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Abstact 

Knowledge is seen as a significant economic resource in today’s knowledge-depended 

organizations. Thus, organizations' ability to share and manage knowledge becomes an 

important growth factor and competitive advantage in a global knowledge society. 

It is therefore understandable why there has been considerable focus on how knowledge 

can be systematized by using new technology. In contrast to traditional knowledge 

databases, the most recent advent of social media in organizational knowledge sharing 

have added a social dimension that makes it possible create new knowledge through 

interaction in electronic networks. However, expectations of the different knowledge 

systems ability to generate growth through knowledge-sharing have only been 

surpassed by the disappointments of the many unsuccessful implementation attempts. 

This master thesis is a qualitative case study of an implementation of a wiki-based 

knowledge management system in Business Link Greater Copenhagen (VHHR). The 

study was empirically based on qualitative interviews of employees before and during 

the implementation, as well as findings through workshops and participant observation. 

Two of the key findings in this thesis are: 

1. The study identified a number of barriers that the knowledge-sharing project in 

VHHR must overcome in order to be successful. This is due to the organizational 

changes in the wake of the implementation, where organizational and managerial 

aspects such as motivation play a significant role. Also it cannot be avoided that 

managers and employees will have to change their work routines and the way they 

think, organize and lead knowledge. Therefore, (more) knowledge-sharing must be seen 

as an organizational change process. 

2. Change communication becomes essential to overcome the barriers, where it has to 

create a framework for sense-making among employees. This is the only way that more 

knowledge-sharing through a wiki-based knowledge management system becomes 

meaningful for employees. Regarding to this, the thesis discusses a series of mistakes 

made in the case-company, where the communication did not allow a common 

diagnostic and articulation of the challenges and processes. 
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1. Indledning og problemindkredsning 

Dette kapitel er det indledende kapitel, hvor afhandlingens emne og case beskrives.  

Derudover redegøres også for motivationen for at vælge netop dette emne, som samtidig 

er med til at indkredse problemstillingen. Kapitlet afsluttes med problemfelt og 

problemformulering, hvor det ligeledes beskrives hvordan problemformuleringen 

besvares gennem 3 underlæggende arbejdsspørgsmål, der også danner rammen for 

strukturen i den senere analyse. 

1.1. Afhandlingens emne 

Viden har gennem årtusinder været et essentielt element for vækst i samfundet. Det var 

ny viden, der fik civilisationer til at blomstre op i oldtiden. Det var opfindelser, 

frembragt af akkumuleret viden, der muliggjorde effektivitet og masseproduktion i 

industrisamfundet. Og ligeledes er det viden, der har gjort det muligt at kommunikere 

og samarbejde uafhængigt af tid og landegrænser, i det globale samfund, vi i dag lever i. 

Alligevel har begrebet viden – og særligt hvordan viden kan kommunikeres og deles - 

fået en betragtelig renæssance i de sidste årtier. Forskellen, i forhold til tidligere, er, at 

viden i dag ses som en betydelig økonomisk ressource for virksomheder. Således er 

organisationers evne til at dele og lede viden, en vigtig vækstfaktor og 

konkurrenceparameter. (Jensen et al. 2004: 24). 

Derfor har der i de seneste årtier, været stor fokus på, hvordan videndeling kan 

systematiseres ved hjælp af ny teknologi, blandt andet ved at oprette databaser og 

programmer til at opbevare og strukturere den eksisterende viden i organisationen. 

Senest har fremkomsten af sociale medier (såsom web 2.0-teknologier) tilføjet en social 

dimension, som gør det muligt at formidle information og skabe ny viden gennem 

interaktion på et elektronisk netværk (Newell et al., 2008). Dette kendes bl.a. fra det 

brugerdrevne online-leksikon Wikipedia, men også til dels fra sociale medier som 

Youtube, Facebook og Twitter. 

Set i organisations-sammenhæng er forventningerne til de forskellige 

videndelingssystemers evne til at skabe vækst gennem videndeling imidlertid kun blevet 

overgået af skuffelserne ved de mange mislykkede implementeringsforsøg: ”Mange 

midler [er] investeret i en teknologisk infrastruktur og databasearkitektur, men 
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resultatet er ofte døde databaser, der glimrer ved at være uden gnist af liv” (Jensen, 

2003: 5). 

En årsag til de mange mislykkede projekter kan måske forklares ved at videndeling i 

organisationer ofte møder mange barrierer. Det skyldes dels motivationsbarrierer, hvor 

medarbejderne ikke har naturlige motiver for at dele deres viden. Og dels skyldes det, at 

mere videndeling i organisationer kræver langt større forandringer, end blot indførelsen 

af et it-system (Christensen, 2010). Kigger man på de forandringer som effektiv 

videndeling kræver, er det langt fra de teknologiske aspekter, der giver flest 

udfordringer, men tværtimod de organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter. Det kan 

nemlig ikke undgås, at ledere og medarbejdere bliver nødt til at ændre arbejdsrutiner og 

den måde de tænker, organiserer og leder viden på. Derfor må (mere) videndeling i 

organisationer, i højere grad, ses som en organisatorisk forandringsproces. (ibid.:185ff). 

Fælles for begge disse forklaringer er spørgsmålet om, hvordan det kan blive 

meningsfuldt for medarbejderne at dele deres viden, og foretage de ændringer der 

kræves i organisationen for at forbedre videndelingen? Her spiller kommunikation en 

vigtig rolle, da forandringer ofte vil blive opfattet som uforståelige, uforklarlige og 

uoverskuelige – med andre ord: meningsløse, hvis ikke forandringerne kommunikeres 

på den rigtige måde (Hildebrand et al., 2005:87ff). 

At kunne se en mening med forandring er derfor et centralt tema i litteraturen om 

forandringskommunikation. Men trods vigtigheden, er det mere uklart, hvilke faktorer 

(god) forandringskommunikation skal tage i betragtning, for at skabe mening i 

forandringerne. Det fremgår ikke direkte af de mange gode råd, som 

forandringslitteraturen opstiller, og den omtaler kun implicit, hvordan der skabes 

mening. Eksempelvis arbejder Kotter (1995) indirekte med meningsskabelse, når han 

anbefaler at skabe ”urgency” og ”short term wins”, samt formidle en vision for 

forandringerne – alle essentielle elementer for organisatorisk sensemaking. Men 

generelt er Kotters tanker meget overordnede, og han taler mere om, hvad virksomheder 

bør gøre, end hvordan de skal gøre det. Ligeledes er Kotters teorier baseret på erfaringer 

fra store amerikanske selskaber, som i høj grad adskiller sig fra den typiske danske 

virksomhed i både størrelse, stuktur og kultur. 
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I denne kandidatafhandling vil jeg undersøge vigtigheden af 

forandringskommunikationen for meningskabelsen i forbindelse med implementering af 

sociale medier til videndeling i en organisatorisk kontekst. Dette gør jeg netop for at 

komme skridtet videre mod hvordan organisationer skal forholde sig i disse processer. 

1.2. Motivation for emnet 

Motivationen for denne afhandling udspringer fra et praktikforløb i Væksthus 

Hovedstadsregionen (herefter kaldt VHHR), som vil blive beskrevet nærmere afsnit 1.3. 

Her har man igangsat et vidensdelingsprojekt, som på sigt skal sikre en god intern 

kommunikation og forbedre medarbejdernes generalistviden og 

samarbejdskompetencer. Som praktikant blev jeg del af den arbejdsgruppe, der skulle 

implementere et nyt vidensdelingssystem baseret på wiki-platformen (kendt fra bl.a. 

online-leksikonet, Wikipedia). 

