

Dog sker der noget interessant i radiogruppen, hvor jeg personligt deltager som 

facilitator. Radiogruppen er den mindste af grupperne kun bestående af fem deltagere, 

hvor der i de andre grupper er mindst ti deltagere i hver. Alle organisationernes 

radioprogrammer handler om at informere lytterne om vold i familien, og de opfordrer 

voldsofre til at ringe ind. Deltagerne forklarer hver især, hvordan de laver deres 

program, og der opstår en dialog, der handler om de tilknyttede psykologer og 

advokaters opgaver, som viser sig at være forskellige i organisationerne. Det 

interessante ved denne dialog er, at organisationerne opdager, at de tilknyttede 

psykologer og advokater ikke har samme funktion og nogle organisationer opdager, at 

de kan bruge psykologerne og advokaterne på en måde, der bedre hjælper ofrene. 

I dette eksempel opstår der ved hjælp af dialogen en eksternalisering af deltagernes 

erfaringer med hensyn til de tilknyttede eksperter. Dialogen ligger dog ikke inden for de 

spørgsmål, som konsulenten har opstillet til grupperne, men opstår måske i form af de 

spørgsmål, der automatisk bliver stillet i gruppen eller af de spørgsmål, jeg som 

facilitator stiller. Da jeg har fokus på, at organisationerne skal dele deres erfaringer, 
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spørger jeg gentagne gange deltagerne om at uddybe, hvad de helt konkret gør, når de 

laver deres radioprogrammer og på den måde kommer dialogen blandt andet til at 

handle om eksperternes funktioner. 

Denne eksternalisering finder umiddelbart ikke sted i de andre grupper, da de ifølge 

referatet kun svarer på konsulentens tre spørgsmål. Erfaringerne der kommer frem i 

radiogruppen bliver heller ikke delt med de andre grupper, da præsentationerne kun 

handler om det bedste kommunikationsarbejde fra én organisation. Dog kan det ikke 

udelukkes, at eksternaliseringen ikke også finder sted i de andre grupper. 

Der opstår altså en eksternaliseringsproces i radiogruppen, muligvis fordi jeg gentagne 

gange stiller opklarende spørgsmål til deltagerne i gruppen. Jeg tror at dette hænger 

sammen med, at jeg kommer fra en anden kultur. I Danmark er jeg gennem min 

skolegang vokset op med at skulle evaluere det, jeg laver. Jeg har også lært, at 

erfaringer er de kompetencer, man opnår ud fra sine oplevelser ligesom Nonaka (1994) 

beskriver det. Derfor har jeg også en anden indgangsvinkel til gruppeøvelsen i forhold til 

de andre i gruppen, og derfor stiller jeg de opklarende spørgsmål, som hjælper 

deltagerne til at udtrykke deres erfaringer. Samtidig er radiogruppen så lille, at der er 

større mulighed for at fordybe sig i forhold til de andre grupper, hvor deltagerantallet er 

større. Dette kan også have haft indflydelse. 

Eksemplet fra radiogruppen gør min påstand om, at kulturen har en stor indflydelse på 

eksternaliseringsprocessen, stærkere, fordi der ved indflydelse fra en vestlig kultur 

kommer et andet fokus på erfaringsudvekslingen. Samtidig har dialogen også indflydelse 

på, at der kommer erfaringer frem. Sammenligning af de første fem workshops og 

workshop 6 viser altså, at for at få eksternaliseringen til at lykkes i Fondo Común, skal 

det ske på andre måder end ved den måde workshoppene kører på nu, specielt i forhold 

til workshop 1-5. Det tyder på, at der skal andre metoder til, som blandt andet inkluderer 

mere dialog. Forslag til hvordan Fondo Común kan forbedre eksternaliseringen vil blive 

behandlet yderligere i kapitel 8.  

6.3.4 Kombination i workshop 1-5 

I dette afsnit vil jeg analysere hvordan kombinationsprocessen foregår i Fondo Común. 

Kombinationsprocessen er den, hvor deltagerne udveksler deres erfaringer, efter de er 

blevet eksternaliseret. Det er her, der kan opstå diskussioner, hvor der stilles spørgsmål 

samt fremlægges synspunkter, forslag og konstruktiv kritik (Nonaka 1994). Da jeg 

tidligere har konstateret, at organisationerne ikke ekspliciterer deres erfaringer særlig 

godt, vil jeg her inkludere al den eksplicitte viden, de deler med hinanden. 
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Efter de fleste præsentationer fra organisationerne er der mulighed for at stille 

spørgsmål og komme med kommentarer. Dog er der ikke afsat tid til en grundig 

gennemgang og bearbejdning af den viden, organisationen har præsenteret. De fleste 

spørgsmål og kommentarer der kommer, handler ikke om selve den proces, der er blevet 

gennemgået. Det handler mere om selve temaet, de præsenterer. I workshop 2 handler 

spørgerunden mere om den svære situation i lokalområdet end om den proces 

CEPRODEL har gennemgået for at få loven om en værdig bolig indført (Workshop 2: 8). I 

workshop 1 spørger en modtager, hvordan Grupo Venancia forbinder deres kampagne 

med de sociale organisationer. Dette spørgsmål er rettet konkret mod den proces 

organisationen har gennemført, men svaret er mindre konkret og lyder, at de bruger en 

metode, hvor de fokuserer på en gruppe af promotorer. Efter dette svar bliver 

spørgsmålet ikke diskuteret yderligere ifølge referatet. 

I workshop 4 opstår der en dialog mellem deltagerne. Dog er det ikke efter en 

præsentation af erfaringer, men efter en undervisningsdel om, hvordan man inddrager 

ligestilling i organisationernes aktiviteter. En deltager kommer med en konkret 

problemstilling om, at de på trods af en fordeling med 31 kvinder og 2 mænd ikke kan få 

kvinderne til at påtage sig de høje ansvarsposter. Straks er der flere deltagere, der 

kommer med kommentarer, så der opstår en lille diskussion om dette konkrete 

eksempel. Dog er det stadig en kort diskussion, der ifølge referatet består af i alt ti input, 

men den spørgende deltager får dog nogle kommentarer med gode råd, som han måske 

kan bruge til det videre arbejde. 

Generelt er der altså ikke sat særlig meget tid af til, at organisationerne kan diskutere 

den viden, som er blevet fremlagt. Samtidig er det ofte ikke den præsenterede viden, 

som diskussionen derefter drejer sig om, men i stedet en diskussion om det tema den 

omhandler. En af grundene til, at der ikke er sat meget tid af til disse diskussioner er 

højst sandsynligt, fordi programmet for workshoppen allerede er godt fyldt op. Som 

nævnt før er der mere fokus på undervisning, selv om et af formålene også er at 

udveksle erfaringer. Derfor har Fondo Común prioriteret undervisningsdelen og dermed 

afsat kort tid til diskussionerne. En anden grund er, at alle workshops på nær workshop 

1 har ret mange deltagere i forhold til at skulle gennemføre en dybdegående diskussion i 

plenum. Workshop 3 og 4 har 36 og 38 deltagere, mens workshop 2 og 5 har 71 og 94 

deltagere. Diskussionerne bør ligesom gruppeøvelserne foregå i mindre grupper, ellers er 

det meget få personer, der får mulighed for at deltage aktivt (Nonaka 1994). Jeg tror, at 

Fondo Común igen pga. tidsmangel ikke har opdelt deltagerne i grupper for at diskutere. 

