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Excutive summary 

 

Knowledge sharing in communities of practice – problems and perspectives in practice 

Communities of practice are by no means a new phenomenon. They have existed always and come 

forth in situations where individuals embark on a joint enterprise. They exist everywhere, be that at 

the work place, in school, at home, which means that they are a part of our everyday life. In an 

organizational perspective communities of practices become interesting in effect of their ability to 

create an environment for the sharing and generating of knowledge. In modern society knowledge 

has become an organizations’ most viable competitive advantage when competing in a changeable 

global market.  

In an optimal scenario communities of practices serve as a link between individual knowledge and 

organizational knowledge. This happens due to the following process; members of a community of 

practice come together through mutual engagement in shared enterprises, which then creates a 

shared repertoire. With the proper initiatives communities of practice prepare the ground for the 

conversion of individual knowledge into organizational knowledge. Also, connection to other 

communities of practice make an essential link in terms of creating new knowledge and building 

bridge between the different communities of practices within the organization.  

Derived from the above it is relevant to study communities of practices and knowledge sharing and 

which obstacles an organization faces when operating with these challenges. The purpose of this 

thesis is to, 

 

 analyze how knowledge sharing amongst entrepreneurs is facilitated in a community of practice  

 

I was concerned with the obstacles connected with improving knowledge sharing. In order to 

answer the main question of the thesis, I therefore conducted an empirical study of an organization. 

For this purpose I chose a project facility for social and cultural entrepreneurs called KPH. This 

provided the possibility to look into the problem statement in practice. And on this basis I got the 

following results: 
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The study showed a clear tendency amongst the respondents. In order to facilitate knowledge 

sharing in a community of practice, the participants need transparency in terms of who possesses 

the different types of knowledge, which in turn will create the possibility for new communities of 

practices to come forth. Furthermore, the different project groups in a community as KPH primarily 

engage in pursuing the goals of their respective projects rather than engaging in the community with 

other projects – this becomes a predominant obstacle in terms of facilitating knowledge sharing.  

Knowledge sharing in a community of practice does not happen merely by putting different 

individuals together. In order to optimize and facilitate knowledge sharing in a community of 

practice emphasis has to be put on both knowledge sharing as a social process and the 

organizational setting that provides the foundation of the knowledge sharing process. The empirical 

study showed that without the proper organizational effort knowledge sharing becomes an 

unachievable goal. In this connection, there is a need for a person responsible for knowledge 

sharing within an organization. The communities of practice in a practice environment are, as 

mentioned above, characterized by being constituted by individuals that interact in a social context 

creating strong social network ties within the community. Individuals chose to interact and share 

knowledge with people with whom they have a strong social connection.  This, however, challenge the 

possibility for individuals interacting with members of other communities which could expand an 

organization’s knowledge base.   
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Kapitel 1 

1.1 Indledning 

 

”…mit indtryk er bestemt ikke, at der sker særlig meget videndeling, hverken faciliteret videndeling 

eller spontan videndeling […]. Jeg vil sige på en skala fra 1-10, så ligger videndeling i KPH måske 

på en 3’er…” (Bilag 1, nr. 8) 

Således svarer den tidligere leder nu bestyrelsesmedlem på Københavns Projekt Hus (Herefter, 

KPH), Andreas Hjorth Frederiksen, til spørgsmålet omkring videndelingen på KPH. 

Denne afhandling omhandler videndeling og om, hvordan videndeling foregår i praksis. I denne 

sammenhæng drages begrebet praksisfællesskabet ind i afhandlingen med det formål at se, hvordan 

videndeling sker eller ikke sker i et konkret praksismiljø. Praksisfællesskaber bliver interessante, da 

de kan anskues som læringsmiljøer, hvori de pågældende medlemmer deler og skaber viden. I 

henhold til at anskueliggøre viden og videndeling i en konkret kontekst har jeg udvalgt en case-

virksomhed for sociale og kulturelle iværksættere, KPH. En indgående beskrivelse af case-

virksomheden følger senere. KPH repræsenterer i denne sammenhæng problemstillingen i et større 

og generaliserbart perspektiv, således at det bliver repræsentativt for en samfundsmæssig 

problemstilling.  

”Vidensamfund er en økonomi, hvor viden er den største enkelt-bidragyder til frembringelse af 

værdi”
1
  

Således lyder det i en rapport fra Dansk Erhvervsråd. Den overordnede samfundsudvikling betyder, 

at vi som samfund har bevæget os fra landbrugssamfund til industrisamfund for nu at være et 

vidensamfund, hvilket helt overordnet stiller krav til en forståelse samt indsigt i, hvordan viden 

deles og håndteres. Viden er i sig selv en diffus og flygtig størrelse, der først rigtig får synlig værdi 

når den tilføres en given produktionsproces, som munder ud i frembringelsen af et produkt eller et 

færdigt projekt. Det at bringe viden i spil repræsenterer således en altafgørende indsats, i henhold til 

at kunne anvende viden således at det bidrager til en optimering af den konkurrencemæssige fordel. 

                                                 
1
 http://www.ebst.dk/download/pdf/de_vidensamfundet.pdf 

http://www.ebst.dk/download/pdf/de_vidensamfundet.pdf
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Hvis viden skal bringes i spil og dermed skabe grobund for konkurrencemæssige fordele kræver det 

en indsigt samt forståelse for, hvordan der skabes optimale forhold for at viden udveksles mellem 

individer, altså, hvordan videndeling optimeres i praksis.  

Videnledelse er blevet en vigtig faktor, som organisationer selv har indflydelse på, hvilket er med til 

at give organisationer muligheden for at optimere omstillingsparatheden til et globalt marked. Ifølge 

Davenport og Prusak bør videnledelse være en del af enhver organisations agenda,   

”Knowledge management should become a part of everything an organization does, and be part of 

everyone’s job. If companies are successful in managing knowledge, they may even forget that they 

are doing it” (Davenport & Prusak, 2000:sxv) 

Videnledelse kan altså ifølge Davenport og Prusak, over tid, blive indlejret i en organisation på et 

sådan niveau at det er en del af selve organisationskulturen.  

Centralt for afhandlingen bliver videndeling i praksisfællesskabet, da praksisfællesskabet kan 

anskues som værende indflydelsesrig på, hvordan viden skabes og deles i et praksismiljø. Herunder 

ønskes viden behandlet i forskellige henseender, som er identificeret i henhold til at besvare den for 

afhandlingen gældende problemformulering. Med empirisk udgangspunkt i et praksismiljø, er 

formålet med denne afhandling at undersøge, hvilke faktorer, der spiller ind i forhold til videndeling 

i et praksismiljø for iværksættere. Efter først at have behandlet viden følger et kapitel omkring 

praksisfællesskaber samt, hvilken betydning praksisfællesskabet har for videndeling, teoretisk og 

praktisk. Hernæst inddrages netværksrelationer samt, hvilken betydning disse tillægges når man 

beskæftiger sig med at skabe de optimale rammer for videndeling. Til slut ønskes videndeling 

belyst i henhold til et organisatorisk perspektiv, således at videndeling analyseres i forhold til, 

hvordan organisatoriske beslutninger spiller en rolle, hvad angår videndeling. Incitamentet for 

ovennævnte beror på den indsamlede empiriske data, som peger i retning af nogle fremtrædende 

problemer og udfordringer når man taler om et projektmiljø som KPH – udfordringer af såvel 

praktisk som kulturel karakter. Desuden har min egen oplevelse af problemfeltet haft indflydelse på 

udformningen af problemstillingen, da jeg i praksis har observeret udfordringer i forhold til 

videndeling blandt aktørerne. 
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1.2 Motivation for valg af specialeemne 

 

Videndeling finder sted over det hele og har en afgørende indflydelse på, hvordan vi udvikler vores 

forståelse af omverden samt gennem erkendelser udvider vores videnhorisont. Som nævnt i 

indledningen er viden uomtvisteligt blevet en afgørende ressource for enhver virksomhed der 

ønsker kompetitive fordele samt omstillingsparathed i et globalt marked. Gennem min studietid 

både på min bachelor og min kandidat, har jeg beskæftiget mig med interkulturelle markedsstudier, 

som netop har ovenstående som fokuspunkter. Dette er den helt overordnede årsag til mit valg af 

emne for min afhandling.  

Videndeling, og vigtigheden heraf, beskæftigede jeg mig med i 2006, hvor jeg skrev min bachelor 

indenfor projektledelse. Dette projekt tog udgangspunkt i en IT-virksomhed (PreviewNetworks), 

hvor arbejdsprocessen blev påvirket af at medarbejderne sjældent dokumenterede deres erfaringer 

eller for den sags skyld afrapporterede til kollegerne. Projektet viste at der var forskellige 

opfattelser af, hvordan erfaringsudvekslingen fandt sted eller om den i det hele taget var til stede. 

Sagt med andre ord var der tale om mangelfuld videndeling, som i sidste ende betød at de ansatte 

flere gange, uafhængigt af hinanden, måtte gøre sig de samme erfaringer – populært sagt måtte man 

flere gange opfinde den dybe tallerken.  

Gennem en personlig kontakt, Andreas Hjorth Frederiksen, hørte jeg om KPH, som sidenhen blev 

genstandsfeltet for afhandlingen. Andreas var på daværende tidspunkt leder på stedet og så det som 

et sted med nogle ideelle fysiske rammer for iværksættere. Om problematikken på KPH siger 

Andreas føkgende 

”…de (red: projektgrupperne) kigger ikke efter den hjælp, som der kunne være andre stede - de 

føler sig måske en smule omnipotente i den fase af projektet, hvor de ikke er nået længere i 

virkeligheden, end at de har en skidegod idé og ikke er nået til alle krisepunkterne endnu, hvor de 

bliver klædt af til skinnet på kompetencerne og siger ’vi har brug for hjælp’. Og når de så har brug 

for hjælp, jamen så henvender de sig ikke til deres kolleger i andre projekter, der har været i 

samme situation, de bruger ikke den sparring i særlig høj grad – de går til mig og de går til 

eksterne rådgivere.”(Bilag 1, nr. 8) 

Videndelingen udfordres dermed af at aktørerne på KPH ikke kigger blandt kolleger efter hjælp 

men går direkte til den formelle projektrådgivning på KPH eller kigger udad efter hjælp.  
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Da muligheden for at beskæftige mig med KPH som praksismiljø bød sig, sagde jeg ’ja tak’. Med 

KPH som genstandsfelt, har jeg fået muligheden for at udforske problemfeltet, manglende 

videndeling indenfor et praksismiljø for iværksættere og dermed bidrage til forståelsen af, hvilke 

aspekter, der ligger til grund for problemfeltet.  

1.2.1 Specialets faglige relevans 

 

”The abscense of sustained and systematic analysis is holding back the practice of social 

innovation. Specifically, a lack of knowledge makes it harder to see the main gaps in current 

provision of funding, advice and support. This is likely to result in fewer potential innovations being 

initiated. A lack of knowledge about common pattern is almost certain to make it harder for 

innovators themselves to be effective and for ideas to be improved into a sustainable form“ 

(Mulgan, 2006:159) 

Mulgan fokuserer i ovenstående på, at innovation er betinget af en velvilje til at dele sin viden, 

hvorfor mangel på videndeling udgør en potentiel begrænsning i henhold til at nå en tilfredsstillende 

innovationshøjde. Dermed bliver videndeling determinant for innovationspotentialet i praksis. 

1.3 Begrebsafklaring 

I afhandlingen anvendes begreberne praksismiljø og praksisfællesskab. Begrebet praksismiljø 

bruges som reference til mit genstandsfelt, atlså KPH. 

Begrebet praksisfællesskab anvendes i et teoretisk perspektiv til at iscenesætte genstandsfeltet for 

derved at belyse den for afhandlingen definerede problemformulering.  

1.4 Afgrænsning 

 

I første omgang var den oprindelige tanke at afhandlingen skulle have social innovation som 

omdrejningspunkt, da social innovation er en kendetegnende faktor i case-virksomheden. Jeg har 

dog valgt at afgrænse mig fra at inddrage social innovation, da formålet med afhandlingen er at 

skabe en bredere forståelse for, hvordan praksisfællesskaber skaber rammer og barriere for 

videndeling for iværksættere. Social innovation bliver således kendetegnende for aktørerne og for 

stedet men ikke for en generaliserbarhed omkring selve problemfeltet.   
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1.5 Problemstilling 

 

Lærings- og praksismiljøer for iværksættere udgør rent nøgternt anskuet en vigtig ramme for 

projektgrupper i deres stræben efter at etablere, implementere og eksekvere et projekt eller en idé. 

Det i særdeleshed i forbindelse med samspillet, herunder videndelingen mellem projekter i det 

pågældende læringsmiljø. Det empiriske data for denne afhandling viser i denne sammenhæng et 

paradoks. Tilsyneladende er videndeling i et praksismiljø genstand for store og svære udfordringer 

– forventningerne er mange men det faktiske engagement for aktørerne, herunder de enkelte 

projektgrupper og selve ledelsen stemmer ikke overens med ambitionerne. I mødet med 

praksisfællesskabet stod det meget hurtigt klart, at der var nogle klare problemstillinger – 

problemstillinger, der blev bekræftet i min dataindsamling. Til trods for gode fysiske rammer og 

faciliteter var stedet præget af en mangel på videndeling de forskellige projektgrupper imellem. 

Frem for ét praksisfællesskab, i form af KPH, var mit umiddelbare indtryk, at der var en masse 

subpraksisfællesskaber indlejret i praksisfællesskabet KPH, afbilledet ved de enkelte 

projektgrupper. Heraf udspringer en presserende problemstilling, nemlig, hvordan denne tendens 

påvirker videndelingen i et praksismiljø. Ved at studere aktørerne i deres praksismiljø åbnes der op 

for en forståelse for, hvordan dynamikken er i et praksisfællesskab og dermed kan afhandlingen 

bidrage til en forståelse for, hvilke problematikker der ligger heri.  

Denne afhandling tilstræber at skabe en forståelse for, hvilke udfordringer, der ligger i at facilitere 

videndeling i et praksisfællesskab.  

Den akademiske indgang til afhandlingen er baseret på at skabe en forståelse for, hvilke 

problematikker, der opstår i praksismiljøer med udgangspunkt i den for afhandlingen valgte case, 

KPH. Det akademiske bidrag bliver i forlængelse heraf, at bidrage til området med en indsigt i, 

hvilke forhold, der spiller ind i henhold til at facilitere videndeling i et praksismiljø for 

iværksættere. For at samle op vil det i afhandlingen være interessant at se på to overordnede 

aspekter; praksismiljøer og videndeling.  

Nedenstående figur har til formål at illustrere, hvordan problemfeltets forskellige dimensioner er 

vævet sammen. Overfor hinanden står således på den ene side innovation, som er den overordnede 

kontekst for det for afhandlingen gældende genstandsfelt, nemlig KPH, og på den anden side 

videndeling, som er en forudsætning for optimal udnyttelse af praksismiljøets udviklingspotentiale. 

I krydsfeltet mellem de eksisterer det sociale aspekt – netværk og mennesker, som spiller en stor 
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rolle for, hvorledes de førnævnte områder interagerer – det er limen der binder hele problemfeltet 

sammen.  

 

 

 

 

 

I det følgende præsenteres således den for afhandlingen gældende problemformulering samt, hvilke 

underspørgsmål, der har til formål at besvare denne. 

 

1.6 Problemformulering 

 

Med udgangspunkt i et praksismiljø for sociale og kulturelle innovatører er det formålet med 

afhandlingen at skabe en forståelse for, hvilken rolle et praksismiljø spiller i henhold til 

videndeling. Afhandlingen har således til formål at undersøge følgende, 

I afhandlingen ønskes at give en analyse af, hvordan videndeling blandt iværksættere formidles i et 

projekthus som KPH 

I henhold til at kunne besvare ovenstående er det nødvendigt at arbejde med problemformuleringens 

hovedelementer, som er de temaer afhandlingen omhandler. Temaerne er, 

1.6.1 Viden og videndeling 

 Hvordan foregår videndeling i et praksismiljø og hvilke barrierer er der for videndeling? 

Der søges at give en forståelsesrammen for videnbegrebet, herunder videndeling for derved at blive 

i stand til at behandle dem i praksis. 

1.6.2 Praksisfællesskab 

 Hvilken betydning har praksisfællesskab for videndeling? 

 

INNOVATION 

 

NETVÆRK/MENNESKER 

       

   

          VIDENDELING 
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Formålet med dette kapitel er dels at give en definition på fænomenet praksisfællesskab for derved 

at blive i stand til at anskueliggøre, hvordan praksisfællesskabet konstitueres for efterfølgende at 

kunne inddrage praksisfeltet  

1.6.3 Netværksrelationer 

 Hvordan spiller sociale netværksrelationer ind på videndeling i et praksisfællesskab? 

Indlejret i praksisfællesskaber er et social element, der beror på interaktionen mellem 

medlemmerne. Indeværende har således til formål at fremhæve betydningen af netværksrelationer 

for praksisfællesskaber samt at kontekstualisere videndelingen i denne sammenhæng.  

1.6.4 Organisationen 

 Hvilke organisatoriske udfordringer er der i forhold til videndeling?   

Her søges der at give et svar på, hvordan videndeling påvirkes af organisatoriske rammer og 

strukturer for derved at blive i stand til at vurdere casevirksomhedens organisatoriske indsats i 

forhold til videndeling.  
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1.7 Metodevalg 

Indeværende afsnit har til formål at fremstille afhandlingens metodiske fundament. Herunder er 

følgende metoder blevet anvendt, singlecase studie, observation, det semistrukturerede 

forskningsinterview.  

1.7.1 Singlecase studie 

Rent metodisk er specialet baseret på et singlecase studie af KPH. Valg af teori og metode er 

således udvalgt på baggrund af singlecase studiet. Herefter er genstandsfeltet for afhandlingen 

udvalgt i henhold til at være i stand til at illustrere og dokumentere problemstillingen samt at 

aktualisere de teoretiske og praktiske problemstillinger som genstandsfeltet åbner op for. En vigtig 

pointe som Fuglsang, Olsen og Bitsch fremhæver er, 

”…at case-studiet som forskningsmetodik almindeligvis bør bygges op på et teoretisk grundlag, der 

bredt sætter rammerne for de spørgsmål og problemstillinger, som man ønsker at belyse igennem 

case-studierne.” (Fuglsang, 2007:243) 

Bent Flyvbjerg er én af dem, der har benyttet case-studiet som forskningsmetode. Flyvbjerg 

fremhæver i denne sammenhæng vigtigheden af valg af datakilder – han inddeler således datakilder 

i følgende fem hovedkategorier; dokumenter, interviews, observation, deltagerobservation, 

feedback (Flyvbjerg, 1991).  

Omdrejningspunktet er overordnet set videndeling inden for en specifik organisation. Herunder 

tager afhandlingen fat i både organisationen og de mennesker, som er med til selve videndelingen; 

vidensproduktionen, videndelingen og videntilegnelsen. Dette er argumentet for valg af casestudiet, 

da denne metode åbner for en indsigt i aktørerne omkring videndeling og den måde hvorpå de 

komplimenterer og interagerer med hinanden, organisationen og samfundet. Et andet vigtigt 

argument for valget af casestudiet som metode er, at afhandlingen herved løfter konklusionerne til 

et niveau, der sikrer en anvendelighed på både teoretisk og praktisk niveau (Tetzschner, 2000) 

Ifølge Robert Yin er det muligt at opstille generaliserbare tendenser på baggrund af et single 

casestudie – selvom et multiple casestudie giver mulighed for en bredere nuancering er det altså 

ifølge Yin tilstrækkeligt med et single casestudie (Andersen, 2005:115).   
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1.7.2 Aktørerne på KPH 

I henhold til at konkretisere det opstillede problemfelt, er det nødvendigt at lave en kobling til 

aktørerne i det aktuelle praksismiljø. En overordnet betegnelse for aktørerne er en tilvirkning af to 

begreber. Tilvirkningen tager udgangspunkt i KPH’s egen beskrivelse af huset, 

”KPH er et kreativt miljø for idérige unge, der vil noget med det, de laver. Kultur er ikke noget man 

køber sig, men noget man skaber, og samfundet er ikke bare, som det er. Projektmagerne i KPH 

bidrager derfor aktivt til kulturlivet og samfundsudviklingen.”
2
  

    Af ovenstående kan en karakterisering af aktørerne på KPH opstilles. For det første er der tale om 

en type aktører, der kommer ind i KPH med en idé. KPH er en platform, hvor projektmagernes 

ideer kan blive ført ud i livet. Tetzschner definerer aktører af denne type som iværksættere eller 

entrepreneurere (Tetzschner, 2000). Min definition af aktørerne tager udgangspunkt i entrepreneur-

begrebet. Tetzschner definerer entrepreneurer som, 

”…aktører, det være sig personer eller organisationer, der udøver entrepreneurship, og altså er 

aktører i en entreprenel proces fra invention og innovation til gennemførsel og vækst.” (Tetzschner, 

2000: 16) 

Med udgangspunkt i Tetzschners definition har jeg valgt at tilpasse aktørbegrebet til KPH jeg 

definerer således aktørerne som iværksættere. For det andet er det nødvendigt at specificere 

begrebet yderligere, således at det er anvendeligt i den konkrete kontekst og dermed er betegnende 

for den type af innovatører, der er tale om. Her tager jeg udgangspunkt i KPH’s egen beskrivelse af 

miljøet, der ligger vægt på at aktørerne i KPH er medbidragere til kulturlivet og 

samfundsudviklingen. Der er altså her tale om sociale og kulturelle innovationer.  