Socialt software, eller web 2.0-teknologi, som vi bl.a. kender den fra twitter, facebook 

og wikipedia, er noget som virksomheder i stadigt højere grad tager til sig. En 

undersøgelse fra 2008 konkluderede, at omkring hver fjerde danske virksomhed er i 

gang med en eller anden form for implementering af Web 2.0-teknologi, der gør det 

muligt at sikre to-vejs kommunikation enten mellem de ansatte eller med kunderne 

(Web: Simonsen, 2008). Wiki-systemet, som VHHR fandt interessant at benytte til at 

understøtte deres vidensdeling, bliver ofte fremhævet som et let og effektivt værktøj for 

organisationer til at samle og dele viden mellem interne og eksterne interessenter, og 

derved synliggøre eksisterende viden, samt holde den samlede viden up-to-date. 

I VHHR var det dog ikke første gang, man implementerede nye systemer. 

Organisationen har ligeledes et intranet og et fællesdrev til intern kommunikation og 

opbevaring af dokumenter. Men det er langt fra alle medarbejdere, der har taget imod 

disse systemer, hvilket bl.a. har resulteret i et intranet, som ikke er blevet opdateret i to 

år. Projektets udgangspunkt blev derfor de organisatoriske ændringer, der skal til for at 

det nye wiki-system ikke får samme skæbne. Således blev vidensdelingsprojektet til et 

forandringsprojekt i VHHR. 
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1.3. Problemfelt 

Ligesom det har gjort sig gældende tidligere i VHHR, så fremstilles det ofte i 

forandringslitteraturen, at der ikke skal så meget til, før et forandringsprojekt ikke 

forløber som forventet. Det kan være svært at måle præcis hvor mange 

forandringsprojekter der mislykkedes, men ser man udelukkende på it-projekter hævdes 

det, ifølge den europæiske it-servicevirksomhed Steria, at mere end 60 % af alle it-

projekter løber ind i problemer (Web: Steria, 2010). 

Grunden til den lave ”succesrate” er mange. Kathrine Miller (2006) nævner tre 

hovedproblemstillinger: 1) manglende ledelsesopbakning 2)modstand mod forandring 

og 3) usikkerhed, der alle påvirker forandringsprocessen negativt. Især de to sidste 

problemstillinger – modstand og usikkerhed – er ifølge Miller et spørgsmål om 

kommunikation. Det er ligeledes også professor John P. Kotter (1995) overbevisning, 

når han opstiller de otte mest almindelige årsager til, hvorfor forandringer mislykkes. 

Her ligger god kommunikation som et centralt element for at overvinde modstand mod 

forandringer og skabe opbakning. Ifølge Anne Marie Søderberg (2005) har ledere og 

mellemledere i den forbindelse en vigtig rolle for at skabe mening i forandringerne: 

"Mellemlederne har en rolle som strategiske kommunikatører. Det er dem, der kan 

oversætte visionen til lokale praksisser - også i samarbejde med medarbejderne. 

Samtidig har de en rolle som sense givers: Det er dem, der skal give mening til og 

vise retning for de forandringer, der skal ske i organisationen... lederen har en 

ekstra opgave som den, der skal foretage et strategisk valg mellem forskellige 

fortolkningsmuligheder - og tilbyde en fortolkningsramme for de beslutninger, der 

er truffet, og de handlinger, der følger bagefter" (ibid.: 26). 

En væsentlig problemstilling, som jeg ligeledes tidligere har nævnt, er således hvad der 

skal tages højde for, i forbindelse med denne meningsskabelse i 

forandringskommunikationen. 

Samtidig beskriver flere i litteraturen indenfor videnledelse, de barrierer der ligger i 

selve vidensdelingen (Christensen, 2005; 2010; Waldstrøm, 2006). Når ledelsen ser det 

nødvendigt at forbedre videndelingen for at sikre godt samarbejde og innovation/ny 

viden i organisationen, er det langt fra sikkert at VHHRs medarbejdere har samme 

overbevisning. 
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Samlet set står VHHR derfor overfor en situation, hvor der ønskes at igangsætte en 

strategisk forandringsproces, men hvor der samtidigt foreligger en række barrierer, som 

skal tages hensyn til i forandringskommunikationen for at forandringerne giver mening. 

Afhandlingens problemformulering bliver således: 

1.4. Problemformulering 

Hvordan kan Væksthus Hovedstadsregionen meningsfuldt implementere wiki-baseret 

videndeling gennem målrettet forandringskommunikation? 

1.5. Arbejdsspørgsmål 

For at kunne besvare den ovenstående problemformulering vil jeg arbejde ud fra 

følgende arbejdsspørgsmål: 

-Hvorfor indføres wiki-baseret videndeling i VHHR? 

-Hvilke barrierer forhindrer effektiv, wiki-baseret videndeling i VHHR? 

-Hvilke hensyn bør tages i forandringskommunikationen af videndelingsprojektet for at 

VHHRs medarbejdere motiveres til at dele viden på wiki’et? 

1.6. Afgrænsning 

I relation til afhandlingens problemformulering har jeg valgt at afgrænse mig fra 

aspekter, der elles godt kunne supplere problemstillingen og bidrage til en mere 

omfangsrig undersøgelse. Det har jeg gjort dels for at sikre en vis dybde, samt dels på 

grund af afhandlingens omfangsmæssige rammer. Centrum for afhandlingen er 

forandrings- og videndelingsbarrierer, samt meningsskabelse gennem 

forandringskommunikation. Relaterede begreber, så som forskellige forståelser af viden 

og forandring, vil således blive omtalt som baggrundsviden, men ikke diskuteret i 

dybden. 

Empirisk tager afhandlingen udelukkende udgangspunkt i VHHR og deres 

videndelingsprojekt, der først og fremmest handler om at forbedre videndelingen. Når 

der i afhandlingen tales om forandringer i videndelingen, er der således tale om ”mere 

og bedre videndeling”. Relativt hurtigt i processen beslutter VHHR, at implementering 
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af et wiki-system er løsningen. Selvom øvrige sociale medier bliver nævnt, så 

beskæftiger afhandlingen sig ikke med, om wiki-løsningen var det rigtige valg, eller 

hvordan valget af andre sociale medier kunne have påvirket analysens resultater. De 

nærmere teoretiske og empiriske afgrænsninger vil jeg redegøre for i hhv. teori og 

empiriafsnittene. 

2. Teoretisk fundament 

For at give læseren den fornødne indsigt i min brug af teori har jeg valgt at skrive et 

kapitel om kandidatafhandlingens teoretiske fundament. Her vil jeg redegøre for den 

teoretiske forståelsesramme for begreberne viden og videndeling, enterprise 2.0, 

forandringer og barrierer. 

2.1. Organisatorisk videndeling 

Som sagt har viden altid været en essentiel del af virksomheders eksistensgrundlag - et 

afgørende parameter for at differentiere sig fra konkurrenter - et middel til at skabe 

vækst. De mest succesfulde organisationer vil således være dem, der kan udnytte den 

strøm af viden, de har adgang til, og omsætte den til ny viden og sætte den i brug i 

praksis. Derfor er videndeling, og har altid været, et vigtigt element i det daglige 

samarbejde på tværs af alle medarbejdere, teams, afdelinger og organisationer. 

Men i disse tider, bliver fokus på videndeling stadig vigtigere. Vi lever i dag i et 

videnssamfund, der er kendetegnet ved, at information som ressource mængdemæssigt 

er eksploderet. Det skyldes ny teknologi, der har muliggjort, at information er blevet 

uafhængig af tid og sted, hvilket har betydet at tilgang til information er blevet 

væsentligt nemmere. (Qvortrup, 2000). 