En opdeling af grupper er også tidskrævende og Fondo Común har i forvejen ikke haft 
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meget tid tilbage i programmet. Men det leder fortsat hen til, at Fondo Común har 

prioriteret undervisningen højere end erfaringsudvekslingen. 

Kulturforståelsen i Nicaragua ligger endnu engang til grund for disse valg. Som diskuteret 

under eksternaliseringen er folk ikke vant til at vende og dreje den viden, de bliver 

præsenteret for. Der bliver ikke givet konstruktiv kritik. Folk kommer ikke med deres 

spørgsmål og synspunkter fra første øjeblik, både fordi de er bange for at træde nogen 

over tæerne, og fordi de er bange for at sige noget forkert og derved blive til grin. Dette 

vil blive diskuteret nærmere under viljen til at udveksle. 

6.3.5 Kombination i workshop 6 

I workshop 6’s anden gruppeøvelse bliver deltagerne delt op efter hvilket emne, de 

primært arbejder med og denne gang skal de lave en SWOT-analyse20 af 

organisationernes kommunikationsarbejde. På den måde bliver organisationernes 

arbejde med kommunikation delt med de andre, og de kan sammenligne deres styrker 

og svagheder. Man kan sige, at begge gruppeøvelser i workshop 6 indeholder 

kombinationsprocessen, men hvor organisationerne mere diskuterer deres oplevelser 

frem for deres erfaringer. Dog er der ligesom i de andre workshops afsat meget lidt tid til 

gruppeøvelserne. Grupperne har ikke den nødvendige tid til at gå i dybden med 

diskussionerne. 

I stedet for at sige, at deltagerne nu skal diskutere hinandens erfaringer inden for 

kommunikation bruger konsulenten SWOT-analysen som metode, hvilket er en god idé til 

at få både svagheder og styrker frem. Dog er aktiviteten i den gruppe, jeg deltager i 

meget lav. Det er sidst på dagen og deltagerne er trætte og noget umotiverede. Der er 

ca. 15 deltagere i gruppen, men kun omkring halvdelen deltager aktivt, hvilket er et tegn 

på, at gruppen er for stor til den type øvelse. Deltagerne har en time til at lave analysen, 

hvori tiden til at skrive resultatet ned på en flip-over er inkluderet. En time er slet ikke 

nok til at gå i dybden og diskutere, hvad der skal stå ud for de fire områder. I stedet for 

bliver stort set alt det deltagerne foreslår skrevet ned uden den store diskussion. 

Grupperne kunne have brugt hele dagen på at arbejde med SWOT-analysen. På den 

måde kunne de grundigt have diskuteret hvert område. Som før nævnt er tiden en 

afgørende faktor for, om det er muligt at udføre denne kombination på en måde, hvor 

der er tid til at gå i dybden med diskussionen. 

På workshop 6 sker der også en anden aktivitet, som hører ind under 

kombinationsprocessen. Faktisk vil jeg påstå, at det er den mest vellykkede, på trods af, 

                                                        
20 Metode hvor man analyserer strengths, weaknesses, opportunities og threats. 
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at den slet ikke var planlagt. Deltagerne er blevet bedt om at medbringe deres 

kommunikationsmaterialer, så nogle har t-shirts, badges, plakater og flyers med, mens 

andre har medbragt tv- og radiospots på en USB. I en pause begynder deltagerne at 

dele deres materialer ud og dem med spots spørger, om de ikke må afspille dem. 

Deltagerne ser og hører derfor disse tv- og radiospots og efter hvert spot kommer de 

andre med kommentarer og spørger ind til, hvordan de er kommet på ideerne til at lave 

dem. Grunden til at jeg betragter dette eksempel som den mest vellykkede 

kombinationsproces, er fordi deltagerne er meget engagerede i processen. De udtrykker 

desuden ønske om at fortsætte i længere tid, selv om der slet ikke er afsat tid til det. 

Dette engagement viser, at udvekslingen af organisationernes kommunikationsmaterialer 

er noget, der har stor interesse hos deltagerne.  

Ovenstående eksempel åbner for nye perspektiver i kombinationsprocessen. Hvor det 

første eksempel i workshop 6 har trætte og umotiverede deltagere, er interessen og 

deltagelsen en helt anden i det andet eksempel. Det betyder, at deltagernes interesse 

altså også har indflydelse på, hvor engagerede og motiverede de er i 

kombinationsprocessen. Dette perspektiv hører ind under det at skabe vilje til at 

udveksle hos deltagerne, som er næste del af analysen. Her vil jeg først undersøge viljen 

i forhold til delproces I efterfulgt af delproces II. 

6.4 Viljen til at identificere - delproces I 

Som nævnt i teorikapitlet kræver identifikationen af erfaringer både vilje til at ville bruge 

andres erfaringer samt vilje til at ville søge og spørge efter andres erfaringer. Nedenfor 

vil jeg analysere, hvilke faktorer der har indflydelse på individernes vilje til at identificere 

viden i Fondo Común. Jeg vil også undersøge, hvorfor disse barrierer er der, og om 

fonden har forsøgt at reducere dem. 

Nedenfor vil jeg i samme rækkefølge som i mit teorikapitel gennemgå de fire faktorer, 

der udfordrer viljen i delproces I.  

6.4.1 At vide bedst selv 

Ifølge Hansen (2009) har man ikke lyst til at søge eller spørge efter andres viden, hvis 

man mener, at man selv ved bedst. I de samtaler jeg har haft med organisationerne i 

Fondo Común har de interviewede udtrykt, at de gerne vil lære om andres erfaringer for 

at få ny inspiration og således blive bedre til det arbejde, de udfører (Interview 2-5). Dog 

nævner repræsentanterne fra den danske og den tyske ambassade (Interview 6 og 7), 

at organisationerne har den holdning, at de udfører deres arbejde tilfredsstillende og 

bedre end alle de andre. Toni Sandell, leder af den finske organisation Kepa’s kontor i 
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Nicaragua, siger, at organisationerne helst vil opfinde deres egne metoder til at lave 

projekter. De mener, at det er den bedste fremgangsmåde, når de skal præsentere 

deres projektforslag over for donorerne frem for at bruge andres metoder til deres 

projekter (Interview 11: 15:20). 

Jeg kan konstatere, at organisationerne selv mener, at de er åbne overfor andres 

erfaringer, mens folk udefra mener det modsatte. Dette hænger nok sammen med, at 

organisationerne i et interview ikke vil indrømme, at de faktisk mener, at de selv er 

bedst, mens de andre aktører via organisationernes opførsel kan se, hvordan de handler. 

Jeg er enig med Toni og repræsentanterne fra donorlandene i, at organisationerne 

mener, at de klarer det bedre selv. Der er ingen Jantelov, der afholder organisationerne 

fra at mene, at de selv er bedst. Samtidig kommer det til udtryk i min analyse af evnen, 

at organisationerne ikke ved, hvad hinanden laver. Det er muligt, at det er fordi de ikke 

har tid til at undersøge de andre organisationers arbejde, samt at de ikke kender 

vigtigheden af det. Men det kan også være fordi, de mener, at det er unødvendigt at 

vide, hvad de andre gør, da de selv er bedst til det, de laver. Et andet argument er, at 

der er meget lidt tillid mellem organisationerne, hvilket Omar fra Red Local (Interview 5: 

54:56) nævner. Den manglende tillid kan også være årsagen til, at organisationerne 

helst vil klare det selv, da de ikke stoler på, at en anden organisations metode kan være 

bedre. 