   Således definerer jeg aktørerne på KPH som sociale/kulturelle iværksættere.  

 

1.7.3 Observation 

I starten af processen flyttede jeg min arbejdsplads ud på KPH for derved at komme tættere på mit 

genstandsfelt. Desuden beroede mit valg af observation på en forventning om at operationalisere 

den hermeneutiske cirkels grundprincipper, forstået på den måde at jeg ønskede at danne mit eget 

indtryk af KPH på baggrund af observation, således at min forforståelse for problemfeltet bliver sat 

                                                 
2
 http://kph-projects.dk/?p=572 

http://kph-projects.dk/?p=572
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i spil. Min tilstedeværelse og interaktion med aktørerne på KPH har derved hjulpet mig til at 

identificere den egentlige problemstilling. Desuden var mine observationer med til at sætte 

rammerne omkring interviewguiden (Bilag 2) med de udvalgte projektgrupper.  

Observation har medvirket til den egentlige problemdefinering samt til udvælgelsen af 

projektgrupper til interview.  

1.7.4 Det semistrukturerede forskningsinterview 

Afhandlingens empiriske del tager udgangspunkt i en kvalitativ indgang til indsamling af empiri, 

hvori jeg anvender den semistrukturerede interviewform som indsamling af primærdata for derved 

at afdække perspektiverne omkring videndeling i KPH. I denne sammenhæng har jeg udført seks 

kvalitative interview med projektgrupper, og dermed brugere af KPH. I henhold til at opnå en bred 

repræsentation af projektgrupper i KPH, er udvælgelsen sket dels, som nævnt gennem observationer 

og dels i samarbejde med Andreas Hjorth Frederiksen. Et overordnet krav til udvælgelsen beroede 

på at projekterne ikke måtte være helt nye på KPH, da de gerne skulle have en holdning samt 

erfaring til/med videndeling på KPH, hvilket er svært, hvis man endnu ikke har dannet sig et indtryk 

af miljøet og de andre grupper på KPH. Et andet udvælgekriterium var desuden at udvælge grupper 

med forskellig organiseringsgrad. Centralt for interview med de seks grupper var naturligvis 

videndeling. For hver enkel projektgruppe valgte jeg, udover at spørge konkret ind til videndeling, 

at liste de fem andre udvalgte grupper op, og bede respondenten forholde sig til kendskabsgraden til 

de fem projekter. Formålet med dette var, at se om der herefter kunne ses nogle sociale netværk de 

seks projekter imellem – netværk man kunne forestille sig udgør forskellige videndelingsmiljøer.  

Sammenfattet blev kriterierne for udvælgelse af projekterne følgende: 

 Etablerede projekter 

 Forskellige grader af organisering 

Gennem de udførte interviews blev afhandlingens fire temaer identificeret: 

Viden, Praksisfællesskaber, Netværksrelationer, Organisationskultur 

Disse emner var ikke eksplicit fremhævet i interviewguiden men er blevet til netop på baggrund af 

de udførte interviews, således læner jeg mig op ad den hermeneutiske spiral (jf. afsnittet 

Videnskabsteoretiske ståsted) 
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Vi udvalgte som nævnt seks projektgrupper på KPH, som er følgende: 

 48 termokander 

Denne projektgruppe består af tre personer, hvoraf to er på KPH tre dage om ugen og 

primært bruger KPHTV, som er et video-/AV-rum. Projektet indsamler og formidler 

tværpolitiske debatemner og har en naturlig afslutning idet det har sin afslutning ved 

sammensætning af et nyt Folketing. Projektet har haft plads på KPH siden starten af 2011. 

Link: http://kph-projects.dk/?p=1592 

 

 Teori og Praksis  

Dette projekt består af tre personer, der har sin daglige gang på KPH og således arbejder 

fuldtid med projektet. Derudover er der ca. 10 personer tilknyttet projektet. Teori & Praksis 

har videndeling som fokuspunkt og hovedprodukt. Teori & Praksis sidder i det, der hedder 

8-4, som er et åbent kontor. Teori & Praksis er, hvad man kunne betegne som en levedygtig 

organisation, da det er et projekt, hvori medlemmerne har projektet som deres 

fuldtidsbeskæftigelse og dermed levevej. Projektet har været på KPH siden 2009. 

Link: http://kph-projects.dk/?p=94 

 

 FreeBikes  

FreeBikes består af to initiativtagere, heraf er den ene fuldtid på KPH mens den anden er der 

ca. halvtid. Dette er et socialøkonomisk projekt, der befinder sig i implementeringsfasen. 

Projektet har været på KPH siden 2011. 

Link: http://kph-projects.dk/?p=2247  

 

 Consume  

Consume er et forbrugerkritisk magasin, der består af tre-fire medlemmer, der er på KPH 

jævnligt; da der er tale om et magasin, er arbejdsbyrden især centreret omkring 

udgivelsesperioderne (udkommer hvert kvartal). Herudover er der tilknyttet 15 personer, der 

bidrager til det indholdsmæssige på magasinet. Disse har dog ikke deres gang på KPH. 

Projektet har været på KPH siden 2009. 

Link: http://kph-projects.dk/?p=14 

 

 

http://kph-projects.dk/?p=1592
http://kph-projects.dk/?p=94
http://kph-projects.dk/?p=2247
http://kph-projects.dk/?p=14
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 Klima-tv  

Klima-tv består af tre personer; heraf er en på KPH hver dag, mens de to andre jævnligt er at 

finde på KPH. Hertil kommer 10 ad hoc – medlemmer. Klima-tv er en forening, som 

producerer klimarelateret emner på regionalt niveau. Dette projekt er kendetegnet ved en 

meget løs organiseringsgrad. Projektet har haft plads på KPH siden 2009.  

Link: http://kph-projects.dk/?p=78 

 

 Ycity  

Ycity består af 1 person, der er på KPH et par gange om ugen. Hertil kommer 2-3 ad hoc – 

medlemmer. Ycity er en forening, der arbejder for byudvikling med fokus på byrummet. 

Projektet har været på KPH siden 2009.  

Link: http://kph-projects.dk/?p=96 

 

1.7.5 Netværksanalyse 

Afhandlingens empiriske analyse vil ligeledes anvende en metode, der er inspireret af social 

network analysis for derved at søge en forståelse for, hvem der videndeler med hvem – formålet 

bliver en optrevling af de uformelle netværksstrukturer som forklaringselement for, hvordan der 

videndeles i et praksismiljø for sociale og kulturelle innovatører.  

Desuden inddrages interne dokumenter om KPH som sekundærdata, med det formål at analysere 

organisationens egne tiltag samt information til brugerne af KPH omkring videndeling. 

Til slut har jeg interviewet ledelsen på KPH. Herunder et mailinterview med Anne-Katrine Heje 

Larsen (leder), et face-to-face interview med Andreas Hjorth Frederiksen (tidligere leder nu 

bestyrelsesmedlem) og til slut et interview med Gry Jensen (tidligere praktikant) omkring hendes 

rolle på KPH samt hendes erfaringer med videndelingen på KPH.  

1.7.6 Datamængde 

Da jeg har valgt at vedlægge de udførte interviews på en cd, finder jeg det relevant at knytte en 

kommentar til mængden af den empiriske data.  

Interview med projektgrupperne varer mellem 30-40 minutter. I henhold til at sikre en 

anvendelighed af dataen har jeg transkriberet alle interviews, men har fravalgt at vedlægge det i 

http://kph-projects.dk/?p=78
http://kph-projects.dk/?p=96
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bilag, da der er tale om 40 siders transkribering – i stedet henviser jeg til den vedlagte cd de steder, 

hvor jeg anvender citater fra interview. I afhandlingen har jeg valgt at citere respondenter, der siger 

noget som er repræsentativt for alle de udførte interviews. Indledningsvis sendte jeg en mail til de 

udvalgte projekter, hvori jeg forklarede, hvem jeg var og, hvad jeg ønskede at snakke med de 

respektive personer om – denne mail kan ses i bilag 3.  

Interviewet med lederen af KPH Anne Katrine Heje Larsen er udført via mail – denne forefindes i 

bilag 4.  
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1.8 Det videnskabsteoretiske ståsted 

 

Afhandlingen vil primært tage udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik, hvori det centrale 

element har fokus på, hvordan vi orienterer os i den verden vi befinder os i, hvilket gør os i stand til 

meningsfuldt at kunne fortolke den således at vi kan agere og interagere (Durst-Andersen, 2004) 

Sagt med andre ord, handler det altså om at forstå og fortolke den verden vi lever i, for derefter at 

kunne agere på baggrund af den tilegnede forståelse/fortolkning. Grundlæggende for den filosofiske 

hermeneutik er desuden, at vi søger forståelse for det vi møder, således at det kan sættes ind i en 

sammenhæng, der øger forståelsen samt handlingsmulighederne, 

”…både det der møder os, og vi selv har en kontekst.” (Durst-Andersen, 2004) 

Denne erkendelse bliver således centralt for såvel videntilegnelsen som selve videnproduktionen i 

afhandlingen.  

Jeg er dog bevidst om at, jeg ikke udelukkende kan begrænse mig til den filosofisk hermeneutiske 

tilgang. Udover filosofisk hermeneutik vil specialet desuden bære præg af fænomenologi når jeg 

med udgangspunkt i mit praksismiljø analyserer afhandlingens definerede fænomener. Ydermere vil 

der være spor af epistemologi når jeg gennem mine kvalitative data studerer mit genstandsfelt. 

Karakteristisk for den hermeneutiske tilgang er desuden reflekterende fortolkninger – reflekterende 

fortolkninger, der gerne skulle føre forklaringer med sig. En vigtig forudsætning for forklaringer og 

ligeså vigtigt afklaringer er, ifølge hermeneutikken, en forståelse og fortolkning af aktører.  

Aktørerne er væsentlige da, det er dem, der bliver studeret og dermed bærere af betydnings- og 

meningssammenhænge (Fuglsang, 2007:309)  

Den hermeneutiske cirkel spiller en stor rolle i forhold til den filosofiske hermeneutik, da den er 

med til at sige noget om,  

”…relationen mellem det fortolkende subjekt og det fortolkede objekt, nemlig at objektet kun giver 

mening i lyset af subjektets helhed, dvs. forudsætninger, mens subjektet på sin side rekonstrueres i 

lyset af den nye del, dvs. objektet.” (Durst-Andersen, 2004:39)  

Således er den hermeneutiske cirkel et teoretisk værktøj, der påviser at forståelse opstår på 

baggrund af forforståelse – cirklen fortsætter herefter, da den nye forståelse bliver genstand for 

fortolkning, hvilket leder til den næste forståelse. Ifølge Gadamer er den hermeneutiske cirkel 
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ontologisk, da der sker en vekselvirkning mellem fortolker og genstand – vel at mærke en 

vekselvirkning der går fra fortolker til genstand og ligeledes fra genstand tilbage til fortolker, 

hvilket skaber den, for den hermeneutiske cirkel, karakteristiske cirkulære bevægelse (Fuglsang, 

2004: 320). Kendetegnende for den hermeneutiske cirkel er, at den ”…gennemtrænger al form for 

menneskelige erkendelse” (Fuglsang, 2004:324), hvilket betyder at fortolkeren ikke blot er sat på 

sidelinjen men derimod fungerer som en ”…aktiv medspiller i meningsdannelsen” (Fuglsang, 

2004:324). Effekten af denne aktive involvering af fortolkeren er, at man som fortolker ikke kan 

gøre sig objektive sondringer og konklusioner, da man har sine værdier med sig i bagagen, som 

dermed er med til at skabe ens fordomme og forforståelse.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1 Forforståelse og fordomme 

 

I forhold til at arbejde med en filosofisk hermeneutisk tilgang, er det vigtigt at gøre sig klart, 

hvilken forforståelse samt, hvilke fordomme man møder omverden med. En begrebspræcisering er 

her på sin plads, da ordet fordomme i almen forstand omfatter nogle negativt-ladet konnotationer, 

hvilket i denne sammenhæng ikke er tilfældet. Hans-Georg Gadamer definerer fordom, som en 

forudfattet opfattelse af tingenes tilstand – denne definition vil være den jeg i afhandlingen læner 

mig op ad. I mødet med genstanden taler man desuden om forståelseshorisonter, som er en 

afgørende faktor for, hvordan vi møder verden. Efter mødet med genstanden følger 

Figur 1: Den hermeneutiske spiral 
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horisontsammensmeltningen, som Gadamer definerer som en gensidig processuel meningsdannelse. 

Sagt med andre ord, så smelter horisonter altså sammen når vi møder genstanden, hvilket gør os i 

stand til at ”…begribe og forstå genstanden” (Fuglsang, 2004:324) 

Ontologien i min afhandling er således måden, hvorpå jeg møder mit genstandsfelt, KPH, samt den 

måde hvorpå jeg forstår KPH – herunder de tekster, den kultur og ikke mindst, de aktører der udgør 

KPH.  

1.8.2 Hermeneutikken og casestudiet  

 

Jeg har i afhandlingen som nævnt valgt at tage udgangspunkt i et case-studie af KPH. Dette valg 

beror på en tankegang, hvor indsigt i den valgte organisation, KPH, har til formål at udvikle en 

praksisforståelse for problemfeltet. Single-case studiet gør det, med andre ord,  i afhandlingen 

muligt at udvikle en forståelse for det definerede problemfelt med udgangspunkt i et praksismiljø, 

der således afspejler og iscenesætter det teoretiske problemfelt. Denne opstilling, med teorien som 

en opstillet fordom/hypotese, der stiller spørgsmål til praksisfeltet, ”…afdækker case-studiet på 

fænomenologisk og hermeneutisk grundlag praksis og virkeligheden i den konkrete organisation." 

(Fuglsang, 2007:248) Ved at anvende single casestudiet bliver den empiriske analyse således 

kendetegnet ved både at være fænomenologisk og hermeneutisk, da den som nævnt i det 

ovenstående har praksishandling i organisationer som midterakse. Herved sikres det, at man som 

forsker ikke blot sidder bag skrivebordet og lader sig styre af abstrakte teorier men går til sagen 

selv. De erkendelser der nås frem til er således situationsbestemte og kontekstafhængige; 

casestudiet er på denne vis repræsentant for både den sociale og den organisatoriske verden, hvor 

der dannes indsigt i samspillet mellem aktører og meningsstrukturer (Fuglsang, 2007). 
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1.9 Anvendt teori 

 

Formålet med nærværende er at opstille de fire temaer, som er udvalgt i henhold til at besvare 

afhandlingens problemformulering, 

 

I afhandlingen ønskes at give en analyse af, hvordan videndeling blandt iværksættere formidles i et 

projekthus som KPH 

 

Således vil de fire temaer i det følgende blive præsenteret. Herudover ønskes at give en kort 

indføring i forhold til, de teoretikere som især inddrages i afhandlingen – dermed ikke sagt at disse 

står alene, blot at det er her det teoretiske standpunkt i særdeleshed har sit udspring. Som nævnt er 

der tale om en tematiseret inddeling med fire overordnede temaer, som er den optik, som 

problemfeltet anskues ud fra.  

1.9.1 Viden, videndeling og videnledelse  

 

Dette kapitel har til formål at søge en teoretisk forståelse for viden og ikke mindst videndeling for 

derved at være klædt på til at anskueliggøre den empiriske data.   

I afhandlingen anvendes Peter Holdt Christensens arbejde omkring videndeling med henblik på at 

identificere vigtigheden af videndeling samt, hvilke udfordringer, videndeling er forbundet med.  

Ikujiro Nonaka anvendes i afhandlingen til en fremstilling omkring, hvad en organisation kan gøre 

med henblik på at få bragt viden i spil. Det er i særdeleshed teorien omkring koblingen mellem 

eksplicit og tavs viden, som vil blive anvendt med henblik på at vise, hvordan det præger 

videndeling i praksis.  
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1.9.2 Praksisfælleskaber 

 

Formålet med dette kapitel er at fremstille en gennemgang af, hvordan et praksisfællesskab er 

bygget op samt, hvad der definerer et praksisfællesskab. Herefter ønskes, empirisk, at søge en 

sammenhæng mellem det teoretiske grundlag og praksis, eksemplificeret ved KPH.  

Etienne Wenger anvendes i henhold til dels at beskrive praksisfællesskaber samt som argument for 

KPH som et praksisfællesskab. Hernæst er det formålet at anvende Wengers teori med reference til 

implikationerne af et praksisfællesskab set i et organisatorisk perspektiv samt, hvilken betydning 

det har at være medlem af et praksisfællesskab. Wenger og Jean Lave har sammen skrevet bogen 

”Situeret Læring”, som bringes i spil i afhandlingen i forhold til at se på den læring der sker gennem 

deltagelse i social praksis.  

1.9.3 Netværksrelationer 

 

Med dette kapitel forsøges det at fokusere på betydningen af netværksrelationer i et 

praksisfællesskab samt, hvordan sociale relationer spiller en rolle med henblik på den selektive 

proces omkring videndeling – altså, hvilke rationaler, der ligger grund for, hvem vi vælger at 

videndele med.  

I afhandlingen anvendes Christian Waldstrøm med henblik på at opstille en sammenhæng mellem 

sociale netværk og videndeling samt, hvilken betydning den sociale dimension har i forhold til, 

hvem vi vælger at videndele med, set i lyset af personlige vs. faglige relationer.  

Mark Granovetter bringes i spil i forhold til at undersøge rationalet, at svage netværksrelationer 

baner vejen for en bedre udnyttelse af ens sociale netværk. Det er således formålet at se på denne 

tendens med udgangspunkt i praksisfeltet og praksisfeltets aktører.  

1.9.4 Et organisatorisk perspektiv 

 

Formålet med dette kapitel er at skabe en forståelse omkring, hvordan organisationskultur er en 

faktor i henhold til at skabe praksisser omkring fællesskabet, herunder videndeling. Desuden er 

ønsket med dette kapitel at kaste lyd på udfordringerne omkring det at skabe en organisationskultur 

i et eksisterende organisatorisk perspektiv.  
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Edgar Schein inddrages i afhandlingen til at definere organisationskultur i relation til problemfeltet 

for herved at kunne opstille en sammenhæng mellem organisationskultur samt betydningen af en 

veludviklet kultur og videndeling.   

I afhandlingen anvendes Majken Schultz i henhold til at finde frem til, hvilken betydning 

organisationskultur har samt, hvilke muligheder man har i forhold til at sætte sit præg på kulturen i 

organisationen. 
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1.10 Case-virksomheden KPH 

Følgende afsnit har til formål at beskrive den valgte case-virksomhed, KPH, med henblik på at 

forklare, hvorfor netop KPH er interessant i relation til problemfeltet. Herunder ønskes en indføring 

i eksistensgrundlaget, de fysiske rammer og aktørerne på 

KPH.  

 

KPH blev etableret i 2009 og har siden da undergået flere 

ændringer, herunder fysiske såvel som ledelsesmæssige. 

Der har siden KPHs start været tre forskellige ledere, 

hvilket i sig selv gør KPH til en interessant case, da en så 

hyppig udskiftning alt andet lige vil have indflydelse på, 

hvordan organisationen KPH har udviklet sig under tre 

forskellige ledere.  

 

 

Der er ca. 30 projekter på KPH som opholder sig forskellige steder i huset. Der er således 

Flexrummet, som huser omkring 50 arbejdspladser, som kan bookes. Her er det desuden muligt for 

projekterne at have skuffer til deres respektive projekter, samt at have deltidsplads (benyttes af 

andre når den pågældende projektgruppe ikke selv er på KPH) og faste pladser (som kun bruges af 

den pågældende projektgruppe). Derudover er der 8-4, som er, som navnet indikerer, for 

fuldtidsprojekter på KPH.  Fælles for Flexrummet og 8-4 er at der både kan sidde projektgrupper, 

som betaler en lejeafgift for at anvende KPH (projektgrupper af mere professionel karakter) samt at 

der kan sidde projektgrupper med gratis arbejdsplads. TV&Klip, er et tv- og klippeværksted for 

projekter og T-rummet er et arrangementsrum, hvor projekter kan afholde udstillinger, workshops, 

foredrag, happenings og meget mere.  Lab er et kreativt rum, hvor der er mulighed for at producere 

plancher, plakater og lignende. Desuden har KPH en række mødelokaler som kan bookes samt en 

Kafé, hvor der er mulighed for at afholde uformelle møder samt et nyrenoveret gårdmiljø.   