Videndeling er et komplekst begreb, der knytter sig til definitionen af viden. Viden er et 

begreb, som har været genstand for forskning og filosofering gennem årtusinder, og der 

findes et væld af forskellige definitioner. For derfor at kunne forklare hvordan 

videndeling som begreb forstås og anvendes i afhandlingen, må jeg derfor først 

redegøre for afhandlingens syn på ’viden’. 

I afhandlingen skelner jeg mellem tre forskellige begreber: data, information og viden, 

med hver sin grad af menneskelig erkendelse. Det skyldes at afhandlingens 
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socialkonstruktivistiske ståsted, som vil blive præsenteret nærmere i afsnit 3.1, har den 

grundopfattelse, at al menneskelig erkendelse er socialt konstrueret. Dette perspektiv 

tillader derfor ikke eksistensen af en objektiv viden, og derved kan videndeling i 

traditionel forstand ikke lade sig gøre. Derimod er der tale om en social ”viden-

skabelse”. Jeg vil i de følgende afsnit forklare forskellen mellem data, information og 

viden, og hvilken betydning det har for computermedieret videndeling, som er en del af 

omdrejningspunktet for casen i denne afhandling. 

2.2. Data, information og viden 

Ofte er information blevet defineret som noget stofligt, der nemt kan flyttes fra et sted 

til et andet (Qvortrup, 2000). Denne betragtning, har gjort det nemt at overføre og 

benytte de klassiske, erhvervsøkonomiske teorier, således at viden kan produceres, 

lagres, handles, deles, værdisættes osv. Heraf kommer også antagelsen om, at viden let 

kan digitaliseres i eksempelvis et videndelingssystem, som gør sig gældende i VHHR – 

men er det nu også tilfældet? 

Selv om denne antagelse om informationer og viden, til dels, stadig eksisterer i dag, 

gjorde Bell op med denne forestilling, i hans skelnen mellem data, information og 

viden, ud fra følgende definition: 

”Data er atomer, nøgne facts og tal, der kan optræde i spørgeskemaer og 

statistikker som tal eller ja/nej svar. Information er de minimale konklusioner, som 

kan drages af disse data – at 53 procent foretrækeer A frem for B, at 

skilsmisseprocenten er steget med 0,5 % i forhold til sidste år, ect. Information er 

derfor databehandling. Viden er derimod et organiseret sæt af udsagn om facts og 

idéer, der udgør en begrundet mening” (Thyssen, 1999: 38). 

Bevægelsen fra data til information og videre til viden indebærer altså en stigende grad 

af menneskelig erkendelse. Hos Bell har viden derfor en pragmatisk dimension og 

vurderes i forhold til et formål (ibid.: 39). Der indtræder således et menneskeligt 

subjekt, der systematiserer informationen og bedømmer den i forhold til individets mål. 

Davenport og Prusak (1998) går videre og uddyber forskellen i deres pragmatiske 

definition i bogen ”Working Knowledge”. Data har isoleret set, ingen egentlig værdi, 

men kan betegnes som ubearbejdede, objektive fakta: ”Data says nothing about its own 
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importance or irrelevance” (ibid.: 3). Data er altså ikke præget af subjektivitet i form af 

menneskelige meninger og iagttagelser. Værdien af data opstår først, når data 

kontekstualiseres og bliver til information. Information er derfor forskellig fra data på 

den måde, at information har betydning for modtageren. 

Davenport og Prusak (1998) betragter information som data med relevans og formål: 

”Think of information as data that makes a difference” (ibid.: 3). Når de snakker om 

information, er der tale om et budskab fra en afsender til en modtager. Dette kræver, at 

informationen skal give mening for modtageren, da den ellers ville være irrelevant. 

Forstår modtageren ikke informationen, må det stadig have karakter af at være data. 

”Data becomes information when its creator adds meaning” (ibid.: 4). Denne 

observation er interessant og bidrager til diskussionen om, hvorvidt det er data, 

information eller viden, der deles, når der tales om videndeling? 

Bevægelsen fra data til information indebærer en stigende grad af menneskelig 

erkendelse, hvilket stemmer med Davenport og Prusak’s beskrivelse af distinktionen 

(ibid.: 4). Den menneskelige erkendelse skal dog være endnu større, før information kan 

transformeres til viden, idet informationen skal muliggøre handling: ”Knowledge is 

information that changes something or somebody -- either by becoming grounds for 

actions, or by making an individual (or an institution) capable of different or more 

effective action." (Drucker 2009: 242). 

Dette sker ifølge Davenport og Prusak (1998) når individer sammenligner given 

information med tidligere viden og ud fra denne vurderer implikationer for beslutninger 

og handlinger: 

”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” 

(ibid.: 5). 

Omdrejningspunktet for denne definition af viden, er derfor handling – hvilket ligger i 

tråd med afhandlingens syn på videndeling som et vigtigt element i organisatorisk 

vækst. Men ud fra dette syn er det således ikke viden i sig selv, der deles, når man taler 

om vidensdeling. Derimod er der tale om kommunikation af informationer. 
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Inspireret af Christensen (2010: 27), ser jeg således vidensdeling som et forløb af flere 

processer. Videndeling handler om (1) at identificere eksisterende viden, indsamle 

informationer og skabe ny viden, (2) om at eksplicitere viden til information og 

overføre denne, og (3) at kunne anvende viden til at skabe vækst og bedre vilkår for 

organisationen. 

I denne kandidatafhandling vil jeg primært beskæftige mig med processen, der 

omhandler, hvordan viden ekspliciteres og distribueres. Et område, som er relevant for 

kommunikationsledelses-perspektivet, der ligges i afhandlingen. 

2.3. Computermedieret videndeling 

Når information omdannes til viden i og mellem mennesker, hvordan kan man så tale 

om computermedieret videndeling i et videndelingssystem? Clausen beskriver, at it-

systemer i bund og grund håndterer data, og det er mennesker, der, ud fra deres 

livsverden, fortolker disse data (Clausen, 2000: 29) Ifølge Clausen jonglerer vi i vores 

hverdag konstant med en lang række data, der oversættes til information via 

tydningssystemer. Tydningssystemer henfører til det erfaringsgrundlag, vi tilegner os 

gennem livet til tolkning og meningsdannelse af data i bestemte situationer, som 

eksempelvis læsning af et landkort og regler i trafikken (ibid.: 29). Det er netop via 

disse tydningssystemer, vi kan danne information ud af de data, it-systemet indeholder. 

Selve videndelingssystemet indeholder altså som udgangspunkt ikke andet end data. 

Først når et individ via et tydningssystem kan danne mening af data, bliver det til 

information. Hvis individer har samme referenceramme og kontekst, så vil de besidde 

de samme tydningssystemer og kan derfor danne mening ud af de data, der findes i it-

systemerne. Det vil derfor være forkert at hævde, at it-systemer indeholder viden, da 

viden kun eksisterer i det enkelte individs bevidsthed. Alligevel er der tale om et 

videndelingssystem, idet individer deler information, der i bevidstheden kan omdannes 

til viden. 

2.3.1. Enterprise 2.0  

Men der er intet nyt i at benytte teknologi til informationsdeling og videnproduktion. 

Tænk bare på internettet, som vi alle i dag mere eller mindre ikke kunne forestille os at 

leve uden. Idéen bag internettet var at sammenkoble verdens computere i et globalt 
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netværk af information. Visionen var at udvikle et søgbart bibliotek af alt fortidig og 

nutidig viden og skabe en platform for samarbejde mellem grupper af eksperter. 