Eftersom nogle organisationer har deltaget i workshoppene kan man sige, at disse har 

viljen til at forbedre sig ved at lære mere om de specifikke temaer og andre 

organisationers erfaringer. Dog er det ikke alle organisationer, der er interesserede i at 

deltage. Fx udtrykker Omar fra Red Local, at han ikke kan se formålet med, at de 

deltager i erfaringsudvekslingen i Fondo Común (Interview 5: 58:20). Han begrunder det 

med, at Red Local, som er et netværk, er så forskellige fra de andre organisationer, at 

han ikke ser noget formål med, at de deltager. Derved lukker han altså øjnene for de 

muligheder, der måske kunne opstå ved at interagere med de andre organisationer. Man 

kan også tolke det som, at han opfatter Red Local som bedre end de andre 

organisationer, og derfor mener han, at de ikke behøver at deltage. Dog er Omar ellers 

åben overfor erfaringsudveksling og mener, at det har mange fordele (Interview 5: 

55:52), men det er åbenbart ikke gennem fonden, at han ønsker at erfaringsudveksle. 

Hvis man kigger på, hvad denne faktor skyldes er det ikke selve individet, men nærmere 

hele samfundet, der har opbygget denne forestilling om, at donorerne helst vil give 

penge til dem, der selv har opfundet deres metoder. Da jeg deltog i donorernes 

udvælgelse af projekterne i den fjerde ansøgningsrunde var det ikke, hvem der havde 
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opfundet metoderne, der var vigtigt. De kiggede meget mere på, om organisationerne 

var troværdige, og om de havde udformet nogle realistiske og fornuftige projekter. Jeg 

tror samtidig også, at faktoren hænger sammen med kulturen ligesom det primært er 

tilfældet ved evnen. I forhold til i Danmark, så er der som sagt ingen Jantelov i 

Mellemamerika, og der er ingen grænser for, hvad de kan præstere, hvis du selv spørger 

dem. Derfor mener de også, at de selv er bedst, og de stoler ikke helt på, at andre også 

kan bidrage med noget godt. 

Om Fondo Común er opmærksom på at denne faktor kan have indflydelse på 

erfaringsudvekslingen fremgår ikke tydeligt af min empiri. Dog mener jeg, at fonden med 

fordel kan forsøge at reducere faktoren ved at opmuntre folk til at deltage i disse 

aktiviteter samt ved at skabe mere tillid mellem organisationerne. Dette vil jeg komme 

yderligere ind på i kapitel 8. 

6.4.2 At opretholde sit selvværd 

Hvis man frygter at få ridset sit selvværd, så er man ikke så villig til at modtage og bruge 

andres forslag eller konstruktive kritik (Christensen 2010). Som også nævnt under evnen 

er konstruktiv kritik generelt ikke meget brugt i Mellemamerika, hvilket jeg flere gange 

blev gjort opmærksom på under mit praktikophold hos 3F i Nicaragua. Folk har meget 

svært ved at modtage kritik, og i stedet for at se det som en hjælp til at forbedre sit 

arbejde, ser de det som en personlig kritik. Dette kan være en del af forklaringen på, at 

organisationerne kun fremlægger deres succeshistorier, fordi der derved er mindre 

chance for at få kritik. Omar Treminio fortæller, at nicaraguanerne skjuler det dårlige for 

at beskytte deres selvværd og tilføjer, at hvis man til gengæld har et godt selvværd, som 

man ikke frygter kan blive skadet, så har man ikke noget problem med at fortælle om de 

dårlige ting (Interview 5: 54:20). 

Nicaragua har altså en kultur, hvor folk ikke er glade for at modtage kritik, hvilket 

muligvis hænger sammen med, at de ikke har lært, hvordan de skal bruge denne kritik. 

Denne faktor kan være med til, at organisationerne ikke har lyst til at præsentere deres 

erfaringer, hverken de gode erfaringer og slet ikke de dårlige erfaringer, fordi de ikke har 

lyst til at modtage kritik. Også denne faktor hænger altså sammen med den kultur, som 

organisationerne i Fondo Común er en del af. 

Ud fra min empiri er dette ikke en faktor, som Fondo Común har arbejdet med, 

tværtimod har de haft mere fokus på ”best practice” i stedet for dårlige erfaringer. Som 

nævnt under analysen af evnen kan arbejdet med konstruktiv kritik være godt i 

forbindelse med erfaringsudvekslingen. Hvis der bliver stillet spørgsmål til den måde 
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organisationerne arbejder på, er de nødt til at reflektere mere over, hvorfor de arbejde 

sådan. Derfor anbefaler jeg Fondo Común at lære organisationerne at arbejde med 

konstruktiv kritik, som jeg uddyber i kapitel 8. 

6.4.3 Frygten for at afsløre mangler 

Af frygt for at afsløre sine mangler og svagheder, som kan føre til, at man taber ansigt, 

kan nogle individer helt afholde sig fra at spørge og søge om hjælp hos andre (Hansen 

2009 & Christensen 2010). Ud fra referaterne kan jeg konstatere, at der ikke er nogen 

spørgsmål, som henviser til, at en deltager ikke har forstået, hvad der er blevet 

præsenteret. Jeg tror det er et universelt problem, at folk ikke vil stille opklarende 

spørgsmål af frygt for at stille et dumt spørgsmål og derved blive til grin. I stedet for 

foretrækker de at tie stille og måske ikke forstå hele præsentationen korrekt.  

Det, at deltagerne afholder sig fra fx at stille opklarende eller ”dumme” spørgsmål, 

hænger sammen med den måde workshoppene er opbygget på. At der er over 30 

personer på de fleste workshops og, at deltagerne ikke kender hinanden så godt, har 

indflydelse på, om deltagerne tør afsløre sine svagheder. Derfor kan Fondo Común 

overveje om workshoppene kan bygges op på en måde, hvor deltagerne er mere villige 

til at afsløre deres mangler. 

6.4.4 Statuskløft 

Den sidste faktor inden for viljen til at identificere handler om, at forskel på status kan 

have indflydelse på folks vilje til at spørge andre (Hansen 2009: 52) Som nævnt i 

beskrivelsen af organisationerne i Fondo Común, er der både meget velorganiserede og 

erfarne organisationer samt meget nye og uerfarne organisationer, hvilket kan betyde, at 

der kan være en statuskløft mellem nogle organisationer. Denne faktor er dog ikke en, 

der kommer til udtryk hverken i referaterne eller i de gennemførte interviews. Dog 

betyder det ikke, at en statuskløft ikke kan forekomme. Ligesom mange af de andre 

faktorer kan statuskløften reduceres ved at opbygge en erfaringsudvekslingskultur, hvor 

der fx er tillid mellem personerne. Men det vil jeg komme meget mere ind på i kapitel 8. 