 

En undersøgelse foretaget på KPH gav et indblik i hvilke individer, der udgør projektgrupperne på 

KPH. Af de adspurgte var 61,7% studerende, og 95,8% bor  et andet sted end i København SV, 

hvor KPH ligger. I henhold til at identificere, hvordan brugerne selv karakteriserer deres projekter, 

blev de bedt om at svare hvilket af følgende, der karakteriserede deres projekt: Socialt, humanitært, 

Fakta om KPH 

 Københavns Projekt Hus 

(KPH) er et projekthus for 

unge sociale og kulturelle 

iværksættere. 

 KPH blev etableret i 2009 

 Huset ligger på Vesterbro, 

lige ved Enghave station. 

 Der er ca. 30 projekter på 

KPH 

 KPH ledes af Anne Katrine 

Heje Larsen 
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kulturelt, kunstnerisk, oplysende, underholdende, ingen af ovenstående
3
 . Som det fremgår af 

diagrammet i bilag 5 karakteriserer projektgrupperne i særdeleshed deres projekter som socialt 

(25%) og kulturelt (25%), hvilket bakker definitionen af aktørerne på KPH som sociale, kulturelle 

iværksættere fint op.   

 

KPH får støtte af Københavns Kommune. I driftsaftalen mellem KPH og Københavns Kommune 

lyder det, at  

 

”KPH vil være en katalysator og platform for ungdomskultur […] KPH skal blive en af verdens 

førende platforme for unge kulturelle og sociale igangsættere […] der opbygges internationale 

netværkssamarbejder med henblik på erfaringsdeling…” (Bilag 6) 

 

Skal man forholde sig kritisk overfor ovenstående citat, så er det på sin plads at citatet må anses 

som værende normativt, da et underliggende incitament er at det er skrevet for at få fat i pengene. 

Altså, KPH skal så at sige promote sig selv overfor Københavns Kommune med henblik på at 

imødekomme nogle kommunale målsætninger. Et interessant perspektiv i casen er således, hvordan 

og om, KPH lever op til de aspekter de forpligter sig til i driftsaftalen med Københavns Kommune.  

KPH er altså, anskuet fra en normativ vinkel, sat i verden for at agere katalysator og platform for 

unge kulturelle og sociale igangsættere. Sagt mere præcist er KPHs rolle at sætte gang i processer, 

der har til formål at skabe de ydre overfladiske rammer for unge iværksættere med en social og/eller 

kulturel agenda samt ligeledes at levere varen på det organisatoriske plan. Det stiller naturligvis 

også nogle krav til aktørerne på KPH – KPH er afhængig af aktørerne og vice versa. Der er altså 

tale om et gensidigt afhængighedsforhold.  

 

En undersøgelse foretaget blandt aktørerne på KPH i november 2010, viste noget usikkerhed 

omkring KPHs ejerskabsforhold. Her svarede 63,8% at de så KPH som at høre under Københavns 

Kommune, mens  kun 36,2% så KPH som en non-profit forening (Bilag 6) . Svarfordelingen 

indikerer altså at størstedelen af de adspurgte ser KPH som en kommunal instans mens kun en 

tredjedel opfattede KPHs ejerskabsforhold som det er tilfældet, netop at KPH er en non-profit 

forening. Som non-profit og dermed selvstyrende forening kan KPH i og for sig søge støtte, hvor 

som helst.  

                                                 
3
 Se bilag 5 
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I min tid på KPH observerede jeg en række ting vedrørende KPH og interaktionen mellem 

aktørerne – jeg vil starte med en oplevelse jeg havde i forbindelse med et af mine interview, som 

maler et meget sigende billede af problematikken på KPH. Jeg skulle mødes med projektlederen på 

FreeBikes, Kristoffer Drachmann, han formulerede selv situationen således,  

 

”…nu så du bare, jeg gik forbi dig, hvor jeg egentlig burde have sagt, 'nå hej, hvad laver du?' 'nå 

men, jeg sidder og venter på den og den', 'Nå, det er dig!', men det gør man bare ikke, det er vi 

virkelig dårlige til og det irriterer mig grænseløst.”(Bilag 1, nr. 5)  

 

Et klart udtryk for at der er nogle helt tydelige udfordringer ved stedet fordi til trods for at KPH har 

mange umiddelbare potentialer, så lader det til at det er et uforløst potentiale. Som udgangspunkt 

var det desuden min tanke, at jeg ville tilbringe så meget tid som muligt på KPH – både i forhold til 

at jeg i empiriindsamling var tæt på mit genstandsfelt men også i selve skriveprocessen. Det skete 

bare ikke. Jeg fandt efter relativ kort tid ud af at det ganske enkelt ikke fungerede, hvilket i sig selv 

udgør en refleksiv pointe - det kan naturligvis være mine egne forventninger til stedet, som ikke 

stod mål med oplevelsen i praksis, men samtidig kan det også være sigende om stedet KPH – 

empirien synes at indikere at det er sidstnævnte, som er tilfældet.  

 

Afhandlingen er, som beskrevet i foregående afsnit, Anvendt teori, rent strukturelt bygget op 

omkring fire overordnede temaer, 

 

1)Viden, (2) Praksisfællesskaber, 3) Netværksrelationer og (4) Et organisatorisk perspektiv.  

 

Hvert kapitel indledes med et teoretisk afsnit, hvorefter empirien bringes i spil, således at der tages 

hul på den analytiske vinkel umiddelbart efter det teoretiske afsnit. Efter hvert teoretisk afsnit følger 

et opsummeringsafsnit, hvorved de centrale perspektiver trækkes frem. Afslutningsvis i de enkelte 

kapitler kommer en delkonklusion, hvori kapitlets teoretiske og empiriske hovedpunkter trækkes 

frem. Argumentet for denne opbygning beror på et ønske om at skabe overblik og 

gennemskuelighed afhandlingen igennem. Efter de fire kapitler følger et diskussionsafsnit, hvori 

ønsket er at samle op på kapitlerne og fremhæve de overordnede aspekter i afhandlingen samt 

diskutere, hvilke konsekvenser disse aspekter fører med sig. Herefter følger afhandlingens 
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konklusion. Til slut rundes afhandlingen af med et perspektiveringsafsnit. Fælles for alle kapitlerne 

er videndeling, så derfor indledes afhandlingens teoretiske og analytiske del med videnkapitlet.  
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Kapitel 2  

2.1 Hvad er viden? 
 

Viden er en kompleks størrelse, hvorfor det er vigtigt at skabe en forståelse samt indsigt i, hvad 

viden er samt hvad videnbegrebet helt konkret dækker over. I det følgende er det således formålet at 

skabe en ramme omkring viden med udgangspunkt i litteraturen. Herved sikres det at videnbegrebet 

kan anvendes til at komme en egentlig analyse af viden i et organisatorisk perspektiv med 

udgangspunkt i genstandsfeltet, KPH. Videnbegrebet behandles ud fra forskellige sondringer, der 

beror på, skelnen mellem data, information og viden samt begreberne tavs og eksplicit viden.  

Som nævnt ovenfor er det vigtigt at skelne mellem data, information og viden, da viden adskiller sig 

fra de to første. ”Data is a set of discrete, objective facts about events” (Davenport & Prusak, 

2000:2), data er altså i sig selv ikke meningsbærende. Davenport og Prusak beskriver information 

som en ”…message” (Davenport & Prusak, 2000:3), indlejret heri ligger det, at der er tale om en 

afsender og en modtager af beskeden, informationen, som oftest er i form af et dokument ”…or an 

audible or visible communication” (Davenport & Prusak, 2000:2). Information kan således 

betragtes som meningsbærende data. Viden adskiller sig fra data og information idet det indebærer 

en form for handling. Hermed skal det dog ikke antydes at viden ikke indebærer information og til 

tider også data, men viden er, til forskel for information og data, kontekstafhængig, hvorfor viden 

kan være med til at optimere beslutninger og effekten af viden kan aflæses i et resultatorienteret 

perspektiv.  

Viden kan overordnet set anskues fra to vinkler, erkendelsesbaseret viden og erfaringsbaseret viden. 

Erkendelsesbaseret viden er som Takeuchi og Nonaka definerer det, den type af viden som erkendes 

af det enkelte individ, og den erfaringsbaserede viden er viden som manifesteres gennem interaktion 

– interaktion mellem den, der besidder viden, genstanden for viden samt konteksten hvori viden 

deles (Nonaka, 1995)  
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Viden er en kombination af informationer og indsigt, som kan kodificeres i form af eksempelvis 

patenter, artikler, manualer, programmer mv. Viden er et flygtigt stof som først får værdi, når det 

bringes sammen med andre stoffer
4
.  

Ovenstående er et citat fra en rapport fra Erhvervsrådet vedrørende viden. Viden er i sig selv en 

størrelse der er svær at operationalisere men når viden bringes i spil og deles bliver den tilført 

egentlig værdi. Dermed bliver viden en kompetitiv fordel på et omskifteligt marked, der er ellers er 

præget af usikkerhed, 

”In an economy where the only certainty is uncertainty, the one source of lasting competitive 

advantage is knowledge” (Nonaka, 2008:2)  

Traditionelle teoretikkere inden for ledelse, som Frederick Taylor og Herbert Simon fokuserer på 

viden som noget målbart, der nemt kan systematiseres (Nonaka, 2008), hvilket, hvis dette var 

tilfældet, alt andet lige ville gøre arbejdet med videndeling til en leg. Med reference til japanske 

virksomheder som Honda og Canon mfl., fremstiller Nonaka en, hvad man kunne karakterisere som 

en mere åben tilgang til viden og videndeling samt en anerkendelse af, at ny viden ikke altid kan 

betegnes som noget målbart. Centralt for Nonaka’s filosofi omkring erkendelsen af ny viden er 

således afhængig af en evne til at, 

”…tapping the tacit and often highly subjective insights, institutions, and hunches of individual 

employees and making those insights available for testing and use by the company as a whole.” 

(Nonaka, 2008:7) 

I henhold til at realisere en sådan filosofi må det forventes at man er villig til at tænke out of the box 

og gå til videndeling med en holistisk tilgang. Det er med andre ord en absolut nødvendighed at 

man anskuer organisationen som en levende organisme og ikke et maskineri, hvori der nemt kan 

symptombehandles ved at reparere defekte dele. Hertil er organisationen og videndeling, samt 

samspillet mellem de to for kompleks en størrelse.  

”In this respect, the knowledge-creating company is as much about ideals as it is about ideas. And 

that fact fuels innovation. The essence of innovation is to re-create the world according to a 

particular vision or ideal.” (Nonaka, 2008:8) 

                                                 
4
  http://www.ebst.dk/download/pdf/de_vidensamfundet.pdf 

http://www.ebst.dk/download/pdf/de_vidensamfundet.pdf
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Nonaka fastslår desuden at det at skabe ny viden ikke som sådan er en funktion i traditionel forstand 

– det er en måde at opføre sig på, en måde at være på, således at alle er videnarbejdere - sagt med 

andre ord er alle omfattet af entreprenørbegrebet (Nonaka, 2008) 

I henhold til at forstå de bagvedliggende motiver og processer for videndeling er en skelnen mellem 

de forskellige typer af videndeling som vi støder på nødvendig. På et helt overordnet plan kan man I 

denne sammenhæng snakke om tavs viden og eksplicit viden.  I denne sammenhæng opstiller 

Nonaka fire mønstre i henhold til at skabe viden i enhver organisation, illustreret ved nedenstående 

Videnspiral  (Nonaka, 2008:16) 

 

 

Figur 2: Vidensspiralen ved Nonaka 

 

Med reference til ovenstående model, handler det ifølge Nonaka om at viden gennemgår fire 

dynamiske stadier, 

 From Tacit to Tacit,  

 From Explicit to Explicit,  

 From Tacit to Explicit,  

 From Explicit to Tacit 
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Først handler det om at tilegne sig den tavse viden  gennem interaktion (Socialization), dernæst skal 

den tilegnede tavse viden ekspliciteres, hvilket er karakteriseret ved at viden kan kommunikeres 

videre til andre individer, som dermed er i stand til at tilegne sig den  (Externalization). I det tredje 

stadie sættes viden ind i en relevant sammenhæng (Combination) for til sidst at viden i fjerde og 

sidste stadie bliver en del af ens videnbase (Internalization). Hele vidensprocessen er afgørende i 

henhold til at skabe viden og dermed bidrage til organisationens udvikling. Såfremt processen skal 

bidrage til organisationen er aktiv involvering fra den givne organisations medlemmer afgørende. I 

følge Nonaka er der især to trin i videnspiralen, som har afgørende betydning for, hvad man kunne 

betegne som en afkodning af viden - videndeling. Her taler Nonaka om Artikulering, hvor man 

konverterer tavs viden til eksplicit viden samt Internalisering, hvor man omdanner den netop 

tilegnede eksplicitte viden til ens eget fundament for tavs viden. Afgørende for begge disse trin er, 

at aktiv involvering er en nødvendighed, hvorfor man i sådanne situationer alt andet lige må kunne 

forvente en gensidig velvillighed i forhold til videndeling.  

Davenport og Prusak’s definition på viden understøtter ligesom Nonaka det faktum at viden ikke er 

et let tilgængeligt område men derimod en kombination af mange forskellige faktorer og aspekter - 

Viden er en sammenkobling af en række forskellige elementer, 

”Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight 

that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It 

originates and is applied in the minds of knowers. In organizations it often becomes embedded not 

only in documents or repositories but also in organizational routines, processes, practices, and 

norms” (Davenport & Prusak, 2000:5) 

Viden er i sig selv en ressource, hvilket medfører en anskuelse af viden som noget værdiladet – 

værdi er indlejret i viden eller, viden er i sig selv værdiskabende. Men som nævnt ovenfor er viden 

en flygtig og på mange måder diffus størrelse, der problematiserer målbarheden af viden. Det 

faktum at viden og individet ofte går hånd i hånd baner ikke ligefrem vejen for en facilitering af 

videnmåling (Holdt Christensen, 2000).  

Viden skal imidlertid ikke udelukkende anskues som en del af en organisatorisk dagsorden, det 

handler i ligeså høj grad om, at organisationsmedlemmerne gennem viden får muligheden for at 

udvikle og iscenesætte dem selv og deres unikke viden og dermed kompetencer, 
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 ”When employees invent new knowledge, they are also reinventing themselves, the company, and 

even the world” (Nonaka, 2008:22) 

2.2 Videndeling 

 

Som nævnt i ovenstående fordrer tilegnelse af viden en aktiv indsats for de involverede parter. Det 

bliver med andre ord præmissen for at muliggøre delingen af viden. En begrebsafklaring er på sin 

plads, da man hurtigt kan foranlediges til at sætte lighedstegn mellem erfaringsudveksling og 

videndeling. I denne forbindelse pointerer Peter Holdt Christensen, at  

”Videndeling adskiller sig fra erfaringsudveksling, der er karakteriseret ved, at individet foretager 

en handling, i modsætning til videndeling” (Holdt Christensen, 2004:27), ”Videndeling bør i højere 

grad betragtes som et bytteforhold” (Holdt Christensen, 2004:29) 

Med reference til ovenstående er en videretænkning i forhold til den traditionelle SRMC (Sender, 

Receiver, Message, Context) nødvendig. I SRMC anskues viden som en lineær proces, hvor viden 

strømmer uhindret mellem afsender og modtager. Holdt Christensen tager udgangspunkt i 

videndeling som et bytteforhold, karakteriseret ved at det at give noget væk indebærer et trade-off; 

når man afgiver viden indebærer det en forventning om at der sker en modydelse, således at der 

eksisterer et ligeværdigt bytteforhold (Christensen, 2010).  

Videnafgiver Videnopsøger 

Omkostninger ved videndeling – 

afgivelse af viden 

Omkostninger ved at opsøge viden – 

afsløring af uvidenhed 

Figur 3: Bytteforhold inspireret af Peter Holdt Christensen 

Bytteforholdet er altså sammenhængen og samspillet mellem på den ene side videnafgiveren og på 

den anden side videnopsøgeren. Der kan således siges at være omkostninger forbundet ved begge 

roller, hvorfor der er et interpersonelt forhold, der spiller ind. Dette aspekt bliver behandlet senere i 

afhandlingen under afsnittet Netværksrelationer på side 52.  

2.3 Viden, videndeling og den videnfokuserede virksomhed 

 

”In social organizations, the acceleration of social innovation is aided by practitioner networks, 

allies in politics, strong civic organizations (from trade unions to hospitals) and the support of 

progressive foundations and philanthropists. And in all of these fields, global links make it much 



   

35 

 

easier to learn lessons and share ideas at an early stage, with ideas moving in every direction.” 

(Mulgan, 2006:155) “The absence of sustained and systematic analysis is holding back the practice 

of social innovation. Specifically, a lack of knowledge makes it harder to see the main gaps in 

current provision of funding, advice and support.  This is likely to result in fewer potential 

innovations being initiated. A lack of knowledge about common patterns is almost certain to make it 

harder for innovators themselves to be effective and for ideas to be improved into a sustainable 

form.” (Mulgan, 2006:159) 

Ovenstående er citater fra Geoff Mulgan, der indtil maj i år var direktør for Young Foundation og 

nu direktør for NESTA (National Endowment for Science Technology and the Arts). Som nævnt i 

afsnittet afgrænsning beskæftiger denne afhandling sig ikke med social innovation – ikke desto 

mindre kan det sociale innovationsmiljø fremhæves som et praksis eksempel på et fravær af 

tilstrækkelig videndeling. Viden og ikke mindst videndeling og innovation hænger sammen og de to 

er afhængige af hinanden. Således er der behov for viden i henhold til at kunne udvikle bæredygtig 

innovation samtidig med, at innovation influerer videndeling. Endvidere bemærker Mulgan at 

innovation bliver hjulpet på vej og dermed faciliteret af practitioner networks, som oversat til dansk 

er praksisfællesskab. Netop praksisfællesskab har en central rolle i afhandlingen og bliver behandlet 

i dybden i kapitlet Praksisfællesskaber på s. 40.   

Anne Sørensen og Andreas Hjorth Frederiksen fra SUS (Socialt Udviklingscenter SUS) udtrykker 

bekymring omkring den tilsyneladende tilstedeværende tendens at der i innovationsmiljøer ikke 

videndeles tilstrækkeligt, 

”Der findes enkelte ’platforme’ for formidling af sociale opfindelser og innovationer i Danmark, fx 

Rehabmessen og HIT-messen. KL og Servicestyrelsen arrangerer også enkelte messer og 

konferencer, men oftest er det dog begrænset til mundtlig præsentation. I ministerielt regi findes der 

nogle erfaringsdatabaser; ’God social praksis’ og Integrationsministeriets ’Erfaringsbasen’. Men 

tager man et kig inden for, vil man finde relativt løst beskrevne metoder og projekter, der nærmere 

ligner projektansøgninger end projekterfaringer. Mandag Morgen præsterede dog gennem 

Velfærdens Iværksættere at samle og formidle et meget stort antal sociale innovationer online. Men 

igen uden dybdebeskrivelser – og fokus var socialt iværksætteri og ikke projekternes 

opfindelseshøjde.”  (Sørensen & Frederiksen, 2010:56) 
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Problematikken ligger i følge Sørensen og Frederiksen i det faktum at eksisterende forsøg på 

erfaringsdatabaser ved et nærmere eftersyn indeholder, hvad der kunne minde om 

projektansøgninger frem for projekterfaringer, hvorfor de ikke er med til at udfordre og løse 

problemstillingen og dermed bidrage til en egentlig optimering af videndeling. 

En undersøgelse blandt aktørerne på KPH foretaget af Andreas Hjorth Frederiksen, peger i retning 

af at, tendensen til manglende videndeling i praksis er et reelt problem (Bilag 6).  

I henhold til at probe videndeling og skabe de rette omstændigheder for videndeling er det en 

nødvendighed at skabe et fælles kognitivt grundlag - det kognitive element har legitimerende 

karakter, forstået på den måde, at det er med til at sikre en forståelse for, hvilke processer, der er i 

spil, hvad angår videndeling som så optimerer hele videndelingsprocessen (Nonaka, 2008).  

2.4 Opsummering 

 

Viden indebærer en form for handling og er kontekstafhængig, hvorfor aktørerne omkring viden og 

i denne sammenhæng videndeling spiller en vigtig rolle i henhold til at kunne optimere videndeling. 

Viden manifesteres i denne sammenhæng gennem interaktion mellem de involverede parter; 

videnbesidderen, videnmodtageren samt den kontekst, der danner rammen om selve videndelingen. 

Tilegnelsen af viden fordrer altså aktiv involvering fra de relevante aktører. Desuden forudsætter 

succesfuld videndeling at såvel videnafgiveren som videnmodtageren tager noget med sig fra den 

konkrete videndeling – om det så er karakteriseret ved konkrete forslag eller blot viden, der fører 

erkendelser og nyttige overvejelser med sig er i og for sig underordnet. Dermed bliver der tale om et 

ligeværdigt bytteforhold, hvilket alt andet lige er vigtigt i henhold til at sikre, at videndelingen 

gentages i et længere perspektiv. I denne sammenhæng skal Nonakas vidensspiral fremhæves – 

operationaliseringen af denne er afgørende i henhold til at realisere ambitioner omkring 

videndeling. Det er således de fire forhold, socialization, externalization, combination, 

internalization som virksomheden bør være særligt opmærksomme på, såfremt man ønsker at sætte 

videndeling på dagsordenen.   