Forskellen er dog at internettet i dag har udviklet sig til meget mere end blot et netværk 

af websider. Det, som mange kalder web 2.0 handler om at processer og dele af 

computerprogrammer, som tidligere blev afviklet lokalt på den enkelte computer, i 

højere grad, spredes ud over internettet, hvilket muliggør en infrastruktur for kreativitet, 

deltagelse, deling og selvorganisering. (Williams et al., 2006). 

Man kan metaforisk forklare det web 1.0 som en digital avis, hvor alle kunne hente en 

næsten uendelig strøm af informationer, men det var ikke muligt at ændre eller 

interagere. Web 2.0 er fundamentalt anderledes. I stedet bør man forestille det nye 

internet som et tomt lærred, hvor ethvert penselstrøg sat af en bruger blot giver mere 

inspiration til ændringer og tilføjelser hos den næste bruger. Det nye internet handler 

om deltagelse frem for (passivt) at modtage information. (ibid.). 

Den samme udvikling kan spores på arbejdspladen. Andrew P. McAfee (2006) var 

blandt de første, der introducerede konceptet om Enterprise 2.0. Tanken bag konceptet 

er, at virksomheder kan benytte og udnytte den selvsamme udvikling, der har fundet 

sted på internettet, internt i organisationen til at forbedre virksomhedens vidensdeling, 

samarbejde og innovation. På trods af e-mails og fællesdrev har gjort det let for 

medarbejdere at dele information, er det ikke en optimal måde at skabe vidensdeling i 

organisationen på. Sociale værktøjer som blogs, wikis og sociale netværks platforme 

giver den enkelte medarbejdere langt større muligheder for at kommunikere og 

samarbejde produktivt. Årsagen er, at sådanne systemer tilbyder en kombination af 

asynkron kommunikation med gode indekserings- og søgemuligheder. Dette muliggør 

eksempelvis, at et individ kan påbegynde en wiki-side om et emne, når behovet opstår, 

og at et andet individ senere kan læse informationen (og evt. rette eller tilføje 

information), når der er behov for dette (Busch, 2000: 12f). 

Således bygger systemet på dialog og medforfatterskab frem for at gemme information 

væk i en jungle af filer og mapper eller massekommunikere envejs-

ledelseskommunikation gennem et hierarki af medarbejdere (Williams et al., 2006). 
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Men arbejdet med disse værktøjer kræver ofte en holdningsændring hos de enkelte 

medarbejdere. Succeskriterierne for at udnytte disse nye værktøjer optimalt er evnen til 

at være åben, samarbejde ligeværdigt, at dele viden internt og eksternt og i større 

sammenhænge – måske endda globalt. 

2.3.2. Typer af vidensdeling og brugere 

Denne måde at anskue computermedieret videndeling som et socialt værktøj for 

informationsudveksling mellem individer betyder samtidigt, at der også vil være flere 

måder at gribe videndelingen an på. Selvfølgelig vil faktorer som it-færdigheder og 

samarbejdsrelationer spille ind på, hvordan videndelingssystemet bruges. Men også 

medarbejdernes fællesskabsfølelse i organisationen og behov for at bidrage til det 

fællesskab, samt hvor socialt anlagt personen i det hele taget er, vil spille ind i brugen af 

systemet.  

Her har Kozinets (1999) udviklet et framework på baggrund af de besøgendes brug af 

internet communities. Frameworket skelner mellem fire forskellige brugertyper: 

Insiders, Tourists, Devotee og Mingler. Disse grupper differentierer fra hinanden på to 

parametre, som Kozinet (1999) kalder: Self-Centrality of consumption activity og social 

ties to community: 

 Weak social ties to community Strong social ties to community 

High Self-Centrality of 

consumption activity 

Devotee  

Stor interesse og entusiasme for 

systemet, men lav social 

tilknytning. 

 

Motivation: 

sende/opbevare information 

Insider  

Stærke sociale bånd og stor 

interesse og entusiasme for 

systemet. 

 

Motivation: 

at dele viden 

 

Low Self-Centrality of 

consumption activity 

 

Tourist  

Ingen sociale bånd og overfladisk 

/forbipasserende interesse for 

systemet 

 

Motivation: 

at søge information 

 

Mingler  

Opretholder stærke sociale bånd, 

men ikke nævneværdigt 

interesseret i systemet 

 

Motivation: 

kontakt til andre 

Tabel 1: Persona-opdeling (ibid.) 
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Dette kan ligeledes ses i forhold til casen, idet et wiki-system, som et socialt medie, 

opfordrer til dialog og samarbejde. Medarbejdere, der er kategoriseret som insiders, må 

således finde det mest motiverede at anvende et nyt videndelingssystem til at skabe ny 

viden i fællesskab med andre, mens tourists ventes at være mest motiverede af at hente 

information, når det skal bruges – og kan således ikke finde på at deltage aktivt i at dele 

viden eller skabe ny viden online. 

2.4. Videndeling som organisatorisk forandring 

Den omstilling, organisationerne skal igennem, frem mod en større og mere åben 

videndeling må ses som en organisatorisk forandring - et komplekst begreb som 

omhandler mange forskellige organisatoriske processer, og kan forekomme på 

forskellige måder (Hildebrandt et al., 2005). I forhold til denne afhandling mener jeg 

derfor, det er relevant at beskrive mit syn på organisatorisk forandring, og hvordan 

begrebet vil blive brugt. 

Inden for forandringsteorien skelnes normalt imellem to forskellige perspektiver som 

Weick & Quinn (1999) kalder henholdsvis episodic change og continuous change. 

Episodic change tager udgangspunkt i at forandringer kan planlægges og gennemføres 

rationelt. Omverden betragtes som forholdsvis stabil, hvor forandringerne sker jævnt og 

til dels forudsigeligt. Tilgangen til forandring er problemorienteret, og man er optaget af 

konkret tilpasning fremfor langsigtet evne til omstilling. Organisationen sætter gang i en 

forandringsproces, hvor der kan forekomme perioder af forvirring og usikkerhed før der 

opnås en tilfredsstillende stabil situation. 

2.4.1. Lewins ismetafor og Weicks omskrivning 

Et tidligt bidrag til litteraturen om organisationsforandring kom fra Kurt Lewin i 1946. 

Lewin var tysk psykolog og er kendt som grundlæggeren af den moderne 

socialpsykologi. Han repræsenterer i store træk den planlagte, episodiske tilgang til 

forandringsledelse, og det er derfor med udgangspunkt i hans teorier, at denne tilgang 

vil blive belyst. 

I artiklen ”Action Research and Minority Problems” fra 1946, beskriver han 

forandringsprocesser som en rationel spiralproces: ”Rational social management, 
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therefore, proceeds in a spiral of steps each of which is composed of a circle of 

planning, action, and factfinding about the result of the action” (Lewin 1946:38). 

På baggrund af denne fremgangsmåde udviklede han sin model for 

forandringsprocesser, der på dansk ofte kaldes ”isterning-modellen”, da den sprogligt 

benytter sig af en is-metafor med de tre steps: unfreeze, transition og freeze. 

Modellens går i hovedtræk ud på, at de individer, der skal forandre sig, skal motiveres 

for forandringen. De skal erkende, at de har gjort tingene forkert før, og de gamle måder 

at gøre tingene på må derfor aflæres, inden det er muligt at lære noget nyt. Når individer 

har været gennem unfreeze–fasen, vil de være forandringsvillige, og en egentlig 

forandring vil være mulig. Herefter er det vigtigt at forankre/fastfryse den nye tilstand, 

for ikke at vende tilbage til de gamle og ineffektive rutiner. 