I næste afsnit vil jeg behandle de fem faktorer, der kan påvirke viljen til at ville overføre 

erfaringer. 

6.5 Viljen til at overføre - delproces II 

I dette afsnit vil jeg analysere, hvilke udfordringer Fondo Común står over for i forhold til 

organisationernes vilje til at ville overføre sine erfaringer til andre. Jeg vil også 

undersøge, hvorfor der er disse udfordringer samt undersøge om det er nogle, som 

Fondo Común har forsøgt at reducere. 
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6.5.1 Konkurrence 

Konkurrence kan ifølge Hansen (2009: 54) medvirke til, at folk ikke vil dele deres viden 

med andre. Nicaragua er et land, hvor organisationerne i civilsamfundet ikke modtager 

støtte fra staten. Derfor er deres eneste mulighed for overlevelse at skaffe penge andre 

steder fra. Det sker oftest ved at søge fonde, der primært kommer fra udenlandske 

donorer. Organisationerne søger som regel fondene ved at præsentere forskellige 

projekter, som organisationen vil gennemføre. Fondo Común er én af disse fonde, og 

den er et godt eksempel på, at konkurrencen er stor. I Fondo Comúns sidste 

ansøgningsrunde var der 151 ansøgere, hvoraf 28 projekter blev udvalgt. Blandt disse 28 

udvalgte projekter var 14 projekter med organisationer, der tidligere havde modtaget 

støtte fra fonden.21 

Under mit ophold på Danmarks Ambassade i Nicaragua fornemmede jeg selv 

konkurrencen mellem de forskellige organisationer, og derfor spurgte jeg i mange af 

interviewene, om der var et problem med, at organisationerne ikke ville dele deres viden 

pga. konkurrencen om økonomisk støtte. Lasse Møller, souschef på den danske 

ambassade i Nicaragua, bekræfter, at der er konkurrence mellem organisationerne 

(Interview 6: 1:16:30), mens Rita fra La Cuculmeca nævner konkurrencen om fondene, 

som et af de elementer, der gør det svært at udveksle erfaringer (Interview 9: 37:35). 

Freddy fra ”Asociación Martin Luther King” svarer, at det specielt er de store 

organisationer, der ikke vil dele deres erfaringer af frygt for konkurrence, fordi de er 

bedre udviklede og nærmest har en form for fast indkomst fra fondene (Interview 4: 

54:13). Disse eksempler bekræfter, at der er konkurrence blandt organisationerne. Dog 

er Lisbeth fra MS ikke enig i, at den konkurrence, der finder sted, påvirker 

organisationerne (Interview 1: 32:35). Ifølge hende er det ikke noget, som hun har 

oplevet. Man kan sige, at de organisationer, der er i Fondo Común, allerede har 

modtaget penge, men det er kun for en begrænset tidsperiode på max 3 år. Dette 

argument bakker dog Lisbeth op i, at konkurrencen ikke påvirker. Jeg vurderer, at 

konkurrencen har indflydelse på organisationernes vilje til at udveksle deres erfaringer. 

Med den store konkurrence der findes blandt organisationerne, er det umuligt at tro 

andet end, at den ikke har en form for påvirkning. Det kan godt være, at den ikke 

afholder organisationerne fuldstændig fra at være med til at udveksle erfaringer, men 

den kan godt have indflydelse på, hvilken viden der deles med de andre. Fx kan den 

afholde dem fra at dele deres bedste erfaringer med de andre, så de stadig har nogle 

fordele, når det gælder konkurrencen. 
                                                        
21 Oplysningerne er fundet i en artikel på fondens hjemmeside: 
www.fondogobernabilidad.org.ni/nuevos-proyectos-financiados 
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Ligesom mange af de andre faktorer, så er det også her omgivelserne og måden hvorpå 

Fondo Común organiserer erfaringsudveksling, der har indflydelse på individets vilje. Det 

vil sige, at det er dem, der skal forsøges at ændre på for at styrke viljen. Det skal også 

tilføjes, at denne faktor afhænger af, hvor godt individerne kender hinanden, for jo mere 

de stoler på de andre, des mere vilje har de til at udveksle, hvilket bliver uddybet i 

kapitel 8. 

6.5.2 For få incitamenter 

Hvis der ikke er nogen gode incitamenter for at udveksle erfaringer, så er der heller ikke 

vilje til at udveksle (Hansen 2009: 55). Ifølge Lasse Møller fra Danmarks ambassade er 

det en kæmpe udfordring at få skabt et incitament, der kan få organisationerne til at 

udveksle deres erfaringer. Samtidig mener han, at det er det, der skal til for, at 

erfaringsudvekslingen lykkes (Interview 6: 1:16:02). Under evalueringen af workshop 6 

med de to ansvarlige fra Fondo Común blev dette emne diskuteret, og der var enighed 

om, at fonden var nødt til at gøre organisationerne mere opmærksomme på, hvilke 

fordele de ville få ved at udveksle erfaringer med hinanden (Observation 2). En af 

fordelene ved at finde nogle gode incitamenter, som organisationerne synes er vigtige 

er, at organisationerne derved vil prioritere erfaringsudvekslingen højere, fx i forhold til 

hvad de bruger deres sparsomme tid på, som er det den næste faktor handler om. 

6.5.3 At have for travlt 

Tid er en svær faktor, da man ikke bare lige kan opfinde mere tid. Mange af 

organisationerne er underbemandede i forhold til arbejdsbyrden, da de ofte ikke får 

tilstrækkelig penge til lønninger. Derfor afhænger mange organisationer af frivillige, som 

også har begrænset tid pga. deres studie eller arbejde. Både Rita og Mara nævner tiden 

som en udfordring for videndeling. Rita siger, at hun føler, at der hele tiden er et større 

tidspres, og derfor føler hun, at der ikke er rum til også at lave erfaringsudveksling 

(Interview 9 22:28). Mara mener, at tiden er en hindring for at kunne udføre bedre 

aktiviteter med erfaringsudveksling, som ifølge hende bør vare mindst to dage (Interview 

12: 48:21). 

Det er noget af et dilemma Fondo Común står overfor i forhold til tiden. De ved godt, at 

organisationerne er pressede og derfor er nødt til at prioritere deres tid. Derfor vil fonden 

helst bruge så lidt af organisationernes sparsomme tid, så de kan bruge den på deres 

projekter, men samtidig vil de gerne organisere erfaringsudveksling, hvor der er tid nok 

til fordybning. De to ting hænger ikke så godt sammen. Fondo Común bør se 

erfaringsudvekslingen som en proces, som organisationerne i sidste ende forhåbentlig vil 

vinde mere tid på. De skal derfor som nævnt ovenfor finde nogle gode incitamenter for, 
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hvorfor organisationerne ikke kan sige nej til at deltage i erfaringsudvekslingen. Dog skal 

de stadig være opmærksomme på, hvordan de organiserer erfaringsudvekslingen, så de 

bruger så lidt af organisationernes tid som muligt.  