Desuden er en vigtig pointe at viden er en kompleks størrelse, hvilket besværliggør en umiddelbar 

måling af i, hvor høj grad videndeling er en succes. Netop derfor skal videndeling være en konstant 

faktor, der prioriteres. Videndeling bliver givetvis aldrig perfekt, netop på baggrund af dens 

kompleksitet men med den rette prioritering og indsats kan den tilpasses den konkrete kontekst. 
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I et bredt perspektiv fremhæver Andreas Hjorth Frederiksen og Anne Sørensen fra SUS, at der er en 

mangel på databaser og platforme for deling af projekterfaringer indenfor innovationsmiljøer.   
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2.5 Analyse: Viden og videndeling i KPH 
 

I det følgende ønsker jeg at inddrage den empiriske vinkel på viden og videndeling i praksis med 

udgangspunkt i praksisfeltet KPH.   

Viden og videndeling bliver af alle respondenterne anset som vigtigt. I denne sammenhæng anskuer 

en respondent viden som en form for valuta, ”det der også er meget interessant lige nu i det her 

sociale iværksættermiljø som vi nu er i nu, hvad er det for en valuta vi handler med […] det jeg kan 

give til andre, det er mine kompetencer, det er min viden og det er mit netværk […]. At skabe 'cash-

flow' omkring den økonomi vi rent faktisk har at handle med, og det er sgu vores viden altså” 

(Bilag 1, nr. 2). Det aktørerne har at handle med på KPH er altså viden, og som respondenten i det 

overstående udtrykker som at skabe cash-flow, indikerer netop vigtigheden af videndeling og 

bekræfter tanken omkring et ligeværdigt bytteforhold. Til trods for at respondenterne anerkendte 

behovet for og vigtigheden af videndeling, svarede alle i en negativ retning til spørgsmålet om de 

videndelte tilstrækkeligt med andre projekter på KPH, særligt rammende var følgende svar, ”Vi 

kunne sikkert gøre mere […]der er måske lidt en mangel på en kultur, som der burde være sådan et 

sted som her” (Bilag 1, nr. 1). Mangel på en egentlig videndelingskultur fremhæves som årsag til, 

at der ikke videndeles nok. Denne vinkel inddrages i kapitlet, Et organisatorisk perspektiv på side 

59.  

Når jeg spurgte ind til, hvordan videndeling på KPH kunne optimeres svarede alle seks 

respondenter at, der er behov for en helt basal viden omkring, hvem der egentlig er på KPH, hvilke 

kompetencer de besidder, uddannelsesmæssig baggrund, interesser – i denne forbindelse foreslås af 

flere en slags kompetencedatabase som en mulig løsning, ”En central vidensdatabase - måske også 

udover at skrive, hvad man ved så kunne man også skrive lidt om, hvordan det går med ens projekt 

- sådan at man har en bedre mulighed for at følge med i de andres projekter” (Bilag 1, nr. 6). En 

indsigt i projektlivet på KPH ville altså være med til at fremme videndelingen. Dermed fordrer det 

desuden at man sætter sig ind i, hvorhenne de forskellige projekter er. Flere efterlyser desuden en 

mulighed for at udbyde opgaver og dermed trække på andre projektgruppers viden gennem en 

projektbørs, da en problemstilling består i, hvordan man får et overblik over ’hvem ved hvad’. 

Dermed handler det altså om at få aktørernes kompetencer formaliseret og dermed få dem bragt i 

spil, som en respondent formulerer det, 
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”hvis der ikke er nogen synlige evner, så er det svært at dele og så er det svært at overføre noget til 

en anden”(Bilag 1, nr. 1).  

Der synes således at ligge en stor udfordring i henhold til at formulere og formidle kompetencer og 

viden. Aktørerne har helt basalt svært ved at gennemskue, videnfordelingen på KPH. Det handler 

desuden om at skabe en form for praksis for, hvordan man deler den viden man besidder. Én 

respondent kommenterer denne problematik, 

 ” det er jo også noget med at sikre kanalerne omkring videndeling […]jeg sidder f.eks. inde med 

en viden omkring EUs ungdomsprogram […]men hvordan sikrer man sig så at de andre ved at jeg 

har den viden.”(Bilag 1, nr. 6) 

Til trods for at der, tilsyneladende, eksisterer en velvillighed i forhold til at indgå i en videndeling 

med andre projektgrupper på KPH, er det et problem at aktørerne ganske enkelt ikke ved, hvor de 

skal henvende sig i henhold til at opsøge specifik viden samt, hvordan man, som respondenten i 

ovenstående udtrykker det, sikrer kanalerne omkring videndeling, således at man også selv har 

mulighed for at bidrage med sin viden og dermed blive en del af hele videndelingsprocessen.   

Helt overordnet kan man dele videndeling op i faciliteret/formaliseret og spontan/uformel 

videndeling. Der sker formaliseret videndeling på KPH, som ses i de Kafémøder og workshops, der 

har været. I førstnævnte tilfælde er det i særdeleshed formaliseret videndeling i forhold til at skabe 

nogle rammer omkring et arrangement medens workshops er eksempler på formel videndeling. Den 

spontane, uformelle videndeling er til stede, men som det vil blive belyst senere er denne begrænset 

til at kredse omkring etablerede sociale relationer – mere om dette i kapitlet, Netværksrelationer på 

side 49. Én respondent bemærker netop rammerne omkring videndeling, 

”…der hvor jeg virkelig har kunne mærke at mit projekt er vokset og der, hvor jeg virkelig har fået 

noget igen og der virkelig er sket noget, har altså været de gange, hvor der er mere fastlagte 

strukturer […]. Vidensdeling i det daglige, det er fint, men jeg ser der, hvor det virkelig funker det 

er også når der kommer nogle officielle rammer og noget fokus på det.” (Bilag 1, nr. 2) 

Af ovenstående kan tolkes en velvilje omkring det at brugerne ønsker at involvere sig i 

videndelingen på KPH. Desuden, som ovenstående respondent giver udtryk for, så er det 

formaliseret videndeling, som virkelig rent faktisk tilføjer værdi i et videnperspektiv.    
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I interviewet med Andreas Hjorth Frederiksen spurgte jeg ind til, hvad han så som det mest 

problematiske omkring facilitering af videndeling på KPH, hvor til han svarede,”…der er mangel 

på commitment til videndeling – folk befinder sig i en projektbobbel. De synes deres projekt er det 

vigtige og det er det de arbejder på. De føler ikke de har comittet sig til at skulle give noget til 

andre projekter, selvom det selvfølgelig har været en del af forventningsafstemningen, så har det 

ikke været skarpt nok” (Bilag 1, nr. 8). Det interessante som Andreas Hjorth Frederiksen her 

fremhæver, er den tilsyneladende tendens at projektgrupper befinder sig i små projektbobler, hvor 

deres eget projekt har første prioritet, hvilket automatisk skubber prioriteringen af videndeling med 

andre ned på et sekundært niveau. Forventningsafstemning kan i denne forbindelse, som Andreas 

nævner, være et nødvendigt indsatsområde. Den tidligere praktikant på KPH, Gry Jensen, lagde 

ligeledes vægt på at folk er meget for sig selv i deres respektive projekter og sagde at en af de 

største udfordringer, ”…det er at få folk til rent faktisk at sige hej til hinanden” (Bilag 1, nr. 7). Jeg 

stillede ligeledes den nuværende leder på KPH, Anne Katrine Heje Larsen samme spørgsmål, 

hvortil hun svarede at i henhold til at imødekomme og sikre konsekvens omkring videndeling at de 

er ”…ved at lave kontrakter med alle i huset hvor alle skriver under på at de bidrager med et 

arrangement , enten rent socialt, eller et med videndeling som fokus. Dette er kun blevet sagt 

tidligere, men er nu et krav for at sidde i huset” (Bilag 2).  Med kontrakter følger forpligtelser, ved 

forsømmelse følger konsekvenser, hvorfor projektgrupper, der ikke lever op til deres kontrakt, i 

sidste ende, kan blive bedt om at forlade stedet. Hun indrømmer desuden, at de uformaliserede 

forventninger, som projektgrupperne tidligere blev mødt med har været for ukonkrete i deres natur.  

Nedenstående citat, som har været anvendt tidligere i afhandlingen, viser en anden problematik, 

som ifølge Andreas Hjorth Frederiksen opstår i det øjeblik en projektgrupper kommer ind på KPH, 

”…de føler sig måske en smule omnipotente i den fase af projektet, hvor de ikke er nået længere i 

virkeligheden, end at de har en skidegod idé og ikke er nået til alle krisepunkterne endnu, hvor de 

bliver klædt af til skinnet på kompetencerne og siger ’vi har brug for hjælp’” (Bilag 1, nr. 8) 

Ud fra en sådan betragtning opstår der en kløft mellem de ambitioner projektgrupperne kommer ind 

med og den virkelighed, som de møder. Når de så finder ud af at deres idé ikke er perfekt henvender 

de sig ifølge Andreas Hjorth Frederiksen ikke til deres kolleger men til interne eller eksterne 

rådgivere, hvilket udfordrer videndelingspotentialet, da praksis for videndeling går igennem interne 

og eksterne rådgivere frem for en videndeling funderet i kollegialitet.     
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2.6 Undersøgelse på KPH 

 

Den tidligere leder, nu bestyrelsesmedlem, Andreas Hjorth Frederiksen, foretog ultimo november 

2010 en undersøgelse på KPH (Bilag 6). Undersøgelsen blev bygget op på et princip om både at 

dække det kvantitative og det kvalitative aspekt for derved at få et indblik i brugernes holdning til 

forskellige aspekter på KPH, herunder, de fysiske rammer, arbejdsmiljøet, rådgivning 

(formel/uformel), sparring, intern kommunikation, m.m. Den kvalitative del af undersøgelsen er 

anonym - da det gerne skulle give respondenterne incitament til at svare ærligt og ligefremt. 

Desuden skal det bemærkes at jeg har haft uhindret adgang til al dataen, hvorfor jeg betragter denne 

som værende af høj validitet.  

At de fysiske rammer på KPH er i orden bliver i undersøgelsen bekræftet – på en skala fra 1-5 (1 = 

dårligst, 5 = bedst), bliver de fysiske rammer således gennemsnitligt vurderet til 3,5
5
. Også 

arbejdsmiljøet scorer højt i undersøgelsen og opnår ligeledes gennemsnitligt vurderet 3,5
6
. Brugerne 

af KPH er således tilfredse med de fysiske rammer på KPH og det miljø, der er på KPH.  

I henhold til at finde frem til indsatsområder blev følgende spørgsmål stillet,  

 Hvad kunne være bedre i forhold til rådgivning, samarbejde og sparring? 

Her bliver det klart, at der er en konsensus omkring behovet for mere gennemsigtighed og 

gennemskuelighed omkring to fremtrædende punkter, brugernes kompetencer og noget så basalt 

som, hvem der egentlig er på KPH – én svarer således at der er behov for et”…bedre socialt 

netværk internt på KPH” (Bilag 6) mens adskillige andre svarer, at det er en nødvendighed at have 

muligheden for at få et indblik i de andre brugeres kompetencer , 

”…oversigt over de forskelliges kompetencer”, ”… overblik over hvilke grupper der er i huset (og 

hvad de enkelte laver) samt en bedre organisering af brugerne. Det ville hjælpe at hjemmesiden 

kom op at køre og så måske en form for (obligatorisk?) organiseret networking eksempelvis to 

gange om året hvor folk fortæller om hvad de laver, nye idéer, behov etc.”, ”…en vidensbank 

online, værktøj til at kommunikere virtuelt med andre man ikke lige vidste var i huset fordi de ikke 

er der samtidig med en selv”, ”Jeg synes det er svært at deltage når jeg ikke ved hvem folk i huset 

er, og hvilke projekter de har gang i”, ”Flere muligheder for at danne platforme og lære hinanden 

                                                 
5
 51 svar, hvoraf 19 svarede 4 

6
 51 svar, hvoraf 25 svarede 4 



   

42 

 

at kende ville sikkert også hjælpe. Pt. virker det som om, der er mange, der ikke aner, hvad 

hinanden laver og/eller ikke interesserer sig for, hvad de andre har gang i.”, ”…større åbenhed 

mellem grupperne, og klarhed om de forskellige bruyeres kompetencer.”,”…vigtigt at KPH 

forpligter erfarne grupper til at videndele og rådgive. For min skyld må KPH gerne være meget 

mere synlig.” (Bilag 6) 

Af ovenstående udtalelser står det klart, at aktørerne på KPH ønsker en indsigt i, hvem der ellers er 

på KPH, da dette danner grundlaget for, at videndeling finder sted samt at man skaber relationer til 

andre projekter.  

På en evalueringsdag på KPH blev brugerne delt ind i tre grupper, hvor der blev lagt op til 

gruppediskussion omkring forskellige emner, herunder, hvad der ifølge dem ikke fungerer på KPH. 

Alle grupperne lagde vægt på, at der mangler gennemsigtighed på KPH, mens det desuden blev 

pointeret, at der mangler fællesskabsfølelse for stedet (Bilag 6). Fællesskabsfølelse er et afgørende 

fokuspunkt, når man taler om at skabe et optimalt rum for videndeling. Desuden er 

fællesskabsfølelse en præmis for, at praksisfællesskabet kan eksistere. Alle grupperne efterlyser 

desuden mere videndeling samt overblik over kompetencefordeling på KPH blandt brugerne, 

herunder oprettelse af et virtuelt forum til facilitering af videndeling og kompetenceudveksling. Et 

virtuelt forum kan desuden være med til at bane vejen for kommunikation og interaktion mellem 

brugerne.  

Af ovenstående kvantitative og kvalitative undersøgelser fremgår det tydeligt, at der er nogle 

indsatsområder som KPH kan gribe fat i, samt at det er mange af de samme problemområder som 

går igen ved gennemgang af interview med de seks udvalgte projektgrupper. Disse indsatsområder 

bliver fremhævet i delkonklusionen.  

Ønsket omkring en facilitering af aktørernes kompetencer er blevet mødt af KPH’s ledelse. Anne 

Katrine Heje Larsen noterer ændringerne således, 

I forbindelse med de her kontrakter laver vi også en kompetence ”bank” over ressourcerne i huset 

og har fundet ud af at folk gerne vil give videre af deres viden, men der har manglet et system for 

hvordan” (Bilag 2). 
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2.7 Videndeling i visionspapiret 

 

”Når projekter får kontorplads på KPH forpligter de sig til at præsentere deres projektidé og 

proces samt at deltage i fællesarrangementer, hvor der er et fagligt tema på dagsorden. På den 

måde er der grobund for at mødes på tværs af faglighed og projekter og danne netværk” (Bilag 6) 

 

Ovenstående er taget fra KPHs kerneydelser. Her udtrykkes der klart en forpligtelse samt aktiv 

indsats omkring videndeling ved indslusning på KPH. I praksis er situationen dog en anden. Tre ud 

af de seks adspurgte projektledere svarede ’nej’ til at der eksisterede nogle formulerede krav eller 

forventninger til videndeling (Bilag 1). Alle respondenterne gav udtryk for at videndeling som krav 

ikke er den rigtige vej at gå, i henhold til at skabe mere videndeling, særligt rammende var følgende 

respondents svar, 

”[…]jeg tror ikke at vidensdeling som begreb og fænomen skal være et pålagt tvang ift. at være på 

KPH […]jeg tror sgu grundlæggende, at det er en organisationskultur, der skal udvikles til at 

lægge op til det” (Bilag 1, nr. 2) 

Flere respondenter havde ligeledes meget lidt tilovers for videndeling som et egentligt krav, 

”…så har du misforstået pointen, for så laver du forceret videndeling og det bliver bare noget rod - 

det handler om brugerdrevet design og om, hvad det er for nogle brugere man har med at gøre" 

(Bilag 1, nr. 1) 

 

Af ovenstående svar kan det udledes at der fra aktørernes side efterlyses indsigt i aktørernes behov 

samt en indsigt i, hvilke brugertyper der er tale om. 
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2.8 Delkonklusion 

 

Interview med projektgrupperne viste en umiddelbar velvilje omkring det at videndele med andre – 

viden er, som én respondent udtrykte det, det aktørerne har at handle med og give tilbage til KPH. I 

samme instans svarede alle respondenterne imidlertid, at de ikke selv gør nok for at videndele med 

andre. Empirien satte fokus på nogle konkrete fokuspunkter: 

 at skabe et overblik over, hvem det egentlig er der udgør KPH samt, hvad deres projekter 

går ud på og, hvor de er i deres projekt. 

 Oprettelse af en Kompetencedatabase, som i givet fald vil åbne op for at skabe 

meningsfulde og kontekstrelevante koblinger mellem grupperne. Såfremt der ikke sker en 

formalisering af de enkeltes evner og kompetencer, bliver det for aktørerne en uoverskuelig 

opgave at skulle finde frem til den rigtige viden, når det faktum, at der mangler indsigt i 

hvem, der egentlig er på KPH i forvejen udgør et problem.   

 Etablering af en Projektbørs, hvor man ved at udbyde opgaver, faciliterer en relevant 

videndeling, som gør videndelingen håndgribelig.   

 Hvem ved hvad, er et andet forhold som fremhæves. Et er at besidde en unik viden inden for 

et felt, men udfordringen bliver, hvordan man får det til at skinne igennem.  

Ovenstående understøtter elementerne fra Nonakas vidensspiral, hvor fokus netop er på, hvordan 

man får viden til at bevæge sig fra tavs viden til at blive en del af ens eksisterende videnbase. 

Videnspiralen fordrer imidlertid aktiv involvering fra medlemmerne.  

Undersøgelsen på KPH understøtter resultaterne af den indsamlede empiri på baggrund af de 

udførte interview, også her fremhæves, fra aktørerne, behovet for at kunne se, hvor andres 

spidskompetencer ligger. Undersøgelsen er som nævnt fra november 2010, hvilket viser at selv et 

halvt år senere er det de samme problemstillinger som respondenterne fremhæver. At ledelsen nu 

har taget det på sig at oprette en kompetencebank viser, at man er opmærksom på behovet.  

Flere betragter KPH som en arbejdsplads, hvor fokus udelukkende er på sit eget projekt, hvorved 

der dannes projektbobler, som bliver en barriere for videndeling, da man ikke føler noget 

engagement eller forpligtelse overfor stedet og dermed de andre projektgrupper. En anden barriere 

bliver omnipotens, da det har en hæmmende effekt på videndelingen – hvis man tror man har alle 

svarene selv, indgår man ikke aktivt i fællesskabet. I henhold til at imødekomme disse barrierer er 
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det afgørende at forventningsafstemningen er på plads fra start. De uformaliserede forventninger på 

KPH blev ikke fulgt, da der ikke var nogen konsekvens omkring dem og dermed ingen opfølgning i 

forhold til, hvorvidt projektgrupperne levede op til dem. Forventningsafstemningen er blevet 

opprioriteret, således at de nu er kontraktliggjort, hvilket rent praktisk betyder at projektgrupperne 

har skrevet under på at de vil leve op til kravet omkring videndeling.  

Det næste kapitel tager fat i praksisfællesskabet (Communities of Practice), herunder er det formålet 

at belyse, hvilken betydning praksisfællesskabet har for dets aktører samt interaktionen imellem 

aktørerne.  Desuden kobles begrebet til praksisfællesskaber i København. Til slut inddrages KPH i 

relation til praksisfællesskaber, hvor der ønskes en empirisk analyse af, hvordan aktørerne opfatter 

fællesskabet på KPH.  
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Kapitel 3  

3.1 Communities of practice – praksisfællesskaber 
 

Fra i sidste kapitel at have behandlet viden har indeværende til formål at begrebsliggøre 

praksisfællesskaber. 

I henhold til at udvikle en forståelse for, hvordan videndeling foregår i et praksismiljø er et 

afklarende, analytisk afsnit om praksismiljøer og deres betydning på sin plads. Det følgende afsnit 

har således til formål at skabe en forståelsesramme for videndeling i et praksismiljø for derved at 

være i stand til at lave en kobling mellem det teoretiske (Communities of Practice) og det praktiske 

(praksisfeltet for afhandlingen, KPH). Afsnittet har desuden til formål at kaste lys over 

sammenhængen mellem netop videndeling og praksismiljøer. Facilitering af videndeling i et 

praksismiljø kræver en indgående forståelse af, hvordan et praksisfællesskab skal forstås.  