 

På trods af mange organisationer stadig arbejder med og italesætter forandringer som 

individuelle processer, vil jeg påstå, at dette ikke er tilfældet. Tværtimod er 

organisationer i konstant forandring. 

Ser man forandringer i et netværksperspektiv, ses disse i forhold til 

samarbejdsrelationer både internt i organisationen og eksternt med andre organisationer. 

Netværkstankegangen bygger på, at organisationer er afhængige af disse 

netværksrelationer for at kunne udnytte synergieffekter, og derved fastholde og forbedre 

deres konkurrence. Ifølge Hildebrand et al. (2005: 48) sker det ved at opdage, indfange 

og sprede det fulde omfang af viden og ressourcer, som en virksomhed har adgang til. 

I dette perspektiv bliver det således essentielt for organisationer at kunne tilpasse sig 

sine omgivelser, og kunne gennemføre forandringer således at disse synergieffekter, 

både interne og eksterne, altid udnyttes optimalt. Men dette gør samtidigt 

forandringsprocesser mere komplekse, idet organisationer således altid skal forholde sig 

til en konstant omskiftelig verden, og forandringsledelse derfor skal tage højde for 

samarbejdsrelationer, processer og strukturer på tværs af teams, afdelinger og 

organisationer (ibid.: 48). 
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Forandringer kan derfor ikke afgrænses til periodiske processer, men kan i stedet 

karakteriseres som løbende forandringer som følge af organisationens forsøg på 

konstant at ændre og tilpasse sig de ændrede vilkår i omverdenen. Weick og Quinn 

(1999: 375ff) foreslår derfor at vende Kurt Lewins forandringsmodel på hovedet, og 

således omskrive faserne til freeze-rebalance-unfreeze. Freeze-fasen handler således om 

at sætte forandringstempoet ned, så medarbejderne har tid til at reflektere over 

forandringerne, der er sket. Rebalance genfortolker og omorganiserer i forhold til de nye 

omgivelser og vilkår, hvorefter den foranderlige dagligdag kan fortsætte og 

fortolkningsprocessen kan starte forfra (unfreeze). Organisationer forbliver således i den 

ustabile og foranderlige unfreeze-tilstand, og fokus bliver derfor på organisationens 

fortolkning af de interne forhold og forandringer i omverdenen. (ibid.). 

2.5. Forandringsbarrierer ved mere videndeling 

Ved enhver forandring vil man også møde modstand – og det er ikke uden grund, at 

forandringsbarrierer er et klassisk forskningstema inden for forandringsledelse. Ifølge 

Hildebrand et al. (2005:59) skyldes det ofte mangelfulde forandringskompetencer, 

mangelfuld kommunikation, medarbejderopposition eller organisatorisk træthed efter 

flere mislykkede initiativer. Men udover de mange sædvanlige forandringsbarrierer ses 

det ofte at forandringer i videndelingsprocesser har en tendens til at møde mere 

modstand end medvind. Det skyldes ifølge Christensen (2010) fordi videndeling i sig 

selv rummer en række barrierer, som generelt kan opdeles i tre grupper: 

1. Viden barrierer handler mest af alt om besværet ved at eksplicitere eksisterende 

viden. Ofte besidder medarbejdere en viden, som er opbygget gennem mange års 

erfaring. Denne viden ligger som ”tavs viden”, hvor medarbejderen enten ikke er 

bevidst om, at den viden besiddes – eller at den viden ikke altid er muligt at dele, selv 

om medarbejderen er villig til at dele den. 

2. Strukturelle barrierer beskriver de mere praktiske problemer, som oftest opstår, ved 

rammebetingelserne for videndeling. Det kan eksempelvis være, at de fysiske rammer 

hæmmer vidensdeling i mellem medarbejdere og afdelinger. 

3. Motivations barrierer (også omtalt individer) skyldes medarbejdernes manglende 

vilje til både at dele deres viden og modtage ny information. 
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Her er især motivation et helt centralt emne, både når der tales forandringsbarrierer og 

vidensbarrierer, i VHHR. For hvis ikke medarbejderne kan se nødvendigheden af 

(mere) videndeling for at kunne følge med en omskiftelig omverden, så vil 

medarbejderne hverken være motiverede til at videndele, eller fortage de nødvendige 

forandringer. 

Ligeledes opstår der ofte nye barrierer i takt, med at forandringer påvirker øvrige 

elementer i organisationen. I VHHRs tilfælde giver målsætningen om en forbedret 

videndeling (opgave) anledning til implementering af et nyt videndelingsystem 

(teknologi), som kræver en ny tilgang til computermedieret videndeling (struktur), hvor 

en rutine-/holdningsændring er nødvendig blandt medarbejderne (aktør). For at 

synliggøre hvordan en hver forandring skaber nye barrierer, synes jeg, det er oplagt at 

benytte Leavitts klassiske model, som netop tager disse fire elementer i betragtning. Jeg 

vil derfor i det følgende afsnit forklare modellen, og hvordan barriereanalysen 

struktureres. 

2.5.1. Leavitts diamant på forandringer i videndeling 

Leavitt udviklede i 1965 en systemorienteret model til at karakterisere 

organisationsændringer, som senere hen har haft stor gennemslagskraft i 

organisationslitteraturen. Leavitt (1965) betragter en organisation som en samling 

komplekse, dynamiske systemer med egen udviklings- og tilpasningsevne. 

Modellen beskriver en organisation ved hjælp af fire komponenter; opgaver, struktur, 

teknologi og aktører - og viser, at der imellem disse er en indbyrdes, dynamisk 

sammenhæng. Jeg vil i kapitel 6 benytte modellen til at se på, hvordan en forandring i 

arbejdsopgaver (i VHHR: en forbedring af videndeling) påvirker, samt påvirkes af, de 

øvrige elementer. Dermed benyttes modellen til at synliggøre de barrierer, som VHHR 

skal være opmærksomme på i forbindelse med det igangsatte projekt. 
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Figur 1: Leavitts diamant 

Elementet Opgaver definerer Leavit som de arbejdsopgaver, der udføres i og af en 

organisation til opfyldelse af organisationens målsætning. Målsætningen i VHHR er, at 

organisationen skal blive bedre og mere effektive til at dele viden. Således vil de 

opgaver, der vil være fokus på i analysen, være videndeling. Jeg er opmærksom på, at 

videndeling ikke kan siges at være dækkende for alle VHHRs arbejdsopgaver. Dog 

indgår videndeling som element i næsten samtlige opgaver, idet VHHR indgår i et tæt 

forgrenet netværk af samarbejdspartnere. 

I tråd med Christensens definition af begrebet repræsenterer Struktur også i denne 

model rammebetingelserne for videndelingen. Christensen (2010) definerer struktur 

som dels den formelle struktur, der beskriver, hvordan organisationen er opbygget, og 

hvilken ledelsesstil der er tillagt. Og dels den uformelle struktur, der eksisterer i enhver 

organisation enten i tråd med den formelle eller sideløbende. Her er fokuspunktet 

medarbejdernes personlige relationer, normer og værdier. Ligeledes spiller også den 

fysiske struktur en vigtig rolle. Den beskriver de reelle fysiske muligheder 

medarbejderne har for at interagere og derved videndele. 

Teknologi repræsenterer de teknologiske muligheder, som organisationens 

medarbejdere har til rådighed til videndeling. Barrierer vil i den forbindelse være de 

Struktur 

Aktør 

Teknologi Opgaver 
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ulemper, teknologien fører med sig, som har afgørende betydning for om, og hvordan, 

teknologien bruges. 