6.5.4 Frygten for at miste magt 

Frygten for at miste magt kan ifølge Christensen (2010) og Hansen (2009) påvirke folks 

vilje til at dele erfaringer. Overført til organisationerne i Fondo Común ligger frygten i at 

miste magt i forhold til indflydelse i samfundet og på grund af den eksisterende 

konkurrence, er der også frygt for at miste magt i form af at miste økonomisk støtte, 

som blev uddybet under konkurrencen. Ifølge Lasse er civilsamfundet i Nicaragua meget 

polariseret (Interview 6: 21:02), hvilket skaber mange konflikter. Der er eksempler på, at 

organisationer har delt sig, fordi der ikke var enighed om, af hvem og hvordan 

organisationen skulle ledes. I La Cuculmeca har Rita oplevet problemer med valg af 

bestyrelser, hvor lederne ikke har villet afgive magten. Hun har fx oplevet, at en leder i 

et kooperativ begyndte at sælge ud af dets grunde, fordi han var utilfreds med ikke at 

blive genvalgt (Interview 9: 7:15) Rita nævner også at hun oplever, at organisationerne 

er bange for at være åbne og transparente i forhold til at vise alle deres resultater, 

regnskaber, dårlige oplevelser osv. (Interview 9: 32:30). Hun mener, at organisationerne 

stadig er så lukkede, fordi de tror, at de mister point og dermed magt, hvis de afslører 

hvilke problemer eller fiaskoer, de har oplevet (28:35). 

I referaterne fra workshoppene er det svært at finde frem til, hvor stor frygten er for at 

miste magt, fordi nogle organisationer jo har delt deres oplevelser med de andre, men 

det er kun de gode oplevelser, der er blevet udvekslet i workshoppene, hvilket kan tyde 

på, at der blandt andet er en frygt for at miste magt, men også en frygt for at tabe 

ansigt, som er hvad den sidste faktor handler om. 

6.5.5 Frygten for at tabe ansigt 

Ifølge Christensen (2010) kan man frygte at tabe ansigt enten, når man modtager kritik, 

eller når man deler sine fejl eller dårlige erfaringer med andre. Ikke en eneste af de 

organisationer, der fremlægger i de seks workshops, præsenterer en situation, hvor de 

fejlede, eller hvor de havde dårlige erfaringer. I interviewene siger jeg, at jeg har en 

formodning om, at folk ikke vil dele deres dårlige erfaringer. Til det svarer de fleste 

organisationer, at det ikke er tilfældet hos dem, men samtidig bekræfter de, at der er 

nogle organisationer, der ikke er så meget for at tale om det negative (Interview 3-5). 

Omar siger, at det er meget generaliserende at sige, at folk ikke vil dele deres dårlige 

erfaringer, men forklarer, at det ligger i den nicaraguanske kultur, at man kun fremviser 

det positive. Han nævner, at på et organisatorisk niveau foretrækker man at skjule 
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svaghederne, fordi der er meget mistillid mellem organisationerne (Interview 5: 51:15). 

Rita er enig og siger, at der er dannet en kultur, hvor det kun er det positive, der bliver 

fremhævet, nok indirekte påvirket af donorerne, og derfor bliver de dårlige erfaringer 

sjældent præsenteret (Interview 9: 5:15). 

Som før nævnt har Nicaragua en kultur, hvor personerne mener, at de er rigtig gode, og 

hvor de heller ikke har lært at modtage konstruktiv kritik. Dette stemmer overens med, 

at de kun har lært at fremhæve det positive for ikke at tabe ansigt. Igen ligesom stort 

set alle de andre faktorer er det kulturen, der har indflydelse på individets vilje til at 

udveksle. 

Med hensyn til at præsentere de dårlige erfaringer, så opfordrer Fondo Común ikke til, at 

de også bliver trukket frem. Der bliver anbefalet, at man fortæller, om hvad man har 

lært fra processen af både gode og dårlige ting, men hvis organisationen ikke kommer 

med noget dårligt, så spørger Fondo Común heller ikke ind til det. Faktisk har Fondo 

Común fokus på at udbrede succeshistorierne, hvilket heller ikke inviterer 

organisationerne til at dele de knap så succesfulde historier. Her kan fonden altså også 

forbedre sig og forslagene til, hvordan de fx kan forbedre sig vil jeg komme ind på i 

kapitel 8 efter konklusionen. 

7 Konklusion 

I indledningen opstiller jeg hypotesen, at erfaringsudvekslingen i Fondo Común kan 

forbedres. Ud fra min analyse kan jeg konkludere, at det i høj grad er tilfældet. Jeg har 

påvist, at det ikke kun er detaljer, som Fondo Común kan forbedre i forhold til 

erfaringsudveksling. Derved konkluderer jeg, at Fondo Común har mange udfordringer i 

forhold til den måde, de organiserer erfaringsudveksling på i 2009. Disse udfordringer 

vedrører både evnen og viljen til at udveksle erfaringer. 

Udfordringerne har jeg fundet frem til på baggrund af den præsenterede teori om 

erfaringsudveksling, hvor jeg først definerer erfaringsudveksling som en proces, hvor 

individerne både skal give og modtage for at lære af hinanden. Jeg undersøger evnen og 

viljen til at udveksle erfaringer ud fra processens første to delprocesser, som handler om 

at identificere og overføre erfaringerne. Inden for evnen til at identificere kommer jeg 

frem til, at det handler om at vide, hvem der ved hvad, mens jeg bruger Nonakas SECI-

model som udgangspunkt for at undersøge, hvordan organisationerne overfører 

erfaringerne. Under SECI-modellen inddrager jeg også min definition af begrebet 



Tea Lund 

  55 

erfaringer. Inden for viljen til at udveksle erfaringer tager jeg udgangspunkt i Hansens 

og Christensens faktorer, der alle kan være med til at udfordre individernes vilje. 

Den første udfordring er, at ikke alle er med til at give og modtage erfaringer, hvilket 

skyldes, at erfaringsudvekslingen foregår under møder med alt for mange deltagere. 

Dette hænger sammen med, at der er over 50 organisationer i Fondo Común. Dog er der 

nogle organisationer, der præsenterer deres viden. Ligeledes er der under workshoppene 

mulighed for at networke, hvilket betyder, at fonden skaber et rum, hvor man kan finde 

ud af, hvem der ved hvad. Fondo Común kan dog styrke denne identifikationsproces ved 

at gøre organisationerne opmærksomme på, at det kan være en fordel for dem at vide 

mere om, hvad de andre organisationer evt. kan hjælpe med. 

Den største udfordring i forhold til evnen er, at der for det første bliver delt information 

og ikke erfaringer. For det andet bliver den viden, der udveksles, ikke bearbejdet særlig 

grundigt. Eksternaliserings- og kombinationsprocesserne foregår dog i højere grad i 

workshop 6 end i de andre workshops, hvilket er med til at styrke påstanden om, at der 

mangler meget mere dialog i forhold til at gennemføre denne overførsel af erfaringerne. 

Dette hænger sammen med, at der mangler tid til at gennemføre dialogen. 