Etienne Wengers sociale læringsteori danner rammen omkring en forståelse for begrebet, 

praksisfællesskaber. En egentlig definition af begrebet praksisfællesskab beror ifølge Etienne 

Wenger på tre grundlæggende principper, eller overvejelser om man vil: (1) Hvad handler det 

pågældende praksisfællesskab om (Joint enterprise – fælles foretagender)?, (2) Hvordan fungerer 

det (Mutual engagement; gensidigt engagement)?, (3) Hvilke muligheder produceres der gennem 

praksisfællesskab over tid (Shared repertoire; delt repertoire)? (Wenger, 1998). Netop tid og 

udvikling over tid, bliver således en afgørende faktor og determinant for et praksisfællesskabs 

eksistens. Her er det dog vigtigt at fastslå at tid ikke er en afgrænset faktor - praksisfællesskaber 

eksisterer på ubestemt tid og afhænger af den læring og erkendelse, der sker med reference til 

forholdene, fælles foretagender, gensidigt engagement og delt repertoire. Netop derfor rækker 

praksisfællesskaber videre end blot at være begrænset til medlemmernes forskellige kompetencer 

samt, hvordan disse rent kontekstuelt iscenesættes – det handler i høj grad om, hvordan 

medlemmerne forstår, udvikler og refererer de tre eksistensforhold. De kompetencer medlemmerne 

tager med ind i praksisfællesskabet beror således ikke udelukkende på, hvordan medlemmerne 

bliver i stand til at udføre handlinger. Det handler i lige så høj grad om, hvorledes medlemmerne er 

i stand til at engagere sig i fællesskabet samt, hvorvidt de er i stand til at vedligeholde relationer 

gennem gensidigt engagement. I henhold til at sikre aktiv deltagelse, kræver det desuden, at 
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medlemmerne forstår meningen med praksisfællesskabet - de fælles foretagender. Et andet vigtigt 

parameter er det fælles repertoire, som kan ses som et udtryk for praksisfællesskabets 

eksistensgrundlag, herunder, hvad praksisfællesskabet har været igennem over tid – 

praksisfællesskabet storytelling.  

Som nævnt er Wengers sociale læringsteori omdrejningspunktet for forståelsen omkring 

praksisfællesskaber. Ifølge Wenger er praksis altid social praksis (Wenger, 1998:47). Indlejret heri 

ligger altså en antagelse, der bygger på social deltagelse som en lærings- og videnproces. 

Praksisfællesskaber bliver herved sat i scene i forhold til, hvorledes viden genereres og ikke mindst 

deles i et organisatorisk perspektiv. Et praksisfællesskab er en uformel sammensat gruppe, hvori 

meninger deles og viden tilegnes og konstrueres. Det vi gør og foretager os gennem de enkelte 

praksisfællesskaber, sker for at tilvejebringe en dybere mening til vores tilværelse.  

Etienne Wenger og Jean Lave argumenterer for, at praksisfællesskaber er overalt samt at vi alle er 

medlemmer af en række fællesskaber; det være sig i arbejdsregi, fritid, hobbybetonet m.m. ( Lave & 

Wenger, 2003). Medlemskab af et praksisfællesskab beror på et grundlæggende princip om gensidig 

forsåelse; formålet med praksisfællesskab er afgørende for en udvikling af den fælles forståelse. 

Gennemgribende for praksisfællesskab er det, at de kombinerer læring i afskygning af en aktivitet 

(Practice) med læring i form af tilhørsforhold (Community) (Pogner, 2005). Praksisfællesskab er 

afhængige af en række faktorer i henhold til at være succesfulde og dermed bæredygtige, det er ikke 

enten eller; det eksplicitte og det implicitte, det sagte og det usagte – konkrete dokumenter, 

arbejdsmetoder, rollefordeling, uskrevne regler, underlæggende forudsætninger, verdensopfattelse - 

det er alt sammen betydningsbærende.  

”…the concept of practice highlights the social and the negotiated character of both the explicit 

and the tacit in our lives.” (Wenger, 1998:47) 

Praksisfællesskab fungerer som steder, hvor vi som mennesker udvikler og ligeså vigtigt, deler 

vores forskellige verdensopfattelser. Således er der ikke tale om et dikotomisk forhold mellem det 

praktiske og det teoretiske, mellem at tale og agere, mellem idealer og virkelighed – 

praksisfællesskab er inkluderende og er repræsentant for det hele. Uanset hvor forskelligartet de 

virksomheds- /organisationsmæssige udfordringer vi giver os i kast med måtte være – og i denne 

sammenhæng, hvor forskellige praktiske udfordringer de fører med sig – vil der altid eksistere et 

fælles grundlag (Wenger, 1998). 
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”…pursuing them (red. De forskellige udfordringer) always involves the same kind of embodied, 

delicate, active, social, negotiated, complex process of participation.” (Wenger, 1998:49) 

Praksisfællesskab er som tidligere nævnt en kompleks størrelse, hvori man ikke kan anvende en 

nøgtern sort/hvid betragtning – der er som nævnt ikke tale om enten eller, hvad angår det 

inholdsmæssige i praksisfællesskab, 

“In real life, mutual relations among participants are complex mixtures of power and dependence, 

pleasure and pain, expertise and helplessness, success and failure, amassment and deprivation, 

alliance and competition, ease and struggle, authority and collegiality, resistance and compliance, 

anger and tenderness, attraction  and repugnance, fun and boredom, trust and suspicion, friendship 

and hatred. Communities of practice have it all.” (Wenger, 1998:77)  

Samstemmende med ovenstående er Pogners udlæg af praksisfællesskab. Han fremhæver som 

Wenger også det faktum at diversitet i praksisfællesskab er en forudsætning – at homogenitet i et 

praksisfællesskab ikke ubetinget er en positiv tendens (Pogner, 2005). At kompetencerne internt i et 

praksisfællesskab ligger indenfor forskellige felter er ikke en ulempe, tværtimod. Det sikrer et bredt 

kompetencespektrum, hvorved praksisfællesskabets videnbase styrkes til det bedre. Et miljø for 

sociale, kulturelle innovatører, som det er tilfældet på KPH, kræver innovative, kreative, 

forskelligartet individer. Dette er dog ikke at udelukke interpersonelle forhold, som er et essentielt 

element i praksisfællesskab – samspillet med andre er med til at bane vejen for en 

sammenhængskraft, som vel at mærke ikke er betinget af homogenitet, hvormed de enkelte 

individer bidrager med det de ved, men også med det de ikke ved og ikke gør, 

”…a Community of Practice can become a very tight node of interpersonal relationships.” 

(Wenger, 1998:76) 

Således kan praksisfællesskaber blive et net af tætte relationer mellem medlemmerne, som dermed 

styrker sammenhængskraften i det pågældende praksisfællesskab. Netop betydningen af 

netværksrelationer i praksisfællesskaber behandles næste kapitel, Netværksrelationer, side 53.  

Wenger refererer til to udtryk når der er tale om tilhørsfold til praksisfællesskab: participation og 

reification (Wenger, 1998). 

Participation involverer en proces, hvori man både tager aktivt del men også forholder sig til andre. 

Dermed bør begrebet anskues fra såvel en social vinkel som en personlig/individuel vinkel.  
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Wenger forbeholder desuden participation til faktiske aktører, der er medlem af sociale 

fællesskaber og kommenterer i denne sammenhæng, ”…what I take to characterize participation is 

the possibility of mutual recognition.” (Wenger, 1998:56) Wenger kredser sig herved nærmere en 

egentlig definition på praksisfællesskab og argumenterer videre, at deltagelse i praksisfællesskab er 

udtryk for en vekselvirkning i form af en transformativ proces mellem individet og selve 

fællesskabet; individet udvikler qua praksisfællesskab sin erfaringshorisont og ligeledes er det de 

tilegnede erfaringer, der er med til at sætte sit præg på praksisfællesskab. (Wenger, 1998). 

Deltagelse bliver i praksisfællesskabet således en afgørende faktor for videndeling og 

videngenerering. 

Reification anvendes ifølge Wenger sammen med participation til at beskrive vores engagement i 

mødet med verden – verden som meningsbærende for vores ageren.  

3.2 Opsummering  

 

Der eksisterer ikke en endegyldig facitliste på, hvad der helt præcist udgør et praksisfællesskab, 

hvilket gør det til et kompleks og ikke-målbart fænomen. Det afgørende er, hvorledes 

medlemmerne af et givent praksisfællesskab refererer til de fælles foretagender, gensidigt 

engagement og fælles repertoire. Hvad der gør sig gældende i ét praksisfællesskab kan ikke partout 

kobles til en forståelse omkring praksisfællesskaber i et generelt perspektiv, da der netop er store 

forskelle fra praksisfællesskab til praksisfællesskab.   

Praksisfællesskaber spiller en rolle i henhold til videndeling, det gør de i den forstand, at de er 

uformelle grupper af mennesker, der har fælles interesse i en given kontekst. Interaktionen sikrer en 

horisontudvidelse af den enkeltes videnbase samt kompetenceudvidelse for individet og kollektivet. 

Vekselvirkning mellem individet og praksisfællesskaber udvider erfaringshorisonten over tid. Netop 

tid er afgørende, da praksisfællesskabet udvikler sig over tid, samtidig med at det ikke er defineret 

ej heller afgrænset af et bestemt tidspunkt i fremtiden. Praksisfællesskabet bliver således en del af 

en videnproces, som opstår gennem forståelse blandt medlemmerne af praksisfællesskabet. Viden 

og videndeling i praksisfællesskaber er kompetencer, som er relationsskabende. Således vil mangel 

på viden og videndeling i givet fald begrænse mulighederne for etableringen af et praksisfællesskab.  

Sammenfattende fra ovenstående kan der således laves en kobling mellem praksisfællesskaber og 

videndeling. Praksisfællesskaber fungerer som en facilitator for videndeling. Af dette skal ikke 
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udledes at videndeling i praksisfællesskaber opstår af sig selv på magisk vis, men blot det faktum at 

når muligheden for at dele viden med aktører indenfor samme faggruppe er til stede vil det være 

med til at øge videndelingpotentialet. 
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3.3 Analyse: Praksisfællesskaber i praksis 
 

Det følgende afsnit har til formål at sætte KPH op imod lignende praksisfællesskaber, supplerende 

hertil kommer en empirisk vinkel, med afsæt i interview med de udvalgte projektgrupper på KPH.  

3.3.1 Praksisfællesskaber i København 

 

Det findes en række kontorfællesskaber i København, som til en hvis grad ligner KPH. Herunder er 

”The Hub”, som er en del af et internationalt netværk af kontorfællesskaber med det formål at samle 

projekter med social ansvarlighed og bæredygtig innovation. Således kan der trækkes nogle fælles 

linjer mellem ”The Hub” og KPH. Den overordnede vision med The Hub er ”…at fremme projekter 

med socialt eller miljømæssigt sigte ved at facilitere inspiration, vidensdeling og samarbejde.”
7
, i 

vedtægterne for KPH lyder det at,”Foreningens formål er at skabe rammer, udviklingsmiljøer og 

samarbejder, der understøtter kulturelle og sociale igangsættere – amatører som professionelle 

(Bilag 6). Selvom det rent fagligt er social innovation, der er omdrejningspunkt for stedet skal det 

ikke ses som et krav i forhold til at blive medlem (Varming, 2011), hvilket åbner for en bred 

repræsentation, hvad angår personerne på The Hub. Også ”Republikken” på Vesterbro er endnu et 

eksempel på et kontorfællesskab – ”Republikken” differentierer sig dog fra KPH og The Hub – 

hvor de to sidstnævnte har social iværksætteri som fællesnævner, er Republikken bygget op 

omkring tre fokusområder; arkitektur, kultur og visuel kommunikation. Én respondent havde plads i 

Republikken før projektgruppen rykkede til KPH og noterede sig i interviewet forskellen mellem de 

to – i denne sammenhæng sagde han at på Republikken,  

”lod det meget til at man ikke kunne sidde og snakke i de her åbne forummer fordi det forstyrrede 

andre. Så et eller andet sted, selvom man sad utrolig mange mennesker sammen, var der utrolig 

mange mennesker, der sad sammen og var stille. Det kan skabe en mærkelig stemning, men man 

kan sige, der bliver ikke produceret så meget viden henover bordet, når konteksten kræver at man 

er stille for ikke at forstyrre de andre […] KPH har flere små rum [...], der er lidt mere 

afskærmning mellem de forskellige borde, men vidensdelingen er højere” (Bilag 1, nr. 2) 

I ovenstående citat fremhæves et vigtigt element i forhold til praksisfællesskaber, nemlig 

konteksten, hvori praksisfællesskabet eksisterer. Således er det ikke ligegyldigt, hvorvidt der er tale 

                                                 
7
 http://www.thehub.dk/om-the-hub/ 

http://www.thehub.dk/om-the-hub/
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om et praksisfællesskab i en bank, på et hospital eller som tilfældet er med KPH, i et projekthus.  

Praksisfællesskaber kan betegnes som værende selvstyrende og selvorganiserende organismer ikke 

desto mindre er en forudsætning for deres tilstedeværelse nogle overordnede ydre rammer, som 

tilvejebringes af den organisatoriske sammenhæng, hvori de eksisterer.  

Gennem den tid jeg tilbragte på KPH samt de interviews jeg udførte med de seks projektgrupper 

stod det klart, at den gennemgående opfattelse omkring stedet var at det primært blev set som 

kontorfaciliteter, hvor man sammen med sin projektgruppe havde et sted at være. Sammenfattende 

for holdningerne til forholdet til KPH er følgende respondents svar, ”…i øjeblikket er det primært 

en arbejdsplads, men jeg synes der er nogen gode muligheder ift, at det også kan blive et 

fællesskab”(Bilag 1, nr. 5). Således ses KPH som faciliteter, der åbner op for muligheder med 

muligheder for at udvikle sig til et reelt fællesskab. Flere udtrykte dog skepsis omkring etableringen 

af et egentligt fællesskab på baggrund af diversiteten i de forskellige projekter, 

"Folk er forskellige, rigtig forskellige […] hvilket jeg synes er lidt negativt, for hvis man deler lidt 

nogle af de samme du ved sådan værdifællesskaber, så kan man komme ret langt” (Bilag 1, nr. 1) 

KPH er en smeltedigel af mange forskellige projekter med, hver deres tilgang til tingene, derfor kan 

der opstå et clash mellem projekter, som ikke har noget tilfælles, udover det faktum, at de er på 

KPH. En anden respondent beskriver udfordringerne omkring fællesskabet, som at der eksisterer en 

”…form for projektegoisme […]Så det er ligesom en udfordring, […]hvordan sikrer vi i KPH at 

der sker et sammenspil mellem projektgrupperne" (Bilag 1, nr. 6). Skal projektgrupperne interagere 

på kryds og tværs kræver det, at projektgrupperne har et incitament til at opsøge og engagere sig i et 

fællesskab. Ellers bliver projektegoismen en stopklods for engagementet i fællesskabet, hvilket 

udfordrer samarbejde og dermed videndeling på tværs af de forskellige praksisfællesskaber.   
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3.4 Delkonklusion 

 

Wengers tre overordnede forudsætninger for praksisfællesskaber, fælles foretagender, gensidigt 

engagement og fælles repertoire, viste sig at gøre sig gældende i praksis. Fælles opfattelse omkring 

de tre forudsætninger synes at være afgørende for fremkomsten af et praksisfællesskab – uden dem 

engagerer aktørerne sig ikke i et praksisfællesskab. Wenger arbejder dog imidlertid ikke med 

konteksten, hvori praksisfællesskaber opstår. Her synes det dog at være relevant at fremhæve det 

kontekstuelle aspekt i forhold til praksisfællesskaber. På KPH viste det sig at være afgørende at 

skabe gennemsigtighed omkring, hvor der eksisterer fælles interessefelter. På KPH er det altså de 

fælles interessefelter, som baner vejen for, at praksisfællesskabet involverer sig i Wengers tre 

forudsætninger. I en anden kontekst, et andet miljø vil det potentielt set være en anden determinant 

end fælles interesse, der influerer potentialet for fremkomsten af praksisfællesskaber (Wenger, 

2000).  

Projektgrupperne på KPH er praksisfællesskaber men såfremt subpraksisfællesskaber skal opstå er det 

nødvendigt, at der sker en kommunikation mellem grupperne. Mangel på kommunikation kan bliver en 

barriere for såvel potentialet for nye praksisfællesskaber som videndeling i og mellem disse. Internt i de 

enkelte praksisfællesskaber udvikles som nævnt nogle practices herunder terminologi, begrebsapparat, 

handlingsmønstre osv., som betyder at det ikke uden videre kan forventes, at udestående kan tilegne sig 

den viden. Således er det en vigtig proces at forstå hvem det er man kommunikerer med – er der tale om 

intern kommunikation eller er der tale om ekstern kommunikation, hvor viden tjener et organisatorisk 

formål.  
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Kapitel 4  

4.1 Netværksrelationer 
 

Praksisfællesskaber beror, som nævnt i foregående kapitel på sociale forhold, hvor interaktionen og 

relationen mellem individer bliver afgørende faktorer for fremkomsten af praksisfællesskaber. Det 

følgende har således til formål at belyse, hvordan det sociale aspekt, i form af netværksrelationer 

har indflydelse på praksisfællesskaber samt, hvordan det spiller ind på videnprocesserne; 

videndeling og videngenerering.  

Ifølge Anders Fogh Jensen lever vi i et projektsamfund, hvilket har været en faktor i forhold til 

fremkomsten af networking. I et historisk perspektiv fokuserer Anders Fogh Jensen på, at vi i 

projektsamfundet i modsætning til disciplinærsamfundet – hvor brug af netværket blev betragtet 

som noget fordækt – helt legitimt benytter os af netværk, hvilket åbner for tænkning og arbejde 

udover de disciplinære kanaler (Fogh Jensen, 2009). Netværk og networking har i projektsamfundet 

indtaget en essentiel rolle og bør således være genstand for stor opmærksomhed, som led i at 

optimere videndeling i organisatorisk kontekst. KPH repræsenterer et mangfoldigt miljø, hvor 

kreative sjæle med forskellige baggrunde – såvel faglige som personlige – interagerer, hvilket er et 

interessant perspektiv i forhold til at skele til netværksrelationerne. Et så differentieret og komplekst 

miljø som KPH vil alt andet lige give udfordringer og måske endda problematisere videndeling i 

praksis. En facilitering af videndeling gennem forståelse for netværksrelationerne kan dog give 

afkast i form af at kunne drage nytte af den differentierede erfarings- og videnbase, som KPH er, 

hvilket i sidste ende kan løfte innovationsniveauet betragteligt. Dette aspekt bliver uddybet i 

analyseafsnittet, som følger senere i dette kapitel.     