Aktør (i anden litteratur også kaldet medarbejdere) repræsenterer de individer, der er 

tilknyttet organisationen. Leavitt beskriver disse ud fra en række egenskaber - bl.a. 

deres kvalifikationer/uddannelse, holdning eks. til forandringer og videndeling, viden 

eller erfaring, samt motivation. Særligt organisationens motivation for at dele mere 

viden er ofte problematisk, og bør derfor ifølge Christensen (2010) være et vigtigt 

fokuspunkt, når der tales om at øge videndelingen i organisationer. 

Som et alternativ til Leavitt kunne Galbraiths (2002) stjernemodel have været brugt. 

Ligesom Leavitt har Galbraith de to elementer aktører og struktur, som i store træk 

svarer til de tilsvarende elementer i Leavitts diamantmodel. Yderligere introducer 

Galbraith et strategi-, proces- og belønningselement, som også dækkes implicit i 

Leavitts model, men således får en mere fremtrædende rolle hos Galbraith. På samme 

måde som Leavitts diamantmodel, er de her 5 elementer gensidigt afhængige, således at 

forandringer i et element medfører ændringer i de øvrige. På trods af modellens meget 

relevante bidrag til analysen, har jeg dog valgt Leavitts diamantmodel frem for 

Galbraiths stjernemodel. 

Det skyldes, at vil være alt for omfangsrigt at inddrage eksempelvis belønningsystemet, 

selvom det er ganske relevant for brugen af systemet. VHHR har et meget komplekst 

belønningssystem, som består af resultatkontrakter imellem ledelsen og de enkelte 

medarbejdere, samt i mellem VHHR, Erhvervs- og selskabstyrelsen og de tilknyttede 

kommuner i Hovedstadsregionen. Ligeledes synes beløningselementet at være 

fraværende i Leavitts model, sådan som vi definerer belønning i dag. Men belønning 

kan også dække over ikke-økonomiske belønningsformer, så som anerkendelse og 

status, hvilket kan inddrages under Leavitts stuktur- og aktør-elementer. 

2.6. Forandringskommunikation som sensemaking-proces 

Som tidligere nævnt vil langt de fleste organisationer allerede have en form for 

eksisterende videndeling. Et forandringstiltag som opfordrer til mere videndeling – eller 

mere struktureret videndeling - kan således opfattes som unødig indblanding i noget, der 

– ifølge medarbejderne - allerede fungerer. Professor i forandringsledelse John P. Kotter 
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påpeger, at den hyppigste fejl, der begås i forandringsprocesser, er at man kaster sig ud i 

det uden at etablere en tilstrækkelig stærk oplevelse af nødvendighed hos ledere og 

medarbejdere. Denne fejl er fatal, fordi ændringer aldrig opfylder deres mål, når 

selvtilfredsheden er for høj (Kotter, 1995). 

Opfattelsen af forandringer og videndeling er derved utrolig vigtig i denne proces, 

hvilket understreger vigtigheden af god forandringskommunikation i forbindelse med 

forandringsprocesser. Begrebet sensemaking benyttes her bl.a. af 

organisationspsykologen Karl E. Weick om sådanne meningsskabende processer i 

organisationer. Sensemaking fokuserer på, hvordan mening skabes, og hvilken 

betydning denne meningsskabelse får for aktørers handlinger (Weick, 2005). Det 

centrale ved begrebet er, at individer og organisationer, i deres forsøg på at skabe 

mening ud af komplekse omgivelser, konstruerer et verdenssyn, der er afgørende for 

deres handlinger (Christensen et al. 2008:28). 

Ifølge Weicks sensemaking-teori skal det således give mening for VHHRs medarbejdere 

at videndele og at ændre på de formelle videndelings strukturer og anvendte 

teknologier, for at denne forandringsproces kan lade sig gøre i VHHR. Set i 

kommunikationsperspektiv bliver en af ledelsens vigtigste opgaver at skabe en 

fortolkningsramme for medarbejdernes meningsskabelse af forandringerne. Hvis ikke 

kommunikationen tilrettelægges på den rigtige måde, som muliggør medarbejdernes 

fortolkning, risikerer ændringerne ikke at give mening for organisationens medlemmer, 

og forandringerne vil med stor sandsynlighed gå i stå. 

Jeg vil benytte Weicks teori om organisatorisk sensemaking i analysens sidste del, for at 

analysere og diskutere, hvordan VHHR kunne have overvundet nogle af de fundne 

barrierer ved hjælp af god forandringskommunikation. I de følgende afsnit vil jeg derfor 

beskrive, de syv afgørende karakteristika som, ifølge Weick, kendetegner sensemaking i 

organisationer. 

2.6.1. Grounded in identity contruction 

Enhver fortolkning og forståelse af verden tager udgangspunkt i en selvopfattelse 

(identitet) som reference. Uden den kan det være svært at fortolke eller skabe mening ud 

af noget som helst (Albert et al., 2000; Humphreys et al., 2002). 



 

 2
. 

T
eo

re
ti

sk
 f

u
n
d

am
en

t 

 22

 

Der findes ikke én på forhånd fastlagt identitet. Identitet bestemmes derimod af de 

interaktionsprocesser, individet befinder sig i. Jeg ser i den forbindelse identitet som 

flere forskellige elementer; dels den personlige identitet og dels den sociale identitet 

(Ashforth et. al, 1989). Den personlige identitet beskæftiger sig med, hvordan individet 

og/eller organisationen opfatter sig som værende en unik enhed, mens den sociale 

identitet afspejler gruppen, som individet eller organisationen sammenligner sig med, 

og føler sig som en del af. 

Identitetskonstruktionen påvirkes ligeledes udefra i form af image forstået som, hvordan 

individet eller organisationen fortolker, at omverden ser enheden (Dutton et al., 1991). I 

organisationer foregår identitetskonstruktionen således ikke kun indenfor de sociale 

systemer, men også i en konstant spejling i forhold til omverdenens konstruktion af 

organisationens identitet. Den mening, der skabes i disse sociale processer, reflekterer 

således en positiv organisationsidentitet og dermed understøttes individets 

selviagttagelse og opfattelse af konsistens. Det er ud fra denne identitetskonstruktion, at 

organisationens individer skaber en mening med, hvad der foregår. 

De tre elementer: 1) opfattelsen af selvet som unik enhed, 2) forståelsen af gruppen som 

enheden ser sig som en del af og 3) konstruktionen af hvordan omverden opfatter 

enheden, danner den fortolkningsramme, der ligger til grund for hvordan enheden ser 

sin verden, og for hvordan den kan fortolke egne og andres handlinger. 

2.6.2. Retrospective  

I retrospektiviteten ligger, at begivenheder ikke forstås samtidigt med, at begivenheden 

finder sted, men altid efterfølgende, når begivenheden bemærkes (Weick, 1995: 18ff) 

Det betyder, at mening skabes bagud fra et bestemt tidspunkt forskelligt fra det 

tidspunkt, begivenhed fandt sted – dvs. at meningen skabes på baggrund af en erindring. 