Udfordringerne i forhold til viljen kan opsummeres i fire, som går på tværs af de to 

delprocesser. Den første udfordring er, at få organisationerne til at indse, at det er en 

fordel at hjælpe hinanden i stedet for at klare det hele selv og konkurrere imod 

hinanden. Den anden udfordring er at få organisationerne til at åbne op og også 

udveksle alle de dårlige erfaringer, samt spørge hinanden om hjælp. Den tredje 

udfordring er tiden. Organisationerne er pressede i forhold til tiden, fordi de er 

underbemandede og hele tiden har mange opgaver, der skal løses i forhold til de 

projekter, de har fået støtte til. Den fjerde og sidste udfordring, som kan være med til at 

reducere de tre ovenstående, er at skabe nogle gode incitamenter for at deltage i 

erfaringsudvekslingen. Hvis organisationerne ser flere fordele end ulemper ved at 

udveksle erfaringer, så er de også mere villige til at bruge den nødvendige tid og til at 

hjælpe hinanden. 

Fælles for disse udfordringer er, at de ikke umiddelbart skyldes individet i sig selv, men 

nærmere de omgivelser, som erfaringsudvekslingen organiseres i, samt den kultur 

individet er en del af. Det er den måde, som workshoppene er organiseret på, der er 

årsag til, at det ikke er alle, der giver og modtager. Det er også måden der sørger for, at 

der ikke er tid til dialog i mindre grupper, hvor flere kan deltage aktivt. Det er kulturen 

udefra, der har lært organisationerne, at de vil klare sig bedst, hvis de opfinder deres 
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egne metoder. Det er også kulturen, der har været med til at organisationerne ikke er 

villige til at udveksle de dårlige erfaringer. Jeg kan altså konkludere, at omgivelserne 

spiller en stor rolle for om erfaringsudveksling lykkes eller ej. Workshop 6 er i forhold til 

de fem første workshops et bevis på, at Fondo Común er på vej i den rigtige retning. 

Men der er stadig et stykke vej at gå, fordi der stadig mangler at blive udvekslet 

erfaringer i stedet for blot information. Der mangler en meget længere og mere 

dybdegående dialog, der kan bringe flere erfaringer frem. Denne dialog kan også være 

med til at skabe et bedre forhold mellem deltagerne, som derved vil betyde mere 

åbenhed og villighed til at udveksle. 

På baggrund af ovenstående kan jeg konkludere, at Fondo Común har en del 

udfordringer, som de godt kan reducere og derved kan de forbedre 

erfaringsudvekslingen mellem organisationerne. Mange af udfordringerne kan reduceres 

ved at ændre på selve organiseringen af erfaringsudvekslingen, hvilket jeg afslutningsvis 

vil komme med forslag til hvordan i næste kapitel. 

8 Forslag til forbedringer 

I konklusionen kommer jeg frem til, at Fondo Común kan forbedre erfaringsudvekslingen 

ved at organisere den anderledes. I dette kapitel vil jeg svare på problemformuleringens 

sidste del og komme med forslag til, hvordan de kan organisere erfaringsudvekslingen, 

så de reducerer udfordringerne. Forslagene bygger på, hvad teorierne siger og vil blive 

understøttet af min empiri. 

8.1 Skab et godt incitament 

Som både Hansen (2009) og Christensen (2010) er inde på, er Fondo Común nødt til at 

give organisationerne nogle gode grunde til, hvorfor de bør deltage i 

erfaringsudvekslingen, og hvad de vil få ud af det. På den måde vil organisationerne 

være mere motiverede til at deltage og prioritere det i forhold til den sparsomme tid, de 

har til rådighed. Fondo Común skal altså sørge for at gøre alle organisationerne 

opmærksomme på, at erfaringsudvekslingen kan hjælpe dem i deres arbejde. Det skal 

de gøre ved at fortælle dem, evt. ved hjælp af nogle kommunikationsmaterialer, at 

erfaringsudvekslingen kan hjælpe med til, at de ikke opfinder den dybe tallerken, som en 

anden organisation allerede har opfundet, og at de ikke begår de samme fejl, som en 

anden organisation også allerede har begået. Samtidig kan erfaringsudvekslingen skabe 

ny inspiration. Jeg foreslår, at fonden prøver at finde nogle eksempler på organisationer, 

der har fået hjælp fra hinanden. På den måde kan de påvise, hvilke konkrete resultater 

erfaringsudvekslingen kan føre med sig. Disse eksempler kan enten udbredes i papirform 
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eller på deres hjemmeside, hvor der også er mulighed for at lave videospots. På den 

måde gør fonden reklame for erfaringsudveksling, hvilket forhåbentlig vil skabe interesse 

hos organisationerne. 

8.2 Skab små faste grupper 

Ifølge Cabrera & Cabrera (2002) og Nonaka (1994) bør erfaringsudveksling foregå i små 

grupper, da aktiviteten fra hver person bliver mindre, jo flere der er i gruppen. Cabrera & 

Cabrera (2002) nævner, at individerne derved også kan føle, at deres indsats bliver 

mindre værdsat. Ifølge Nonaka (1994: 23) fungerer grupperne bedst, hvis den har 

mellem 10 og 30 medlemmer. Ved at skabe mindre grupper er det muligt for alle at 

deltage mere aktivt og derved både give og modtage erfaringer. Det mest fordelagtige 

for Fondo Común vil være at organisere disse små grupper, som nogle faste grupper, 

hvor medlemmerne er de samme i stedet for at organisere enkeltstående møder, som er 

tilfældet med workshoppene. Der er flere måder, hvorpå fonden kan dele 

organisationerne op i grupper. Det kan fx være ud fra tema eller geografisk bestemt. 

Ved at skabe grupper, hvor de samme mennesker deltager skabes der kontinuitet, som 

Nonaka (1994: 25) er inde på er vigtigt for eksternaliseringsprocessen. Jeg mener 

samtidig også, at denne kontinuerlige dialog er en fordel ved kombinationsprocessen, 

fordi deltagerne hele tiden skaber mere og mere fælles viden, som de kan bruge til at 

diskutere de nye erfaringer, der bliver fremlagt. Ifølge Cohen & Levinthal (1990) og 

Hansen (2009) er skabelsen af en fælles forståelse vigtig for erfaringsudvekslings-

processen, fordi den gør det nemmere for medlemmerne at udveksle deres erfaringer. Fx 

nævner Nonaka, (1994: 21) at man efter at have opbygget en fælles forståelse kan 

begynde at bruge metaforer til at gøre erfaringerne eksplicitte. Samtidig med at der 

skabes en fælles ramme, kan der på denne måde også opbygges nogle gode relationer 

mellem gruppens medlemmer, som jeg vil uddybe i næste afsnit. 

8.3 Skab gode relationer og tillid 

Både Christensen (2010) og Hansen (2009) nævner, at skabelsen af gode relationer er 

med til at reducere udfordringerne ved erfaringsudvekslingen. Med gode relationer 

mener jeg, at individerne har det godt med hinanden, de har tillid til hinanden, 

respekterer hinanden og de har lyst til at hjælpe hinanden (Christensen 2010: 91). Disse 

gode relationer kan skabes ved at skabe små faste grupper, som nævnt ovenfor. Ved at 

det er de samme mennesker der mødes, lærer de hinanden bedre at kende. Skabelsen af 

de gode relationer kan også hjælpes på vej, ved at gruppen specielt i begyndelsen laver 

nogle samarbejdslege og –øvelser, som ryster dem tættere sammen. 
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I forhold til faktoren at vide bedst selv, så vil organisationerne i højere grad være villige 

til at bruge andres viden, hvis de har tillid til dem, der har denne viden. Hvis gruppens 

deltagere har det godt sammen, ser de heller ikke hinanden som konkurrenter i samme 

grad, og derfor er de mere villige til at hjælpe hinanden. Viljen til både at hjælpe og tage 

imod hjælp bliver altså større. Samtidig bliver frygten for at tabe ansigt eller magt også 

mindre, da medlemmerne af gruppen vil føle, at det er mindre flovt at fortælle sine 

dårlige erfaringer til nogen, som de har tillid til. Det bliver også mindre pinligt at stille de 

”dumme” spørgsmål. Der skabes altså en større åbenhed og med denne åbenhed er der 

plads til både de gode og de dårlige erfaringer samtidig med, at der også er plads til 

konstruktiv kritik, som jeg dog også mener, at organisationerne skal have hjælp til at 

lære at bruge, hvilket jeg uddyber nærmere i næste afsnit. 