”Videndeling forudsætter eksistensen, opbygningen og vedligeholdelsen af netværk” (Holdt 

Christensen, 2005:94) 

Sammenhængen mellem praksisfællesskab og netværksrelationer er til at få øje på. Som Karl-Heinz 

Pogner pointerer, består organisationer af komplekse forhold, som måske ikke figurerer i formelle 

oversigter og skemaer, men som ikke desto mindre er afgørende for, at opgaverne bliver udført 

tilfredsstillende (Pogner, 2005). I artiklen ”Sociale netværk øger videndeling” fremhæver Peter 

Holdt Christensen også de uformelle forhold i organisationer i form af netværk, som fremtrædende i 
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forhold til succesfuld videndeling (Holdt Christensen, 2006). De uformelle netværk har således en 

vigtig opgave at løfte – de er afgørende for succesfuld videndeling, hvorfor de bør være genstand 

for megen opmærksomhed. I artiklen udtrykker Christian Waldstrøm ligeledes indsats i forhold til 

indgående forståelse for de uformelle netværk som et fokuspunkt, ”Det gælder om at vide, hvem 

der indgår i netværk, og hvilke funktioner netværket udfylder, ellers bliver det hæmmende for 

virksomheden – det er simpelthen et spørgsmål om ’networking’ eller ’not working’.” (Holdt 

Christensen, 2006)  

En optrevling af de uformelle netværk kan foretages ved hjælp af en såkaldt social network 

analysis, hvori virksomhedens medarbejdere bliver bedt om at forholde sig til, hvem de samarbejder 

med, for efterfølgende at kunne lave en visuel fremstilling af de uformelle netværk. Et interessant 

element i forhold til videndeling i netværkssammenhæng er, hvilke aspekter, der spiller ind på 

videndelingen. Her kan man tale om to paradigmer, som er afgørende i denne proces – det faglige 

paradigme og det personlige paradigme – altså om man vælger at videndele med personer som man 

er bevidst om besidder en faglig kompetence, som kan drage nytte af eller om man i højere grad 

lægger vægt på sociale værdier og således vælger at videndele med personer som man ofte finder 

sympatiske. Tiziana Casciaro og Miguel Sousa Lobo har arbejdet med netop denne opdeling 

mellem det faglige og det sociale, hvilket har mundet ud i en undersøgelse, som viser tendenser med 

reference til dette forhold (Casciaro & Lobo, 2005). Resultatet af undersøgelsen er nedenstående 

figur, som viser en matrix baseret på fire parametre; De kompetente fjolser, de inkompetente fjolser, 

de kompetente yndlinge, de inkompetente yndlinge (Holdt Christensen, 2006)   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Hvem videndeler vi med? (Casciaro & Lobo, 2005) 
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Med ovenstående matrix som omdrejningspunkt for deres undersøgelse, er Casciaro og Lobo nået 

frem til nogle interessante resultater, der er med til at kaste nyt lys over, hvordan videndeling bliver 

påvirket af faglige og sociale aspekter, samt hvilken betydning det får for videndeling i praksis – 

der kan således aflæses en sammenhæng mellem faglige og sociale kompetencer og hvem vi vælger 

at videndele med. I den sammenhæng er der især tre fokuspunkter at fremhæve fra Casciaro og 

Lobos undersøgelse; (1) Vi foretrækker at videndele med de kompetente yndlinge, hvilket ikke som 

sådan er en overraskelse i sig selv, (2) de inkompetente fjolser, er der dem vi allernødigst ønsker at 

videndele med, men mest overraskende er det at (3) vi hellere indgår i videndeling med de 

inkompetente yndlinge frem for de kompetente fjolser (Casciaro & Lobo, 2005) Resultaterne synes 

således at indikerer en interessant vinkel på forholdet mellem sociale og faglige dimensioner i 

netværksregi. De sociale og herunder personlige dimensioner er i langt højere grad end faglige 

dimensioner udslagsgivende for, hvordan vi danner netværk. Dermed sker der en eksklusion, hvad 

angår personer, der muligvis er kompetente men ikke vellidte og sympatiske. Også Peter Holdt 

Christensen udpeger som Casciaro og Tiziana sociale relationer som et afgørende parameter i 

forhold til det selektive aspekt af videndeling. Holdt Christensen benytter sig i denne sammenhæng 

af begrebet ”…varme sociale relationer” (Holdt Christensen, 2009:22) som et afgørende parameter 

for, hvem vi henvender os til i henhold til at få løst et konkret problem. Holdt Christensen når den 

samme konklusion som i ovenstående matrix, nemlig at, 

”Vi har […] præference for at spørge folk, vi kan lide, og ikke folk, der måske nok har den rigtige 

viden, men som vi langt fra synes er sympatiske” (Holdt Christensen, 2009:22) 

Sociale netværk er dog ikke udelukkende positive forstået på den måde, at det kan have store 

omkostninger at tage del i og opbygge et netværk. Waldstrøm udtrykker dette paradoks således,  

”Netværket betragtes ofte som en investering, men man glemmer omkostningerne ved at opbygge 

netværket og om omkostningerne ved, at netværket også har en ekskluderende kraft. Du bruger 

heller ikke altid netværket som noget, du hiver i for at komme videre – netværket kan altså også 

hive i dig. Du kan ligesom fluen i edderkoppens spind sidde fast i netværket.” (Holdt Christensen, 

2006) 

På den måde kan man tale om sociale netværk som begrænsende for netværksdannelse. Waldstrøm 

og Lauring tager fat om dette paradoks og fokuserer i denne sammenhæng på novicen ”…at 
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vidensdeling kræver stærke relationer – jo stærkere jo bedre.” (Waldstrøm, 2006: 32). Som 

Waldstrøm og Lauring noterer sig, er dette en sandhed med modifikationer. Stærke relationer kan 

indebære en form for inerti overfor personerne i netværket, hvorved der opstår en slags 

videnredundans, da stærke netværksrelationer typisk vil være præget af en indgående 

kendskabsgrad til medlemmerne af det pågældende netværk. Således vil videndelingen i stærke 

netværksrelationer være karakteriseret ved en slags metainformation (Waldstrøm, 2006). Som 

nævnt ovenfor spiller mange aspekter ind når man beskæftiger sig med netværksdannelse. I denne 

sammenhæng kan man tale om det relationelle forhold mellem stærke og svage netværksrelationer. 

Mark Granovetter tager fat i netop dette forhold og beskæftiger sig med styrken ved svage 

netværksrelationer. Formuleret i en sætning er forholdet mellem stærke og svage 

netværksrelationer, ifølge Granovetter, karakteriseret ved  

”…our acquaintances (weak ties) are less likely to be socially involved than our close friends 

(strong ties) (Granovetter, 1983:201) 

Det essentielle er altså - sagt noget forenklet – forskellen i det sociale tilhørsforhold til på den ene 

side weak ties og på den anden side strong ties. Granovetter retter i denne forbindelse 

opmærksomheden mod det argument, at svage sociale bånd har sine fordele, da de i særdeleshed 

giver bedre bevægelighed sammenholdt med stærke relationer. Virkeligheden er naturligvis mere 

kompleks end som så, hvorfor en nuanceret betragtning er nødvendig. I henhold hertil er det 

nødvendigt at kigge på forholdet mellem de to grupper og hvordan de er afhængige af hinanden – 

samt det faktum at uden svage netværksrelationer ville de stærke relationer ikke være mulige. En 

gruppe af stærkt sammentømret mennesker vil bære præg af en betydelig social synergistisk 

sammenhængskraft. Til at illustrere dette forhold anvender Granovetter et eksempel, hvor en person 

har tætte venner og bekendte. De tætte venner udgør denne persons stærke netværk, hvorimod de 

bekendte udgør det svage netværk; pointen er at uden de bekendte, og dermed svage netværk, ville 

det ikke være muligt at trække på andre netværk end sit eget. De svage netværksrelationer udgør på 

denne vis muligheden for at trække på ens svage netværks stærke netværk - de svage relationer 

bliver bindeleddet mellem hinandens stærke netværk, hvorfor de er gensidigt afhængige – forholdet 

mellem de svage og de stærke netværk er altså interrelationelt. (Granovetter, 1983) Granovetter, 

nævner imidlertid også fordelene ved stærke netværksrelationer og pointerer i denne sammenhæng, 

”…strong ties have greater motivation to be of assistance and are typically more easily available.” 

(Granovetter, 1983:209) 
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Enstemmigt med Granovetter står Kent Wickstrøm Jensen, der i en artikel fra 2005 konkluderer at 

videndeling ikke fungerer i praksis, netop på grund af vores tilknytning til stærke sociale 

netværksrelationer (Vinkel Sørensen, 2005). Disse er ifølge både Wickstrøm og Granovetter 

medvirkende til at sætte en begrænsning op omkring videndeling, da det ligger i vores natur at 

opsøge viden hos personer vi har en forud etableret relation til. Således begrænses mulighederne for 

en udvidelse af vores videnbase og i sidste ende videndeling. Granovetter udtrykker denne tendens, 

som nævnt ovenfor, som styrken ved svage netværksrelationer.  

Afgørende for, hvordan de forskellige projektgrupper kan karakteriseres må alt andet lige være, 

hvorvidt grupperne er sammensat ud fra et gennemgribende socialt eller fagligt perspektiv. Anskuet 

helt nøgternt er det god logik, at en gruppe sammensat af individer med forskellige baggrunde er 

synergifremmende i den forstand, at gruppens profil bliver bred. Således kan der sættes en række 

forudsætninger op for betydningen af gruppedannelsen og den organisatoriske profil i forhold til, 

hvorvidt der er tale om en heterogen eller homogen gruppesammensætning. Som oftest vil vi som 

mennesker, rent instinktivt, danne gruppe med personer, der ligner os selv – der er altså tale om en 

selektiv udvælgelsesproces, hvor vi finder individer, der ligner os selv.  

Når viden bringes i spil i netværket åbnes der op for iscenesættelse af viden – således bliver 

netværket en absolut afgørende faktor i henhold til deling af viden. Viden udfordres gennem 

netværket når det kombineres med anden viden, hvilket medfører ny viden og udnyttes fordi 

netværket giver adgang til viden. 

 

4.2 Opsummering 

 

Ovenstående kapitel havde til formål at give indsigt i, hvordan netværksrelationer spiller ind i 

forhold til praksisfællesskaber, viden og videndeling.  

De uformelle forhold er afgørende i henhold til videndeling. Indsigt i virksomhedens uformelle 

netværk er afgørende, da de ellers, i stedet for at have en bidragende effekt, kan trække fællesskabet 

i en negativ retning. 
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Sociale relationer spiller ligeledes en vigtig rolle. Som individer viste undersøgelser at vi hellere vil 

videndele med personer, der måske ikke besidder brugbar viden men som vi har sympati for som 

mennesker frem for at videndele med kompetente mennesker, som vi ikke bryder os om.  

Netværk er vigtigt men er også en omkostning netop på grund af dens inkluderende effekt, således 

kan netværket også trække i én uden at man nødvendigvis selv får noget igen.  

 Netværket er afgørende i henhold til at facilitere videndeling, herunder kan man som Granovetter 

tale om stærke og svage netværksrelationer og betydningen af de to. Granovetter fokuserer som 

nævnt på styrken ved svage netværksrelationer frem for stærke, da de svage relationer åbner for et 

differentieret netværk dermed en differentieret og mere udbytterig videndeling. Overfor Granovetter 

står Casciaro og Lobos undersøgelse, der viste at vi som individer foretrækker at videndele med 

folk vi synes godt om, hvilket typisk er personer vi har en stærk tilknytning til. Dermed opstår en 

potentiel barriere, forstået på den måde at vi holder os til vores stærke netværksrelationer og ikke 

søger at udvide vores videnbase. Dermed udfordres Granovetters teori i forhold til om tankegangen 

omkring de svage netværksrelationer er operationaliserbar i praksis.  

Det faktum at vi oftest indgår i netværksrelationer med folk vi synes godt om kan skabe en 

videnredundans, da udviklingspotentialet med reference til ens videnbase begrænses af at blive 

udsat for et ensartet netværk. Ud fra en teoretisk betragtning vil det således være relevant at kigge 

nærmere på de såkaldt svage netværksrelationer, da de kan åbne op for ny indsigt og dermed ny 

viden.     
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4.3 Analyse: Praksisfællesskab og netværk i praksis 
 

Netværk og udnyttelse af netværk er som tidligere nævnt en væsentlig faktor i forhold en opnåelse 

af succesfuld videndeling men også - som nedenstående bekræfter – for udbredelse af kendskabet til 

KPH. Således har 83,3% af de adspurgte fået kendskab til KPH gennem netværk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Netværksdannelse, gennemsigtighed og social indsigt i henhold til kompetencefordeling på KPH 

bliver gennemgående efterlyst. ”Jeg tænker at det måske ville være mere hensigtsmæssigt med 

nogle mere tætte netværksrelationer mellem nogle projektgrupper” (Bilag 6).  

KPH har mange forskelligartet projekter tilknyttet, hvilket på den ene side skaber mangfoldighed 

men som så på den anden side skaber en distance mellem projekterne på KPH. Så selvom de givet 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

90,0% 

Uddannelse Netværk Internet Andet 

Hvor kender du KPH fra? 

Hvor kender du KPH fra? 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Uddannelse 6,3% 3 

Netværk 83,3% 40 

Internet 0,0% 0 

Andet 16,7% 8 

answered question 48 

skipped question 3 

 Figure 5: Kendskab til KPH, (Bilag 6) 
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eksisterer i et praksisfællesskab på den præmis, at de har nogle helt overordnede karakteristika 

tilfælles mangler der givetvis nogle interessefællesskaber. "Folk er forskellige, rigtig forskellige 

[…] hvilket jeg synes er lidt negativt, for hvis man deler lidt nogle samme du ved sådan 

værdifællesskaber, så kan man komme ret langt […]. Jeg kunne godt tænke mig at se kunne se, 

hvem har jeg noget tilfælles med og hvordan kan vi facilitere noget der giver os værdi. Og så kunne 

jeg måske godt tænke mig nogle […] flere specialister, der var indenfor de felter som vi opererer i 

også, fordi der er mange, der laver noget som er så langt væk fra os [...]" (Bilag 1, nr. 1). Her 

udtrykkes netop mangfoldigheden på KPH, men i en sammenhæng, hvor mangfoldighed ikke 

skaber grobund for mere videndeling fordi projektgrupperne på KPH er så forskellige. Det 

underbygger netop argumentet at man ikke bare kan sætte en masse folk sammen og forvente, at der 

videndeles blot fordi man arbejder det samme sted. På et kontekstuelt niveau kan identificeres et 

interessant aspekt i forhold til videndeling i praksisfællesskabet, ”…vi sidder jo i hver vores 

kontekst, så hvordan den viden der er i den ene kontekst overføres til den anden kontekst, det er jo 

også en udfordring.”(Bilag 1, nr. 6) Så på trods af at en projektgruppe ligger inde med erfaring og 

viden omkring en given ting, er der barrierer i forhold til, hvordan man får videreformidlet den 

viden til et andet projekt, som måske arbejder i en helt anden kontekst, med andre mål, 

arbejdsmetoder og engagement.  

Noget helt basalt som, hvornår og hvor man er på KPH spiller tilsyneladende også en rolle i forhold 

til, hvem man identificerer sig med, som dermed udgør potentielle videndelingskontakter,”Der er 

lidt en differentiering i projektgrupperne fordi, der er meget det faste crowd, som har deres daglige 

gang, og det er også sådan de projektgrupper som jeg identificerer med, at de er en del af KPH 

[…]. Jeg kan mærke at differentierer meget oppe i hovedet på hvem er hvor og hvordan bruger folk 

egentlig stedet” (Bilag 1, nr. 2) 

I henhold til at opstille en sammenhæng mellem grupperne på KPH, valgte jeg i de enkelte 

interviews at den pågældende respondent skulle forholde sig, hvorvidt han/hun kendte til de fem 

øvrige projekter. Projekterne blev som nævnt i metodeafsnittet udvalgt med den tanke at de skulle 

repræsentere bredden på KPH, hvorfor nogle af projekterne sidder i Flex, andre i 8-4 og andre i 

FilmTV. Desuden er de udvalgte gruppers tilstedeværelse på KPH. Ud fra, hvor meget de kendte til 

de fem øvrige projekter inddelte jeg kendskabsgraden i fire kategorier; Indgående kendskab (tyk 

streg), kender godt (tynd streg), kender (stiplet streg), intet kendskab (ingen streg). Nedenfor ses 

respondenternes interrelationelle kendskabsgrad i en grafisk illustration efter egen tilvirkning: 
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Figur 6: Viden og netværk (egen tilvirkning) 

 

Ovenstående illustration viser nogle interessante perspektiver omkring det interrelationelle forhold 

mellem de udvalgte projektgrupper, som indikerer tendenser omkring, hvordan netværkene på KPH 

fungerer. Alle projektgrupperne kender til Teori&Praksis, som også er et af de mest etablerede 

projekter på KPH og dermed et projekt, som er på KPH på fuld tid. Generelt kan det aflæses at der 

er størst kendskab til Teori&Praksis og 48 Termokander, som må betragtes som værende de mest 

etablerede projekter, da interviewene blev afholdt. FreeBikes har indgående kendskab til de to, 

mens projektet ikke har kendskab til YCity, Consume eller KlimaTV.  Sidstnævnte tre er da også de 

projekter af de udvalgte, som bruger mindst tid på KPH. Især Consume og KlimaTV’s 

tilstedeværelse på KPH er centeret omkring deadlines, hvilket betyder at de ikke som sådan er en 

del af dagligdagen på KPH.  Generelt set skal det fremhæves, at de netværksrelationer der eksisterer 

på KPH primært er at betegne som få stærke netværksrelationer. Med reference til Granovetter 

bliver det en udfordring at der er færre svage netværksrelationer end stærke, da det sætter en 

begrænsning op omkring diversiteten i videndelingen på stedet.  
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I interview med Andreas Hjorth Frederiksen fremhæver han også at der mangler en interaktion 

mellem projekterne på stedet og siger i den forbindelse at,”…den rådgivning vi laver den kupper 

måske også nogle gange videndelingen. I stedet for at sige, rådgivning går ud på at du skal snakke 

med dem og du skal snakke med dem - altså i virkeligheden, man kunne pege dem i retning af nogle 

projekter, nogle vidensbærere, som er i huset eller som er udenfor huset og så lade det være 

rådgivningen i stedet for at gå ind i en detailrådgivning omkring deres projekt” (Bilag 1, nr. 8). Her 

er et godt eksempel på, hvordan ledelsens rådgivning i virkeligheden går ind og har en negativ 

indvirkning på netværkspotentialet på stedet, hvor rådgivning gennem andre projektgrupper ville 

give en relevant rådgivning og samtidig have relationsskabende karakter.  

 

4.4 Delkonklusion 

 

Den indsamlede empiri viste at der på KPH var en stor forskellighed blandt de forskellige 

projektgrupper, hvilket blev anskuet som en negativ ting, da det gjorde det svært at se, hvordan 

viden kunne videreformidles mellem projektgrupper i forskellige kontekstuelle stadier. 

Netværksdannelsen på KPH sker desuden på baggrund af, hvornår de forskellige projekter er på 

KPH, således at dem man betragter som værende en del af fællesskabet KPH, er dem der er der på 

samme tid som ens egen projektgruppe. Holder man denne tendens op mod Granovetters teori om 

vigtigheden af svage netværksrelationer, kan der identificeres et problem i forhold til facilitering af 

videndeling. Når projektgrupperne laver en skelnen i forhold til, hvem de identificerer sig med sker 

der en opdeling, som er medbestemmende til, hvem man vælger at videndele med, som bliver de 

stærke netværksrelationer.   
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Kapitel 5  

5.1 Et organisatorisk perspektiv 
 

Organisationen spiller en vigtig rolle i forhold til at praksisfællesskaber og som følge heraf 

videndeling opstår og faciliteres. Organisationen bidrager med de ydre fysiske rammer og skaber 

dermed et rum for praksisfællesskaber og videndeling. I denne betragtning er organisationen en 

medspiller – det er dog vigtigt at fremhæve at organisationen også kan anskues som en modspiller i 

denne sammenhæng. Organisationsstrukturen har stor betydning, hvad enten der er tale om en 

hierarkisk eller horisontal organisationsstruktur. Indeværende kapitel vil således tage udgangspunkt 

i, hvordan organisationen spiller ind i forhold til videndeling samt, hvilke udfordringer det fører 

med sig. 

5.1.2 Organisationsstruktur – Hierarkisk vs. horisontal struktur 

 

Den hierarkiske struktur vil helt nøgternt anskuet have en negativ indvirkning på 

praksisfællesskabet, da selve informationsflowet typisk vil følge prædefinerede faste mønstre. 

Dermed bliver der tale om et rigidt interaktionsforhold mellem aktørerne, hvorfor fundamentet og 

dermed sandsynligheden for fremkomsten af praksisfællesskaber minimeres.  

Den horisontale struktur derimod er kendetegnet ved en mere flad struktur, hvilket skaber mere 

åbenhed og muligheder for et dynamisk miljø, hvori viden bliver en faktor som prioriteres. I 

henhold til at skabe den bedste grobund for praksisfællesskaber vil en flad struktur være mest 

fordelagtigt, da aktørerne ikke er underlagt tunge hierarkiske restriktioner.  

5.1.3 Organisationskultur 

 

Den overordnede organisationskultur er med til at sige noget om organisationens tilgang til eksterne 

og interne udfordringer samt, hvilke værdier der ligger indlejret i kulturen. Desuden bør kulturen 

skinne igennem til medlemmerne af den pågældende organisationen, således at man forstår sig på, 

hvad praksis på det gældende sted er. Ifølge Edgar Schein er organisationskultur stærkt afhængig af 

ledelsen, 
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”Organisationskultur skabes delvis af ledere, og en af de vigtigste ledelsesopgaver er at skabe, lede 

og undertiden endog nedbryde kultur” (Schein, 1994:13) 

En leder skal således være klar over organisationskulturen, på en sådan måde at medlemmerne af 

organisationen aldrig er i tvivl om, hvad der er kulturelt gældende.  

Schein definerer en gruppes kultur som, 

”Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig medens den løste sine 

problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive 

betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at 

opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer” (Schein, 1994) 

Her anskues kultur i et funktionalistisk perspektiv, hvori det centrale omdrejningspunkt er kultur 

som en integrationsmekanisme – kulturen skaber konsensus og binder organisationen og dens 

medlemmer sammen (Schultz, 1990). Således bliver kultur et redskab til at forstå såvel 

medlemmerne af en organisation som organisationen selv. Joanne Martin og Debra Meyerson 

bruger den samme analogi som Schein i forhold til at anskue organisationskultur som den lim, der 

binder organisationen sammen (Meyerson & Martin, 1987), denne tilgang defineres af Martin og 

Meyerson som integrationsparadigmet. Kendetegnende for deres arbejde er dog imidlertid en 

bredere tilgang til forståelse af organisationskultur, herunder eksistensen af muligheder og 

begrænsninger i forhold til organisationskultur; dette tydeliggøres gennem tre paradigmer, som 

nævnt (1) integrationsparadigmet, og herudover (2) differentieringsparadigmet samt (3) 

tvetydighedsparadigmet.  

(1) Integrationsparadigmet tager som nævnt udgangspunkt i organisationskultur som en slags 

klister, der holder organisationen sammen.  