Det betyder, at specifikke betingelser, der eksisterer efterfølgende, og som kan påvirke 

erindringen, også påvirker meningsskabelsen. Retrospektiv meningsskabelse er derfor 

ikke et spørgsmål om mening eller ikke-mening, men et spørgsmål om kobling af 

mange forskellige sæt af meninger (ibid.). Hvis den retrospektive sensemaking forstyres 

af bevidst eller ubevidst hukommelsestab eller af en øget tvetydighed – f.eks. ved 

organisationsforandringer, der introducerer nye værdier – løsnes således individets greb 

om tingene. 
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2.6.3. Enactive of senisible environments 

Enactende overfor nære eller påvirkelige omgivelser betyder, at enhver handling har 

indvirkning på den omverden, vi ser os som en del af. Da individer handler på baggrund 

af meningsskabelsen af omverdenen, sker der således en cirkulær proces, hvor individer 

ikke kun fortolker sin omverden, men også er med til at ”skabe” den (Weick, 1995: 

30ff). Derved fortolker individer omverdenen og iværksætter handlinger, der aftvinger 

forandringer i omverdenen, som derefter bliver udgangspunktet for nye fortolkninger og 

iværksættelse af nye handlinger. 

På samme måde gør det sig gældende for organisationer, der således hele tiden 

genskaber deres egen omverden i kraft af de fortolkninger og handlinger, som 

organisationen iværksætter. Hvis mulighederne for enactment fjernes – f.eks. ved 

ledelsen oppefra bestemmer organisationsforandringer uden at synliggøre vilkår i 

omgivelserne eller omgivelsernes reaktion – formindskes individets mulighed for på en 

meningsfuld måde at forstå og forestille sig, hvad der kommer til at ske og hvorfor. 

2.6.4. Social 

Det sociale aspekt af sensemaking relaterer sig til, at fortolkning og handling altid er 

bundet til mere end blot et individ eller en organisation. Der vil altid indgå flere i en 

sensemaking proces, uanset om en sådan de øvrige er reelle eller tænkte (Weick, 1995: 

38). Hvis den sociale forankring forsvinder – f.eks. ved organisationsforandringer, der 

bryder de sociale sammenhænge i en organisation – mister individet samtidigt 

muligheden for at forstå, hvad der sker. 

2.6.5. Ongoing 

Det fortløbende element refererer til, at vi kontinuerligt er i en strøm af handlinger og 

fortolkninger, der bliver ved med at ske om og om igen. Men denne fortløbende proces 

bemærkes først, når den af en eller anden grund afbrydes eller ændres. Hver gang dette 

sker, vil individer hakke øjeblikke ud af en vedvarende strøm af begivenheder, og gøre 

disse ”øjeblikstilstande” til genstand for meningsskabelse ved at sammenligne og søge 

efter ledetråde (Weick, 1995: 43ff). Således har meningsskabelse hverken en 

begyndelse eller en slutning, men sker på baggrund af afbrydelser af igangværende 

forløb, hvorved der fremkaldes følelsesmæssige reaktioner. (ibid.). 



 

 2
. 

T
eo

re
ti

sk
 f

u
n
d

am
en

t 

 24

 

I organisationsmæssig sammenhæng er disse følelser ofte negative, da afbrydelser af 

organisatoriske handlingsforløb f.eks. som følge af organisationsforandringer kommer 

udefra, og derfor er udenfor individets egenkontrol. 

2.6.6. Focused on and by extracted cues.  

I en konstruktivistisk sammenhæng er det at tale om ’fokusering gennem udvalgte 

stikord og hændelser’ behæftet med et behov for at sætte det i perspektiv af paradigmet. 

Udvalgte stikord og hændelser giver mindelser i retning af kognitiv psykologi (som er 

Weicks baggrund). I denne sammenhæng bringes et emne i spil, enten ved at et 

organisationsmedlem bringer det i fortolkning, eller handler ud fra en egen fortolkning 

af emnet (Weick, 1995: 49ff). 

Sensemaking sker på baggrund af hvad som helst. Individer fokuserer på enkelte 

elementer af en helhed og danner sig derfra en mening om hele helheden. De enkelte 

elementer fungerer således som ledetråde, hvorfra meningen med helheden skabes.  

2.6.7. Driven by plausibility rather than accuracy 

Sensemaking handler ikke om at nå en specifik sandhed, eller komme frem til en 

korrekt mening. Tværtimod handler det om at skabe en plausibel og sandsynlig mening. 

Da sensemaking sker retrospektivt, i sociale processer, hvor helheden udlægges af 

enkeltelementer som ledetråde i en konstant forhandling mellem individer, hvis identitet 

forandrer sig løbende, er en præcis og akkurat meningsskabelse simpelthen ikke mulig.  

Mening bliver derfor skabt på baggrund af, hvad et individ finder plausibelt og 

konsistent i relation til individets egeninteresse, sammenhængende med tidligere 

erfaringer, relevant som grundlag for handling. 

2.6.8. Analyseramme for meningsskabelse i forandringskommunikation 

Tilrettelæggelse af forandringskommunikation er ifølge Weick derfor ligetil. En 

meningsskabende organisation skal ses i forhold til de syv karakteristika for 

meningsskabelse. Weick (2001:463ff) stiller derfor syv spørgsmål til meningsskabende 

organisationer. Anvendes disse spørgsmål på forandring som proces og på 

forandringskommunikation som en måde at organisere meningsfuld kommunikation i 

organisationer, der forandrer sig, på, kan der opstilles en analyseramme for 
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afhandlingens diskussion og besvarelsen af det tredje arbejdsspørgsmål, jf. afnit 1.5. Jeg 

har dog valgt at fortage mindre ændringer i forhold til rækkefølge og opdelingen af syv 

karakteristika. Dette har jeg tilladt mig for at skabe en mere læsevenlig struktur af 

afsnittet, som derved undgår unødvendige gentagelser. Diskussionen vil således 

omhandle følgende fire spørgsmål, som tilsammen besvarer det problemformuleringens 

tredje arbejdsspørgsmål:   

1. Identitet og mening. Giver forandringskommunikationen medarbejderne 

mulighed for en tydelig forståelse af hvem de er, og hvad de repræsenterer? 

2. Retrospektiv mening og ledetråde. Synliggør forandringskommunikationen tegn, 

der kan anvendes som ledetråde til forståelse af forandringsprocessen, som kan 

danne grundlag for en efterfølgende refleksion og handling?  

3. Social og handlingsbaseret mening. Opfordrer forandringskommunikationen til 

dialog og samtale, som muliggør italesættende handling (enactment)? 

4. Sandsynlig og vedvarende mening. Opfordrer forandringskommunikationen til at 

opsamle og udveksle plausible beretninger om og forståelse af forandringerne, 

der muliggør at medarbejderne løbende kan forholde sig til forandringerne? 
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3. Metodologi 

Formålet med dette kapitel er at forklare, hvordan jeg har valgt at belyse afhandlingens 

problemstilling empirisk. Afsnittet indeholder først og fremmest en redegørelse for den 

videnskabsteoretiske disposition. Dernæst gives der en redegørelse for mine metodiske 

overvejelser i form af arbejds- og forskningsteknikker, som ligger til grund for 

produktion og bearbejdning af empirien. Afslutningsvis vil jeg redegøre for den valgte 

analysestrategi, herunder den analysetekniske tilgang, som vil besvare 

problemformuleringen samt illustrere mit analysedesign. 

3.1. Videnskabsteoretisk ståsted 

Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted lægger den overordnede ramme for, 

hvordan den producerede viden i afhandlingen skal opfattes, og påvirker således 

grundlaget for teori-og metodevalg samt for forståelsen af undersøgelsesemnet. 

For at kunne undersøge og besvare problemformuleringen, har en væsentlig 

grundantagelse gjort sig gældende, nemlig; at både mennesker og organisationer 

påvirker og bliver påvirket af den sociale kontekst, som de har til fælles. I afhandlingen 

ser jeg således, at forandringer – og meningsskabelse deraf – konstrueres i mellem 

organisationen og den enkelte medarbejder, og medarbejderne imellem. 