8.4 Læring og træning 

Ud over at skabe små grupper og gode relationer, så vil jeg også foreslå Fondo Común 

at hjælpe organisationerne med at blive bedre til at udveksle ved hjælp af læring og 

træning. Både Cabrera & Cabrera (2002), Siemsen, Roth & Balasubramanian (2008), 

Cummings (2003) & Cohen & Levinthal (1990) henviser til at erfaringsudvekslingen kan 

forbedres ved hjælp af læring, træning og coaching. Fondo Común kan evt. starte hele 

den nye erfaringsudvekslingsproces med at lave et par samlede kurser for deltagerne, 

hvor de får nogle redskaber til, hvordan man identificerer og overfører erfaringer. På 

disse kurser kan deltagerne evt. også selv være med til at danne de små faste grupper, 

hvor erfaringsudvekslingen primært skal foregå. Efter disse kurser vil det være en god 

idé, at følge op ved at have en slags coach tilknyttet grupperne, i hvert fald i starten. 

Denne coach kan derved hjælpe deltagerne til at træne det, de har lært på kurserne, 

samt udbygge denne læring. Det jeg mener er vigtigt for organisationerne at lære er 

blandt andet, hvordan de gør deres erfaringer eksplicitte, og hvordan de overfører dem 

og sammen diskuterer dem fx også ved brug af konstruktiv kritik. Sammen med at der 

opbygges tillid, skal organisationerne også lære, at det ikke er dårligt at udveksle de 

dårlige erfaringer, som tværtimod kan være mere lærerige. Som en afslutning på dette 

kapitel vil jeg komme med et eksempel, som Fondo Común med fordel kan bruge som 

inspiration. Eksemplet indeholder mange af de ovenstående forslag, som kommer fra min 

teori. 

8.5 Eksempel: Temagrupper i Mellemfolkeligt Samvirke 

Mellemfolkeligt Samvirke (MS) bruger det de kalder temagrupper som metode til, at 

deres partnere udveksler erfaringer med hinanden. Nedenstående oplysninger er fra 

Interview 6, hvis ikke andet er anført. 
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Temagrupperne består, som navnet hentyder, af en gruppe, der arbejder med samme 

tema. Ifølge Lisbeth er det nødvendigt, at deltagerne i gruppen har noget til fælles, at 

der er noget, der binder dem sammen for, at de er interesserede i erfaringsudvekslingen 

(Interview 6: 27:00). MS’ temagrupper i Nicaragua består af 1-2 deltagere fra 6-8 

forskellige organisationer, som mødes minimum 4 gange om året. Personerne, der sidder 

i temagruppen, er dem som hver organisation mener er bedst egnede til opgaven. Af 

erfaring har de indset, at det skal være de samme personer, der deltager hver gang, 

hvilket stemmer overens med de faste grupper jeg beskriver ovenfor. Temagrupperne 

har sit eget separate budget, og de udarbejder selv en årlig plan for, hvad de skal lave. I 

denne plan kan der også være besøg hos de deltagende organisationer. Bagefter kan 

besøget være udgangspunkt for en diskussion om, hvad de kan bruge af det de har set, 

om den måde de har set kan forbedres, og om de har nogle fælles problemer. I nogle 

temagrupper udvikler de et konkret materiale, som de efterfølgende kan bruge. Fx har 

temagruppen om lokal demokrati udviklet en manual om social revision, som har været 

et samarbejde mellem temagrupperne i hele den mellemamerikanske region. Lisbeth 

forklarer, at folk godt kan lide, at der kommer noget konkret ud af deres arbejde, og at 

det er godt, hvis deltagerne føler ejerskab i processen. Så er de mere villige til at 

bidrage. Dette bekræfter Rita (Interview 7: 13:00-19:00), som fortæller at La Cuculmeca 

har systematiseret sine erfaringer i manualer, som de indtil videre har lavet tre af. Hun 

forklarer, at manualerne er udviklet i stedet for at lave lange rapporter, som ingen gider 

at læse, og at de har erfaringer med, at disse manualer bliver læst og brugt. 

Om temagrupperne, som MS kun er med i som bisiddere og til at hjælpe med 

logistikken, siger Lisbeth til sidst: 

”Det er jo en del af hele udviklingsprocessen, det at udvikle sig, at man er i 

stand til at åbne sig op og både erkende sine egne gode og dårlige 

erfaringer, men også lære af andre. Det er noget så svært. Det er så enormt 

svært. Og det kræver altså meget mere, end man tror. Det kræver også en 

kontinuitet. Du kan ikke bare lave sådan enkeltevents og så tro du rykker 

noget. Det skal være enkeltevents, men i en proces, som er planlagt. Derfor 

sagde jeg også fra starten, at vores temagrupper planlægger deres år, altså 

så alle ligesom er kompromitterede på planen og processerne og temaerne, 

og de har været med til at udvælge dem, og de synes det er spændende.” 

(Interview 6: 35:26) 
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Model 1: Afhandlingens opbygning 
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Figur  4: Faktorer der kan påvirke viljen i delproces I 
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BILAG 1 – Oversigt over interviews  

Interview nr. Dato Navn Titel Organisation 
Spørge-

guide 

Interview 1 25.11.2009 Lisbeth Petersen Leder 
Mellemfolkeligt Samvirke, 

Mellemamerika 
6 

Interview 2 02.02.2010 Argentina Espinoza Leder Ixchen 1 

Interview 3 03.02.2010 
Bayardo Izabá 

Marlin Sierra 

Leder 

Projektansvarlig 
Cenidh 1 

Interview 4 05.02.2010 Freddy Hernández Leder 
Asociación Martin Luther King 

(AMLK) 
1 

Interview 5 09.02.2010 Omar Treminio Leder 

Red Nicaragüense por la 

Democracia y el Desarrollo (Red 

Local) 

1 

Interview 6 11.02.2010 Lasse Møller Souschef Danmarks Ambassade 5 

Interview 7 23.02.2010 Kathleen Beckmann Leder for kooperationer Tysklands Ambassade 5 

Interview 8 04.03.2010 Marielos Carias Projektkonsulent Fondo Común 4 

Interview 9 05.03.2010 Rita Muckenhirn Leder La Cuculmeca 2 

Interview 10 09.03.2010 Claus Kjærby Leder IBIS, Mellemamerika 7 

Interview 11 10.03.2010 Toni Sandell Leder Kepa, Nicaragua 8 

Interview 12 10.03.2010 Mara Martínez Kommunikationskonsulent Fondo Común 3 

 



BILAG 2 – Spørgeguides 1-8 

 

Spørgeguide 1 – Interview 2, 3, 4 & 5 

Brugt til interviewene med følgende organisationer: Ixchen, Cenidh, Red Nicaragüense por la 
Democracia y el Desarrollo og Asociación Martin Luther King 

 

Om organisationen 

Hvad laver organisationen? 