(2) Differentieringsparadigmet fokuserer på forskelligheder i organisationen samt mangel på 

sammenhæng mellem organisationsmedlemmerne, der som følge heraf skaber subkulturer i 

organisationen. Subkulturer, som i kraft af deres forskellighed for organisationen har en anden 

kultur, skaber en anden kulturforståelse for medlemmerne af subkulturerne i forhold til den for 

selve organisationen gældende kultur. Desuden er kulturelle forskelle mellem de enkelte subkulturer 

et andet karakteristika. Således er uoverensstemmelser et nøgleord, da man ud fra dette paradigme 

bør acceptere det faktum at organisationskultur har en såvel inkluderende som ekskluderende effekt 
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med reference til den eksisterende organisationskultur. Inkluderende i den forstand at subkulturer 

kan have en støttende effekt, såfremt den istemmer den dominerende kultur i den enkelte 

organisation og ekskluderende, da subkulturer kan trække medlemmerne i en anden retning, ud fra 

et kulturelt aspekt. I forlængelse heraf er en anden vigtig pointe ud fra differentieringsparadigmet at 

organisationen påvirkes både internt og eksternt.   

(3) Tvetydighedsparadigmet tager til forskel for de to andre paradigmer fat i den kulturelle 

omskiftelighed, som alt andet lige er kendetegnende for de fleste organisationer – herunder skal 

nævnes, et omskifteligt arbejdsmiljø og udskiftning af organisationsmedlemmer som faktorer, der 

påvirker arbejdsklimaet. Disse er faktorer, der udfordrer sammenhold og fællesskabsfølelse mellem 

organisationsmedlemmerne, da tvetydighedsparadigmet både indeholder harmoni og konflikt, 

enighed og uenighed osv. medlemmerne imellem. Desuden gør netop disse forskelligheder det 

svært at trække grænserne op mellem den overordnede organisationskultur og de forskellige 

subkulturer, der eksisterer side om side.   

Majken Schultz definerer ligesom Schein kultur i en gruppesammenhæng som antagelser individer 

tilegner sig og tager for givet i deres fælles arbejdsliv (Schultz, 1990:11). Fælles bedrifter er således 

med til at frembringe en fællesskabsfølelse, som bringer medlemmerne tættere på hinanden. 

Hvorvidt en organisationskultur trænger igennem og dermed tilfører mening til medlemmerne af 

den givne organisation er bl.a. afhængig af, hvordan nye medlemmer modtages, hvorved der 

potentielt kan opstå et socialiseringsproblem (Schein, 1994:21). Schein lægger i denne henseende 

netop vægt på at, hvorvidt organisationskultur bliver integreret af nye medlemmer i høj grad 

afhænger af en velvilje fra de gamle medlemmer til så at sige vise vejen. Herunder er fælles 

antagelser en afgørende præmis, således vil ”…en hvilken som helst gruppe med en stabil 

medlemskreds og en historie bestående af fælles læring have udviklet kultur på et eller andet 

niveau, hvorimod en gruppe, der enten har en stor udskiftning af medlemmer og ledere eller en 

historie uden nogen form for udfordrende begivenheder, meget vel kan mangle enhver form for 

fælles antagelser” (Schein, 1994:23). Skal kultur skinne igennem i et organisatorisk perspektiv og 

dermed have en synergistisk effekt, kræver det at der er stabilitet, hvad angår såvel ledere og 

medlemmer af organisationen. Udskiftning på begge fronter gør det problematisk at skabe en 

tydeligt organisatorisk profil.  
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Ifølge Schein er kulturforståelse i særdeleshed en nødvendighed for ledere, hvis de skal kunne være 

i stand til at lede (Schein, 1994:23). Med reference til førnævnte antagelser som fællesnævner for en 

gruppes accept af organisationskultur, fremhæver Schein det faktum at en leders beslutninger, 

såfremt de fungerer i praksis, på sigt kan gå fra at være en individuel ledelsesmæssig beslutning til 

at blive betragtet som fælles antagelser og dermed opnås en kognitiv samhørighed.   

En anden vigtig pointe er at kultur og ledelse hænger sammen, forstået på den måde at kultur i 

organisationen eller manglen på samme bør være en ledelsesmæssig prioritering. Således bliver det 

enhver leders opgave at se, hvorvidt den eksisterende kultur er funktionsdygtig og ligeledes tage 

hånd om såvel funktionelle som ikke-funktionelle elementer, for derved at gøre gruppen i 

organisationen omstillingsparate i et omskifteligt miljø. (Schein, 1994) 

Richard McDermott og Carla O’Dell fokuserer i deres artikel Overcoming Cultural Barriers to 

Sharing Knowledge (McDermott & O’Dell 2001), på baggrund af empiriske undersøgelser, at 

såfremt man som organisation ønsker at optimere og fremme videndelingen er det netop ens tilgang 

til videndeling, der bør være genstand for opmærksomhed og forandring og ikke kulturen i sig selv. 

I en organisation med videndelingskultur vil aktørerne tage den til sig og dermed dele viden – fordi 

det er en naturlighed og ikke fordi det er noget, der bliver presset ned over hovedet på dem. Således 

kan det argumenteres at videndeling skal matche den pågældende organisation og, hvordan tingene 

bliver gjort. Netop derfor vil det være kunstigt at introducere tiltag som ligger udenfor den måde, 

hvorpå organisationen ellers udfører sine opgaver. Som nævnt i ovenstående ved Schein er kultur en 

konstant variabel som hele tiden bør nurses, men en egentlig omlægning af organisationskultur er 

ikke som udgangspunkt en mulig løsning.   

5.2 Opsummering 

Organisationsstruktur spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe et miljø for videndeling i form 

af et praksisfællesskab. I denne sammenhæng kan man tale om en sondring mellem to overordnede 

strukturer, hierarkisk vs. horisontal struktur. Sidstnævnte er den mest hensigtsmæssige med henblik 

på at skabe et optimalt miljø for videndeling. I modsætning til hierarkisk struktur bryder den 

horisontale struktur med rigide grænser på tværs af organisationen. 

Organisationskulturen har indflydelse på, hvordan organisationen og dens medlemmer udfører deres 

opgaver. Hvorvidt der er en kultur til stede i forhold til, hvordan tingene gribes an er essentielt, da 

en mangel på en sådan kultur vil fungere som stopklods overfor, hvilke initiativer, der sættes i 
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verden. Ved tilgang af nye medlemmer er kulturen det der knytter medlemmerne sammen i 

fællesskabet. Organisationens kultur kan således binde medlemmerne sammen (integration). Kultur 

og subkultur eksisterer side om side, hvilket fremmer diversitet, da kulturen i de to kan være 

forskellige (differentiering). Kulturen er desuden påvirkelig over for udskiftning af medlemmer, da 

det er med til at udfordre sammenholdet i organisationen (tvetydighed). Kultur fordrer således 

stabilitet på såvel ledelses- som medlemsplan. Kulturen i organisationen skal ligge op til 

videndeling – på den måde er det ikke kulturen, der skal ændres for at passe ind i prioriteringen af 

videndeling men vice versa.    
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5.3 Analyse: Organisationskulturen på KPH 
 

Meyerson & Martins arbejde med de tre paradigmer er interessant, da de, udover at anskue 

organisationskultur, som noget der binder organisationen og medlemmerne sammen også bringer en 

nuanceret tankegang ind og beskæftiger sig med, hvordan de andre paradigmer også er medspillere i 

en opbygning af den kulturelle forståelse. I følgende afsnit tages der således dels udgangspunkt i 

kultur, som afgørende i forhold til at binde medlemmerne og selve organisationen sammen men i 

ligeså høj grad, vil fokus være på, hvordan kultur konstant forandres i en organisatorisk kontekst 

som KPH befinder sig i, hvor udskiftning af medlemmer er en naturlig del af selve organisationens 

eksistens.  

Det viste sig ret hurtigt at ovenstående overskrift, organisationskulturen på KPH, udgør et 

problematisk aspekt. KPH har i sit to et halvt årige levetid haft intet mindre end tre forskellige 

ledere, hvilket sætter et nødvendigt spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem den 

ledelsesmæssige indsats og organisationskulturen. Et paradoks, eftersom det i høj grad 

problematiserer mulighederne for at skabe en vedvarende kultur på KPH. Desuden har der været og 

er til stadighed en relativ stor udskiftning i projektgrupperne på KPH. De to ting sammenholdt har 

uden tvivl betydning for organisationskulturen, eller mangel på samme, på KPH.  Som nævnt i 

ovenstående fokuserer Schein på kontinuitet som et afgørende parameter i forhold til, at skabe, 

udvikle og bevare organisationskultur.      

”…i et organisationsrelief er det ikke særlig langt […] det kræver mange tiltag fra brugerne – det 

kræver en aktiv handling fra os […]hele organisationskulturen er stadig i udarbejdelsen” (Bilag 1, 

nr. 2) 

 Således lyder vurderingen fra en af respondenterne i forhold til organisationskulturen på KPH. En 

respondent, som vel at mærke er på KPH på fuldtid med sit projekt, hvilket alt andet lige burde give 

de bedst mulige forudsætninger i henhold til klart at kunne se, hvilken kultur det er KPH gerne vil 

repræsentere – spørgsmålet er bare: Ved KPH selv, hvilken kultur de ønsker? I denne sammenhæng 

nævner én af respondenterne at KPH burde gøre det ”…tydeligere, hvad det er man vil være kendt 

for…”(Bilag 1, nr. 3), hvilket ville sikre at organisationskulturen på KPH vises udadtil og dermed 

skaber grobund for en vedvarende og udviklingsdygtig kultur på stedet.  
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En respondent ligger vægt på at det i bund og grund burde være den enkeltes ansvar at skabe 

rammerne omkring videndeling og nævner i forbindelse med spørgsmålet omkring det mest 

problematiske ved videndeling på KPH, at for at tiltag skal have en chance for at fungere i et 

længere perspektiv end bare en enkelt workshop, et enkelt møde så er der behov for en person, der 

tager videndeling som indsats på sig, 

 ”…når der ikke er nogen tradition et sted, så kræver det at der er en som påtager sig det som en 

opgave” (Bilag 1, nr. 1). 

Adspurgt omkring optimering af videndeling nævner én respondent, efter at have foreslået et 

videndelingstiltag, at  

”…der er overhovedet ikke er den kultur på KPH, så det ville være spøjst at tilføje..” (Bilag 1, nr. 

1) 

En meget rammende kommentar, som klart udstiller det faktum, at man sagtens kan ræssonere sig 

frem til forskellige tiltag, der skal være med til at sætte gang i videndeling og erfaringsudveksling 

samt skabe sociale relationer, men mangel på kultur, som respondenten nævner i ovenstående bliver 

meget hurtigt en stopklods. Det især fordi, at medlemmerne af organisationen KPH ikke før har 

oplevet sådanne tiltag, hvorfor det får en kunstig klang lige pludselig at få presset nogle normer og i 

bund og grund en kultur ned over hovedet.  

Jeg bad lederen af KPH, Anne Katrine Heje Larsen, om at forholde sig til organisationskulturen på 

stedet og spurgte hende i den sammenhæng om hun troede det var muligt at skabe en 

videndelingskultur, hvortil hun svarede, 

”Det er der helt sikkert mulighed for. Vi er ved at ændre kulturen og sørge for at folk videndeler, vi 

har fundet ud af at der er kræfter i huset der er rigtigt gode til det og andre som skal skubbes i 

gang. Med de kontrakter vi laver, hvor KPH forventer af brugerne er at de skal deltage aktivt i 

videndeling, og sætte minimum et netværks/videndelingsarrangment op om året. Vi har erfaret at vi 

skal tale med alle personligt fremfor gennem mails” (Bilag 2). 

Også den tidligere leder, Andreas Hjorth Frederiksen ser muligheder i forhold til at skabe en kultur, 

der ansporer videndeling, 
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”Der er sådan to overordnet knapper at trykke på; den ene det er den med forventningsafstemning 

og en forventningsafstemning som har konsekvenser, dvs., en kontraktliggørelse af det forhold vi 

har når de kommer ind i huset. […]Fordi der skal være en fælles forståelse for, hvad er det man 

bidrager med, hvad er det man betaler tilbage til stedet, ikke til KPH men til de andre 

organisationer, til fællesskabet” (Bilag 1, nr. 8) 

Omkring den største barriere ved videndeling nævner Andreas Hjorth Frederiksen,  

”den største barriere for os det er at vi har ikke fuldstændig metodefrihed, vi kan ikke bare gøre, 

hvad vi vil, vi har en driftsaftale med Københavns Kommune, som gør at vi skal være et bredt 

tilbud. Vi er her ikke bare for iværksættere, vi er her ikke for professionelle, vi er her for folk under 

30 år og det er altså de færreste der er der i deres liv på det tidspunkt, at de går 100% ind i et 

projekt”(Bilag 1, nr. 8) 

Således kan KPH ikke ene og alene træffe alle beslutninger men skal konstant sørge for at arbejde 

indenfor rammerne som driftsaftalen men Københavns Kommune konstituerer.  

Som nævnt tidligere i afhandlingen er KPH karakteriseret ved en utrolig bred repræsentation i form 

af projektgrupper. Således bliver KPH nødvendigvis en organisation, der er præget af autonome 

strukturer og aktører, hvilket klart medfører nogle organisatoriske udfordringer i forhold til, 

hvordan man får skabt en fælles organisationskultur, når projekterne er så forskellige på parametre 

som, mission, strategi, målsætning osv.  

Den nu tidligere praktikant på KPH, Gry Jensen, fik til opgave at arrangere forskellige 

videndelingsarrangementer. Hvis videndeling i sandhed betragtes som en prioriteringssag i et 

organisatorisk, strategisk perspektiv kan man stille sig kritisk overfor det faktum at det er en 

praktikant – som arbejder gratis – der har ansvaret for optimering af videndeling. Hvis videndeling 

var reelt prioriteret ville det være organiseret som et drifts- og udviklingsansvar i den faste stab. Jeg 

bad Andreas Hjorth Frederiksen om at forholde sig til dette aspekt, hvortil han svarede at ”…det 

siger jo selvfølgelig meget om vores prioritering af det, at det ikke er en kernefunktion…” (Bilag 1, 

nr. 8) 
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5.4 Delkonklusion 

 

På KPH viste empirien at den store udskiftning i projektgrupper har gjort det svært at udvikle en 

fælles kultur for stedet. På den måde hænger organisationskulturen sammen med foregående kapitel 

vedrørende netværksrelationer, forstået på den måde at mangel på fælles kultur medfører mangel på 

fællesskabsfølelse for stedet, som i sidste ende udfordrer mulighederne for at skabe relationer på 

tværs af projektgrupperne, da organisationen gerne skulle være en hjørnesten i fremkomsten af 

praksisfællesskaber. Respondenterne lagde i denne forbindelse vægt på, at organisationskulturen 

stadig er i udarbejdelsen. I et omskifteligt miljø som KPH, hvor der helt naturligt sker af- og tilgang 

af projekter løbende er det nødvendigt med en synlig kultur. Dermed ligger der en klar udfordring i 

forhold til at etablere en entydig kultur, som i sidste ende vil styrke videndelingsinitiativerne.  

Organisationens struktur kan desuden være en hæmsko for videndeling, da en stiv 

organisationsstruktur vil skabe et problematisk forhold mellem organisationsmedlemmerne – det 

bliver svært for medlemmerne at se hvor de andre medlemmers viden og kompetencer ligger, 

hvilket ultimativt udfordrer muligheden for at praksisfællesskaber kan opstå. Således er en 

horisontal organisationsstruktur at foretrække, da de fleksible grænser giver medlemmerne 

muligheden for at se, hvor hinandens kompetencer ligger og dermed finde sammen i fælles 

foretagender. Dette sker naturligvis ikke uden videre, men organisationsstrukturen er en 

forudsætning.  

Schein fremhæver som nævnt vigtigheden af af at organisationskultur er en konstant og ikke et 

quick fix. Når man på KPH har en praktikant som en ansvarlig for videndeling, viser det mangel på 

seriøsitet, hvorved videndeling bliver politisk videndeling - videndeling bliver et buzz word snarere 

end en egentlig prioritering. Desuden skal det i denne sammenhæng bemærkes at Gry Jensen tog 

videndeling på sig på eget initiativ – det var dermed ikke et resultat af en organisatorisk ambition. 

Når videndeling ikke føres mere ud i livet bliver den organisatoriske prioritering en barriere for 

videndeling – videndeling skal tænkes videre end blot at stille de fysiske rammer til rådighed. Gry 

Jensens arbejde omkring videndeling har vist, at potentialet er tilstede samt at initiativerne er blevet 

positivt modtaget, men for at de skal gå fra at være få vellykkede arrangementer til at blive et 

bæredygtigt koncept kræver det vedvarende nursing. I interview med Gry Jensen sagde hun i 

forbindelse med de initiativer, som hun har igangsat at ”…jeg tror der er rigtig mange ting, som kan 
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køre af sig selv” (Bilag 1, nr. 7).  Men i praksis fungerer det bare ikke sådan – empirien har vist at der er 

behov for en torveholder på videndeling, én som kan have videndeling som funktion.  
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6.1 Diskussion 

 

Et gennemgående spørgsmål, som trænger sig på er, hvorvidt videndeling fører til innovation – 

innovation forstået som en proces, der bringer noget nyt med sig, der har værdi i praksis. Med 

reference til de teoretiske kapitler i denne afhandling peger teorien på at videndeling fører 

innovation med sig. Teorien maler et til tider rosenrødt billede af potentialet ved videndeling. 

Således viser den indsamlede empiri at praksis er langt fra teori. Teoretisk set er det relativt nemt og 

ikke mindst omkostningsfrit at behandle videndeling samt at fremhæve potentialet men en sort-hvid 

betragtning kan ikke overføres til praksis.  

På baggrund af litteraturen er det desuden problematisk, at man ikke umiddelbart kan finde 

praktiske anvisninger til at imødekomme udfordringerne ved videndeling i form af konkrete 

redskaber til videndeling. Således bliver videndeling svært at udføre i praksis. KPHs fødselstese, at 

skabe et miljø, hvori der videndeles, erfaringsudveksles, netværkes, lyder rent normativt flot og 

ambitiøst. Problemet er bare at, projektegoisme er et gennemgribende karakteristika, hvorfor der 

indlejret i KPH er nogle uoverkommelige udfordringer. Således kan selve visionen bag KPH sættes 

i et kritisk lys – fødselstesen lever ikke op til virkeligheden, hvilket skaber et skævt 

eksistensgrundlag. Nedenstående citat blev anvendt i beskrivelsen af KPH og fremsætter KPH’s 

mission. 

”KPH vil være en katalysator og platform for ungdomskultur […] KPH skal blive en af verdens 

førende platforme for unge kulturelle og sociale igangsættere […] der opbygges internationale 

netværkssamarbejder med henblik på erfaringsdeling…”(Bilag 6) 

 

Erfarings- og videndeling forudsætter tilstedeværelsen af individer og et forhold mellem disse. 

Videndeling knytter sig med andre ord til et kollektivt forhold, hvilket gør det til et komplekst 

forhold at iscenesætte i praksis. Således bliver det en utopisk målsætning at ville være verdensleder 

indenfor sociale og kulturelle iværksætterplatforme, hvorfor man må forholde sig kritisk til denne 

målsætning. Denne afhandling har vist at videndeling i et praksismillø er vanskeligt at facilitere, det 

i særdeleshed fordi aktørerne organiserer sig i praksisfællesskaber (projektgrupperne på KPH), som 

opstiller en mur mellem de enkelte praksisfællesskaber og dermed muligheden for videndeling 

mellem disse.  
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Desuden er det svært at be- afkræfte i hvor stort et omfang videndeling finder sted, da der netop er 

så stor spredning på de tilknyttede projektgrupper – og det både, hvad angår strategi, organisering, 

tilstedeværelse, ambitioner. Således kan det diskuteres om et sted som KPH magter opgaven, at 

optimere videndeling og have det som omdrejningspunkt. Her skal KPHs kompetencer fremhæves 

som problematiske men også aktørerne spiller en rolle i forhold til deres indstilling til videndeling 

på stedet. Netop det faktum, at det er et gensidigt afhængighedsforhold, der influerer videndelingen 

i praksis problematiserer potentialet for videndeling i praksis, da der bliver tale om en kompleks og 

uforudsigelig proces.  

KPH er som nævnt støttet af Københavns Kommune. Pengene til KPH er så at sige givet ud med 

det formål at stedet skal være med til at skabe nyt, og ikke blot være en arbejdsplads for projekter. 

Eksemplerne på samarbejde er i et empirisk perspektiv blevet belyst og de er meget få – ja nærmest 

ikke-eksisterende og er baseret på sporadiske snakke snarere end egentlig videndeling som har 

relevans for de enkelte projekter. Platformen KPH fungerer men præmissen og dermed det 

strategiske visionsgrundlag for stedet kan ikke forenes med det praksisfællesskab, der er skabt på 

KPH. Der kan arrangeres videnarrangementer, sparring og andre fælles tiltag, men det skal nurses 

og prioriteres i en så høj grad, at det må og skal blive en økonomisk prioritering. En økonomisk 

prioritering som ikke er mulig i en non-profit forening som KPH, der i forvejen er præget af et 

stramt budget.   