- Formål 

Projektet med Fondo Común 

- Hvad handler det om? 

o Formål og resultater 

o Gode og dårlige erfaringer 

o Hvilke aktiviteter? 

o Hvordan måler I, at det I laver er godt? 

Hvad er best practice? 

Udveksling af erfaringer og best practice 

Har I erfaring med at udveksle med andre organisationer? 

- Eksempler/erfaringer 

- Hvilke fordele og ulemper er der ved at udveksle? 

- Hvilke erfaringer har I, som I mener er brugbare for andre organisationer? 

- Og hvilke erfaringer kunne I tænke jer at lære at kende fra andre organisationer? 

o Inden for hvilke områder ville I gerne modtage ideer og erfaringer fra andre? 

Information til donorerne 

Hvilken type information sender I til donorerne (Rapporter, invitationer, medlemsblade?) 



Spørgeguide 2 – Interview 9 

Brugt til interview med Rita Muckenhirn, leder af La Cuculmeca 

Dette interview fandt sted efter en aktivitet, som La Cuculmeca havde arrangeret, hvor de 
præsenterede deres resultater samt en handlingsplan for de næste 10 år. Derfor spurgte jeg ikke ind til 
hvad organisaitonen laver. 

 

Erfaringsudveksling 

Hvordan udveksler I jeres erfaringer og practices? 

Hvad er det svære ved at udveksle? 

Hvilke aktiviteter udfører I i forhold til erfaringsudveksling? (Internt og eksternt) 

 

Spørgeguide 3 – Interview 12 

Brugt til interview med kommunikationskonsulent i Fondo Común, Mara Martínez (ansat i oktober 
2009). 

 

Erfaringsudveksling 

Da du begyndte at arbejde med Fondo Común, hvad observerede du i forhold til udveksling af 
erfaringer og practices? 

- Aktiviteter 

- Planer 

- Hvad synes du? 

Har du lavet en diagnose? 

- Hvad viser denne? 

Hvad er planen for fremtiden? 

- Hvilke aktiviteter? 

- Hvilke metoder? 

Hvad forventer du at opnå? 

Hvad er udfordringerne ved at udveksle? 



Spørgeguide 4 – Interview 8 

Brugt til interview med projektkonsulent i Fondo Común Marielos Carias 

 

Erfaringsudveksling i Fondo Común 

Kan du beskrive de aktiviteter Fondo Común har gennemført i forhold til erfaringsudveksling? 

Nyhedsbrev 

‐ Hvad er der sket? 
‐ Formål? 

Hvem har været ansvarlig for aktiviteterne? 

‐ Er det altid eksterne konsulenter? 

Evaluering af aktiviteterne? 

‐ Resultatet? 

Har aktiviteterne haft nogen indflydelse? 

‐ Eksempler? 



Spørgeguide 5 – Interview 6 & 7 

Brugt til interviewene med donerne Danmark og Tyskland 

 

Hvad er landets formål med at være en del af Fondo Común? 

- Hvilke formål forventer I, at organisationerne opnår? 

- Har du hørt eller set om nogle af de erfaringer, som organisationerne har haft? Gode og 
dårlige. Eksempler? 

Har du eksempler på “good or bad practices”? 

Hvad er “good practice”? 

Ud over at give fonde til organisationerne, hvad kan Fondo Común så gøre for at styrke 
organisationerne? Hvad mener du fonden bør gøre? 

Hvilken rolle bør regeringen have i forhold til fonden? 

Information 

Hvilken type information modtager I om de projekter der har modtaget støtte fra Fondo Común? 

- Hvad kunne I tænke jer at vide om projekterne? 

- Hvad bruger I informationerne til? 

- Hvilken type information kunne I tænke jer at modtage? 

o Det bedste materiale I kunne få? 

- Kunne I tænke jer at modtage materiale, som I nemt kunne bruge som information om arbejde 
i Nicaragua til folk I jeres eget land? 

Erfaringsudveksling 

Hvilke fordele er der ved at organisationerne i Fondo Común udveksler deres erfaringer? 

Hvilken måde ville være bedst at udføre denne udveksling? 

Hvilke udfordringer har Fondo Común i forhold til erfaringsudveksling? 



Spørgeguide 6 – Interview 1 

Brugt til interview med chefen for Mellemfolkeligt Samvirke i Mellemamerika, Lisbeth Petersen 

 

Best practice 

MS arbejder også med organisationer i Nicaragua? 

Eksempler på best practice. 

Er det organisationen eller projektet der har best practice? 

Hvad består best practices af? – hvilke elementer? 

Hvad er forskellen på best practices og gode erfaringer? 

Hvordan vil du definere best practice? 

Bad practice 

Jeg synes også at man er nødt til at kigge på bad practice? 

Har du nogle eksempler på bad practice? 

Udveksling 

Jeg har læst jeres guide for social revision = best practice for dette emne. 

Hvordan gør MS ellers for at udveksle best practices i de projekter/organisationer de arbejder med? 

Metoder? 

Tror du det er muligt at udforme en manual eller metode for hvordan organisationerne bedst 
udveksler/informerer om deres best practices? 



Spørgeguide 7 – Interview 10 

Brugt til interview med chefen for IBIS i Nicaragua, Claus Kjærby 

 

Erfaringsudveksling 

Hvad gør IBIS for at udveksle erfaringer og practices? 

Hvilke aktiviteter laver Ibis for at få udvekslet de erfaringer deres organisationer i civilsamfundet har? 

‐ El cambio más significativo – Hvad går det ud på? 

Laver Ibis noget erfaringsudveksling regionalt og internationalt? 

Hvad er det svære ved at udveksle erfaringer? 

 

Spørgeguide 8 – Interview 11 

Brugt til interview med lederen for den finske organisation Kepas kontor i Nicaragua, Toni Sandell 

 

Erfaringsudveksling 

Hvilken type initiativer gør Kepa i forhold til erfaringsudveksling? 

Hvad er svært i forhold til at udveksle erfaringer? 

Hvilke resultater kan I se ud fra denne udveksling? 

 

 

 

 

 



BILAG 3 – Oversigt over workshops 

 

Workshop nr. Dato Titel 
Antal deltagere/ 

organisationer 

Workshop 1 18-19.02.2009 Udveksling af erfaringer om fortalervirksomhed 16/6 

Workshop 2 31.03.2009 Fortalervirksomhed: erfaringer, resultater, udfordringer 94/38 

Workshop 3 20-21.05.2009 Udveksling af erfaringer om systematisering 38/16 

Workshop 4 23-24.06.2009 
Udveksling af erfaringer om ligestilling og 

organisationsudvikling 
36/17 

Workshop 5 28-29.07.2009 Udveksling af erfaringer om social revision 71/39 

Workshop 6 19.11.2009 Udveksling af erfaringer om kommunikation 32/28 

 