Videndeling er blevet et buzz word og et mantra i et organisatorisk regi, hvor viden er blevet det 

vigtigste konkurrencemæssige parameter. Tidligere i afhandlingen blev vigtigheden af sociale 

relationer fremhævet, både teoretisk og empirisk. Vi deler helst viden med folk, som vi kender og 

har det godt med. Således bremses udviklingen af ens videnhorisont og begrænses til at dele den 

samme viden med de samme mennesker. Dermed ikke sagt at videndeling ikke kan føre nye 

innovative tiltag med sig, men netop på baggrund af det sociale dilemma, vil der indlejret i 

videndelingen være et naturligt loft for innovationsgraden. Et paradoks er, hvordan vigtigheden af 

sociale relationer forenes med en differentieret videndeling. Det er nemmere og ikke mindst mere 

bekvemt at opsøge viden hos en allerede etableret relation, hvorved man eliminerer den risiko, der 

naturligt ligger i at opsøge ny viden og dermed afslører uvidenhed.  
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7.1 Konklusion 

 

Afhandlingens problemformulering lød som følger, 

 

I afhandlingen ønskes at give en analyse af, hvordan videndeling blandt iværksættere formidles i 

et projekthus som KPH 

 

Ovenstående har været den overordnede ramme for afhandlingen. Med henblik på at besvare 

afhandlingens problemformulering blev der identificeret fire temaer, som havde til formål at skabe 

en forståelse for problemfeltet og derved besvare problemformuleringen. De fire temaer er 

Videndeling, praksisfællesskab, netværksrelationer og et organisatorisk perspektiv. Udgangspunktet 

for de enkelte temaer har været fire arbejdsspørgsmål, 

 

- Hvordan foregår videndeling i et praksismiljø og hvilke barrierer er der for videndeling? 

Dét at sætte en række sociale og kulturelle innovatører sammen giver i sig selv ikke mere 

videndeling. Dermed bliver forskelligheden i et praksismiljø en barriere, som, såfremt den ikke får 

nødvendig opmærksomhed begrænser mulighederne for videndeling. I henhold til at optimere 

forholdene omkring videndeling handler det helt basalt om at skabe et overblik over, hvem der er i 

praksismiljøet samt, hvordan man skaber en relevant kobling mellem de forskellige aktører, hvilket 

bl.a. kan ske ved at skabe interessefællesskaber i organisationen.  Empirien viste, at videndeling 

foregår gennem formaliseret videndelingarrangementer mens den uformelle videndeling er til stede 

men forbeholdt til at ske mellem aktører med en social relation. Derudover blev der i interviews 

med de udvalgte projektgrupper på KPH udtrykt et ønske om at skabe gennemsigtighed omkring de 

forskellige projekter – hvor langt er projektet henne? Hvem er med i projektet? Det handler altså om 

at kunne se koblingerne til de andre projekter. På den måde kan de involverede se, hvem der 

besidder en viden, som giver mening for dem at tappe ind på frem for et stort differentieret netværk 

af projekter med forskellige missioner, strategier og arbejdsmetoder.  

 

Forskelligheden i de mange projekter på KPH bliver en barriere for videndeling, da det er svært at 

se, hvem man skal videndele med samt hvorfor. I henhold til at overkomme denne barriere er det 
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nødvendigt at skabe nogle interessefællesskaber, således at det fremhæves, hvem man har noget 

tilfælles med, hvilket vil sætte skub i videndelingsprocessen. Et led i denne proces er at skabe en 

forventningsafstemning mellem projektgrupperne og KPH, således at der kan følges op på, hvorvidt 

projektgrupperne lever op til forventningerne omkring det at have plads på KPH. Således er det 

yderst positivt, at dette tiltag er blevet igangsat af den nuværende ledelse på KPH.      

 

- Hvilken betydning har praksisfællesskab for videndeling? 

Praksisfællesskabet, såfremt det er til stede, er en afgørende faktor når man taler om videndeling – 

det kan skabe nogle optimale rammer for videndeling. Gruppedynamikkerne indlejret i et 

praksisfællesskab kan gennem interaktion, videndeling og videngenerering udgøre organisationens 

videnbase. Derudover er praksisfællesskaber læringsmiljøer, som sikrer kompetenceudvikling 

blandt medlemmerne og optimalt set på tværs af praksisfællesskaber. Fælles interesseområder er det 

absolutte udgangspunkt for at et praksisfællesskab kan få sin begyndelse, det bliver derfor en 

altoverskyggende barriere såfremt man ikke formår at facilitere et indblik i fælles interessefelter 

internt i organisationen. Med et overbliksværktøj realiseres et indblik i, hvor interessefællesskaber 

ligger i organisationen og dermed skabes et incitament for interaktion mellem medlemmerne.  

 

- Hvordan spiller sociale netværksrelationer ind på videndeling i et praksisfællesskab? 

Sociale netværksrelationer spiller en stor rolle vedrørende facilitering af videndeling. Som empirien 

viste lagde stort set alle respondenterne vægt på, at de foretrækker at videndele med folk de har en 

allerede etableret kontakt til, hvilket ultimativt sætter sociale relationer frem for faglige relationer 

og dermed potentielt set kan skade kvaliteten af videndeling. Det handler derfor om at skabe et 

miljø, som understøtter muligheden for fremkosten af nye sociale relationer. Som nævnt i 

ovenstående er det i denne sammenhæng vigtigt at skabe interessefællesskaber. Således spiller 

sociale netværksrelationer ind på videndeling, forstået på den måde at de i et praksismiljø vil kunne 

skabe relationer mellem aktører, som dermed bruger hinandens viden og således indgår i en 

videndeling. Videndeling i praksis sker blandt stærke netværksrelationer, hvilket man bør forholde 

sig kritisk til, da det har den implikation at man ikke skeler til svagere netværksrelationer efter 

hjælp. Desuden viste empirien at aktørerne på KPH laver en opdeling i forhold til, hvem de ser som 

en del af fællesskabet KPH. Dermed bliver det afgørende, hvornår de forskellige grupper er på 

KPH.  
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- Hvilke organisatoriske udfordringer er der i virksomheden ift. videndeling?   

Den store udskift i projektgrupper viste sig i empirien at udgøre en udfordring i forhold til at 

udvikle en fælles organisationskultur for KPH. Netop denne hyppige udskiftning fordrer en synlig 

kultur, som klarlægger, hvad det er organisationen kan og forventer. Det organisationskulturelle 

fundament er det der skaber de overordnede forudsætninger for at fremme videndeling. Der ligger 

således nogle udfordringer i henhold til at flytte fokus over på videndeling. Således bør det netop 

være videndelingsaktiviteterne, der tilpasses den eksisterende organisationskultur og ikke omvendt.  

 

Organisationsstruktur er et andet forhold, der potentielt set kan udgøre en barriere for videndeling, 

da en hierarkisk og bureaukratisk struktur vil lægge restriktioner for det naturlige videnflow i en 

organisation.  

 

7.1.2 Sammenfatning 

Kendetegnende for videndeling er det, at viden deles i de enkelte praksisfællesskaber men at der 

sker ingen eller meget lidt videndeling på tværs af praksisfællesskaberne på KPH. Den videndeling, 

der så sker, er begrænset til at ske mellem aktører, hvor der i forvejen er en stærk social tilknytning, 

hvilket er med til at udfordre mulighederne for, at videndeling bliver en egentlig del af et 

praksismiljø. Desuden viste empirien at skal videndeling blive en del af hverdagen skal den 

formidles, der skal nogle formaliserede rammer omkring. Det især fordi aktørerne ellers har svært 

ved at se, hvor der ligger nogle interessefællesskaber. Videndelingsinitiativer hverken opstår eller 

vedbliver af sig selv, hvorfor det er en nødvendighed at have en ansvarlig for videndelingen. 

Projektgrupperne bruger primært KPH som en arbejdsplads og kollegialitet og fællesskabet kommer 

således ind på sekundære placeringer. Praksisfællesskabet opstiller en række muligheder og 

barrierer i forhold til videndeling. De fire temaer, som har dannet rammen om denne afhandling er 

de steder, hvor der i særdeleshed ligger et stort potentiale men samtidig også store udfordringer i 

forhold til videndeling. Der hvor der skal sættes ind er altså, i praksismiljøet, nursing af 

praksisfællesskabet, gennemsigtighed omkring sociale netværksrelationer og det organisatoriske 

perspektiv med henblik på at skabe et match mellem den overordnede kultur og 

videndelingkulturen. Empirien bekræfter dette. Uden den rette opmærksomhed bliver videndeling, 

blot videndeling for videndelingens skyld og så er man lige vidt – måske endda et skridt tilbage i 
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forhold til udgangspunktet, da inkonsekvens på et organisatorisk plan kan skabe mistillid bland 

organisationens medlemmer.   
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8.1 Perspektivering 

 

Der eksisterer mange redskaber indenfor netværksteori, som bidrager til en forståelse omkring, 

hvordan individer interagerer samt, hvilke aspekter, der spiller ind på den sociale proces som 

networking er. Videndeling derimod, repræsenterer et forsømt område, forstået på den måde at der 

er skrevet meget om videndeling og vigtigheden af at man videndeler i henhold til at skabe værdi 

gennem viden. Men et egentlig videndelingredskab er svært at få øje på – dermed eksisterer der et 

hul mellem teori og praksis, når videndeling i den grad ophøjes til at kunne bidrage til at skærpe en 

organisations konkurrencedygtighed. Der er behov for et redskab, som er praksisnært i forhold til 

videndeling. Videndeling er blevet et politisk begreb, således at det er blevet en del af best practice, 

men uden en forståelse og indsigt i, hvorledes det egentlig faciliteres i praksis. KPH er et 

praksiseksempel på, at videndeling indgår i den overordnede mission for stedet, men det forbliver 

rent normativt, hvorfor videndeling i praksis ender med at være en påtaget ambition. Udvikling af et 

redskab for videndeling vil skabe en konkretisering af begrebet og anvendeligheden i praksis, 

hvilket samtidig vil give aktørerne et håndgribeligt eksempel på forventningerne omkring det at 

have plads i huset. Supplerende hertil kræver videndeling personlig og social indsigt, hvorfor et 

værktøj i sig selv ikke løser hele problematikken omkring videndeling. Det er således nødvendigt at 

have en person som ansvarlig for videndeling i henhold til at sikre at videndeling vedbliver over tid 

og ikke blot forbliver et øjebliks buzz word.  

 

Formålet med denne afhandling har, gennem teoretisk og empirisk analyse, været at analysere, 

hvordan viden formidles i et miljø for iværksættere.  I et større perspektiv kunne det således være 

yderst interessant at udvikle et konkret redskab til, hvordan videndeling faciliteres i praksis for 

derved at bane vejen for at videndeling bliver mere end et buzz word. Et redskab til videndeling vil 

desuden betyder at medlemmerne af en organisation dermed har noget konkret at forholde sig til, 

hvorved man alt andet lige må kunne forvente, at videndeling bliver mere tilgængeligt at nemmere 

at forholde sig til.  
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Bilag 1: Interview 

 

 

Afspillingsliste: 

1. Repsondent 1,  37:28 

2. Respondent 2,  41:50 

3. Respondent 3,  31:58 

4. Respondent 4,   33:33 

5. Respondent 5,   35:24 

6. Respondent 6,   30:06 

7. Gry Jensen,  26:19 

8. Andreas H. Frederiksen 38:38 
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Bilag 2: Interviewguide 

 

Anerkendelse/Indledning 

Først og fremmest vil jeg sige mange tak, fordi du har taget dig tid til at lade dig interviewe. Jeg er i 

gang med at skrive mit speciale vedrørende innovation og videndeling – mere specifikt omkring 

samspillet mellem sociale innovatører og videndeling sociale innovatører imellem. Jeg bruger i 

denne sammenhæng KPH til at se, hvordan videndeling mellem sociale innovatører fungerer i 

praksis. 

Jeg vil meget gerne have lov til at optage interviewet på diktafon, da det vil være en stor hjælp i det 

videre arbejde med mit speciale.  

Indledende spørgsmål 

 Hvor længe har du brugt KPH? 

 Hvordan hørte du om KPH? 

 Hvorhenne på KPH opholder du dig primært?  

 Hvornår er du typisk på KPH? 

 Hvilken rolle spiller KPH for dig/Hvad har KPH betydet for dig? 

Generelle spørgsmål omkring videndeling 

 Hvor stor værdi tillægger du videndeling? 

 Har du oplevet situationer, hvor videndeling rent faktisk har været med til at hjælpe dig og 

din projektgruppe videre? 

 Gør du selv nok for at videndele med andre projektgrupper? 

 Hvilke barrierer oplever du ift. videndeling? 

 Hvad oplever du som det mest problematiske/udfordrende ved videndeling? 

 Hvilke omkostninger ser du forbundet med videndeling? 

Specifikke spørgsmål: 

 Hvordan vil du beskrive de fysiske rammer/miljøet på KPH ift. videndeling? 

 Kender du til formelle krav vedrørende videndeling på KPH? 

 Kan du nævne nogle konkrete tiltag på KPH, som er tænkt som et led i at optimere/forbedre 

videndeling? 

 Hvordan kan videndeling på KPH optimeres? 

 Hvad er videndeling på KPH for dig? 

 Bruger du andre miljøer til videndeling uden for KPH? 

 Hvad har du brug for i forhold til videndeling på KPH? 

 Hvem videndeler du med på KPH? 

 Hvad vægter du højest ift., hvem du videndeler med, sociale eller faglige relationer? 
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Kendskab de otte projekter imellem 

Som nævnt har jeg i alt udvalgt 6 projekter på KPH, som jeg planlægger at interviewe. Jeg nævner 

nu de 5 projekter udover dit projekt og vil bede dig om kort at beskrive dit kendskab til projekterne 

 Klima-TV 

 Ycity 

 Teori & Praksis 

 Consume 

 FreeBikes 

 48 Termokander 
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Bilag 3: Mail til respondenter  

 

Hej   

 

 

Mit navn er Kim Bekker Jakobsen, jeg er i gang med at skrive min kandidatafhandling på CBS om 

innovation og videndeling. KPH fungerer som mit genstandsfelt. I denne sammenhæng har jeg i 

fællesskab med Andreas Hjorth Frederiksen udvalgt en række projekter på KPH, som er 

interessante for mig at kigge på. Herunder har vi udvalgt  . 

 

Jeg vil meget gerne lave et interview med dig omkring, hvordan du opfatter videndeling på KPH 

samt, hvilke tanker du generelt gør dig omkring videndeling. Interviewet kommer til at tage mellem 

20-25 min.  

 

Jeg vil som udgangspunkt meget gerne afholde interview i uge 22-23 - jeg er fleksibel i forhold til 

konkrete tidspunkter.  

 

Jeg håber virkelig du har tid og lyst til at lade dig interviewe – det vil betyde ubeskriveligt meget 

for mig og mit speciale. 

 

 

Med venlig hilsen,  

 

Kim Bekker Jakobsen 
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Bilag 4: Mailinterview med Anne Katrine Heje Larsen 

 

 Hvordan er dit indtryk omkring videndeling på KPH? 

Da vi startede troede vi at det skete af sig selv og gennem sociale arrangementer, det gjorde det for 

nogen af projektgruppernes vedkommende, men langt fra alle. Vi har selv sat nogle arrangementer 

i gang fordi vi har erfaret at der skal gøres noget aktivt for at det kan fungere. Vi holder derfor en 

gang hver anden måend KPH Kafemøder hvor fem nye projekter hver gang pitcher deres ideer for 

hinanden og vi derefter netværker i en time. Så har vi KPH workshop hvor vi inviterer en ekstern 

kompetence ind som afholder en workshop eller et foredrag ud fra de behov der er i KPH.  

 Hvordan ser du de fysiske rammer for videndeling på KPH? 

De fysiske rammer for videndeling er der og de er i mine øjne gode. Hele etagen er åben og der er 

mange muligheder i huset – kafeen, flex, 8-4 , køkkenet. Der er et par rum hvor folk gemmer sig i 

(TV/Klip og Lab), de rum er vi  i gang med at få integreret i resten af huset, ved at fortælle direkte 

at vi forventer at man tager el i resten af huset og deltager i de tiltag der bliver lavet som 

omhandler videndeling. 

 Hvad ser du som det mest udfordrende/problematiske ved at facilitere videndeling på KPH? 

Det kræver tid. Udfordringen er at vi gerne vil have alle i KPH til at bidrage så det ikke kun er 

sekretariatet der faciliterer det. Det er en process som vi er i gang med nu. I bund og grund tror jeg 

det handler om at vi nu har valgt at give netop vidensdeling fokus. Derudover er vi ved at lave 

kontrakter med alle i huset hvor alle skriver unde rpå at de bidrager med et arrangement, enten 

rent socialt, eller et med videndeling som fokus. Dette er kun blevet sagt tidligere, men er nu et krav 

for at sidde i huset. Det der har været problematisk ved ikke at have disse kontrakter tidligere har 

været at det har været for ukonkret. Vi kan se at alle gerne vil medvirke og at den prsonlige snak 

om det kan skubbe tingene i gang.  

 Tror du det er muligt at skabe en organisationskultur, der skaber en fællesskabsfølelse for 

stedet og ligger op til videndeling – og hvilke barrierer ser du i denne sammenhæng? 

Det er der helt sikkert mulighed for. Vi er ved at ændre kulturen og sørge for at folk videndeler, vi 

har fundet ud af at der er kræfter i huset der er rigtigt gode til det og andre som skal skubbes i 

gang-.  Med de kontrakter vi laver hvor KPH forventer af brugerne er at de skal deltage aktivt i 

videndeling, og sætte minimum et netværks/videndelingsarrangment op om året. Vi har erfaret at vi 

skal tale med alle personligt fremfor gennem mails. I forbindelse med de her kontrakter laver vi 

også en kompetence ”bank” over ressourcerne i huset og har fundet ud af at folk gerne vil give 

videre af deres viden , men der har manglet et system for hvordan.  
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 I driftsaftalen mellem KPH og Københavns Kommune lyder det at videndeling og 

erfaringsudveksling er en af kernefunktionerne i KPH – føler du at KPH kan leve op til det? 

Eller trænger det strategiske grundlag til en nytænkning? 

Jeg syntes sagtens at KPH kan leve op til det nu, man kan sige at det strategiske grundlag trængte 

til en nytænkning – den startede Andreas og den tager jeg nu videre. Det har da helt sikkert taget 

tid at nå dertil, men nu kan vi se at det virker , så vi er på rette vej. Der har manglet infrastruktur.  

Vi vil selvfølgelig leve op til vores driftsaftale og meget mere end det, vi vil være det iværksætter 

hus hvor videndeling er i højsædet og som folk søger af netop den grund.  

 Gry Jensen har stået for mange af initiativerne omkring videndeling – men kræver det ikke 

mere end at sætte en praktikant, som arbejder ulønnet, til at være ansvarlig for videndeling? 

Bør det ikke prioriteres højere? 

Gry har stået for både KPH Kafemøder og KPH Workshops som startede i foråret. Det har hun 

gjort godt. Nu har vi inddraget de erfarne folk der sidder i KPH som går ind og bidrager og sørger 

for at der kommer til at foregå mere vidensdeling på KPH fremover.  

Jeg tror at langt hen ad vejen handler det om at inddrage de folk der er i huset og som har 

erfaringer med netop vidensdeling. Dem er der mange af i KPH, de har bare ikke været på banen 

tidligere. I vores driftstilskud står der også at vi giver gratis plads til under 30årige, men at vi kan 

leje ud til etablerede så længe målet er det samme. De grupper der lejer sig ind får lov at sidde her 

hvis de netop deler deres erfaring og viden, det har KPH taget fat på nu, dvs sekretariatet løfter en 

del af det og brugerne af huset løfter en del af det.  

Vidensdeling og rådgivning er blevet prioriteret højere end det har været tidligere.  
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Bilag 5: Projektkarakteristika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karakteriser dit projekt med et af følgende ord 

Socialt 

Humanitært 

Kulturelt 

Kunstnerisk 

Oplysende 

Underholdende 

Ingen af de ovenstående 
passer på mit projekt 

Karakteriser dit projekt med et af følgende ord 

Answer Options 
Response 
Percent 

Response 
Count 

Socialt 25,0% 12 

Humanitært 2,1% 1 

Kulturelt 25,0% 12 

Kunstnerisk 16,7% 8 

Oplysende 18,8% 9 

Underholdende 2,1% 1 

Ingen af de ovenstående passer på mit projekt 10,4% 5 

answered question 48 

skipped question 3 
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Bilag 6: Dokumenter om KPH 

 

Nedenstående cd indeholder 6 interne dokumenter om KPH: 

 KPH driftsaftale 2011 

 KPH Kerneydelser 

 Survey summary 

 Vedtægter for KPH 

 Vision for projekthuset 

 Opsamling evalueringsdag 