På samme måde har jeg grebet min egen person an i forskningsprocessen. Her 

anerkender jeg ligeledes, at jeg i forskningsprocessen indtager en fortolkende position, 

og at viden således er en subjektiv størrelse. Jeg opstiller ikke en sandhed, men bidrager 

i stedet med en personlig vurdering eller udlægning til analyse og løsning på den 

givende problemstilling. Med denne metodiske og teoretiske anskuelse af mit 

forskningsfelt er jeg inspireret af en socialkonstruktivistisk videnskabsforståelse og 

hermeneutisk analyseform. 

3.1.1. Socialkonstruktivisme 

Socialkonstruktivisme som videnskabsteoretisk retning består af mange forskellige 

tilgange med både ligheder og forskelle. Lighederne er overordnet, at der gøres op med 

en idé om naturlige essenser, og det pointeres, at det der opfattes som fast og 

uforanderligt, ikke er det, men er resultater af menneskers konstruktioner. Forskellene 

består især i, hvor radikalt dette forstås. I de mest radikale tilgange ses den fysiske 
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verden som konstrueret. At antage en socialkonstruktivistisk position kan således 

medføre en radikal ontologisk positionering, hvor det ikke blot er den sociale 

virkelighed og viden herom (epistemologisk position) der er konstrueret, men også den 

fysiske virkelighed i sig selv (ontologisk position) (Wenneberg 2000).  

Inden for rammerne af denne afhandling er det dog socialkonstruktivismen som 

epistemologisk position, der anvendes. Socialkonstruktivismen benyttes således til at 

understrege de konstruerede elementer i hverdagslivet, såsom organisations-begrebet, 

som jeg, inspireret af Haslebo (2004), definerer som: ”sociale konstruktioner, der 

skabes i interaktion og kommunikation mellem organisationsmedlemmerne indbyrdes 

og organisationsmedlemmerne og aktører i samfundet.” (ibid.). 

Sensemaking tilgangen tjener i denne sammenhæng til at ridse elementerne op for, 

hvordan den pågående meningskonstruktion i enhver sammenhæng er en kontinuerlig 

proces. Vi handler, fortolker, såvel egne handlinger og tidligere fortolkninger, som de 

reaktioner vi møder, og handler – alt sammen i en kontinuerlig interaktion, da vi netop 

er dybt forankret i den sociale virkelighed, vi hver især har konstrueret som vores. 

3.1.2. Hermeneutisk analysemodel 

Jeg arbejder fortolkende med materialet, og anlægger en hermeneutisk vinkel på 

analyseformen. Socialkonstruktivismen er tæt forbundet med den hermeneutiske 

analyseform, og det falder mig derfor naturligt, at analyseformen bruges til 

kandidatafhandlingen. Jeg arbejder ud fra en fortolkningsgenstand, der er den samlede 

case i form af den indsamlede empiri fra VHHR. Min teoretiske viden danner grundlag 

for min fortolkning i en proces, som fører frem til et fortolkningsresultat, der dog aldrig 

kan være endeligt (Kvale, 1997:57). 

Hermeneutikken ligger op til en kontinuerlig fortolkning af det fortolkede og skaber 

derved den dynamiske udviklingseffekt af forskningsfeltet, som kendetegner den 

subjektive videnskabsforståelse og den cirkulerende fremgangsmåde – deraf den 

hermeneutiske cirkel. Det er i en undersøgende position, at jeg går til feltet med 

hensigten at forstå frem for at forklare. Der er ikke tale om en endegyldig sandhed, men 

en subjektiv udlægning, baseret på den for-forståelse, jeg bibringer til fortolkningen 

(Kvale, 1997:59). 
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3.2. Single case studie 

Jeg har valgt at udarbejde afhandlingen som et single-casestudie, da det ikke er målet at 

sammenligne virksomheder, men at benytte VHHR som eksempel på at belyse 

problemstillingen. Ifølge Fuglsang et al. (2007) er casestudiet rent metodisk en 

fremragende måde at komme i dybden med enkeltstående fænomener:  

”Aktuelt er case-studiet således blevet en metode til praktisk demonstration af teori, 

men det er også blevet en metode, der går ud på at konkretisere viden gennem 

praktiske studier af enkelte tilfælde.” (ibid.:243). 

I afhandlingen har jeg således anvender flere forskellige datakilder, der har en direkte 

relation til casen for at belyse problemstillingen i kombination med den valgte teori. 

Dette gør jeg først og fremmest for at belyse, hvad VHHR har gjort og hvad de skal 

være opmærksomme på i fremtiden. Men også for at understrege tendenser, som andre 

organisationer skal være opmærksomme på, inden igangsættelsen af lignende projekter. 

3.2.1. Samarbejdet med VHHR 

Jeg blev kontaktet af VHHR i starten af sommeren 2009, da ledelsen havde overvejet at 

implementere et nyt videndelingssystem. Da jeg har tidligere erfaringer med 

implementeringen af et sådan system fra en anden organisation, ønskede de derfor råd 

og vejledning til, hvordan dette skulle gribes an. Jeg fandt det interessant at følge et 

sådan projekt fra begyndelsen – særligt i en organisation som VHHR, hvor projektet 

kom til at inddrage mange personer med vidt forskellige baggrunde. 

Da jeg derfor i forbindelse med cand.merc.(kom.)-uddannelsen havde mulighed for et 

praktikforløb, spurgte jeg ind til muligheden for at arbejde som praktikant i 

organisationen, så jeg kunne følge projektets gang. Jeg startede således mit 

praktikforløb i september 2009 samtidigt med, at wiki-projektet blev påbegyndt. 

Herefter indgik jeg i organisationen på lige fod med øvrige medarbejdere, hvor jeg fik 

en arbejdsplads i VHHRs kommunikationsafdeling. Mine primære arbejdsopgaver var 

at analysere den interne kommunikation og videndeling i og imellem konsulentteams og 

afdelinger. Ligeledes indgik jeg i den arbejdsgruppe, der havde ansvaret for udviklingen 

af det nye videndelingssystem i VHHR. 
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Dataindsamlingen er foretaget i praktikperioden, hvor jeg fulgte organisationen dagligt 

frem til periodens afslutning i januar 2010. Herefter har jeg fulgt videndelingsprojektet 

på regelmæssig basis frem til systemets lancering i marts 2010 og i opstartsperioden 

derefter. 

3.3. Kvalitative enkeltmandsinterviews 

Projektets empiriske fundament vil primært tage udgangspunkt i 7 kvalitative 

interviews. Undersøgelsen af problemfeltet kræver et uddybende indblik i 

interviewpersonernes oplevelser og synspunkter. Det er derfor oplagt at bruge 

kvalitative interviews, idet metoden ”… søger at opnå viden om den interviewedes 

verden ved at stille spørgsmål” (Kvale 1997: 33). 

Jeg vil i dette afsnit redegøre for min metodiske tilgang til de kvalitative interviews – 

herunder valg af respondenter, vilkår, tema og baggrund for interviewene. 

3.3.1. Valg af respondenter og vilkår for interviews 

Der er til den kvalitative undersøgelse blevet foretaget 7 kvalitative interviews, hvor der 

er blevet udvalgt respondenter fra forskellige positioner i organisationen. VHHRs 

medarbejdere kan i grove træk inddeles i tre grupper: 1. ledergruppen, 2. 

konsulentgruppen og 3. medarbejdere fra de interne afdelinger. I ledergruppen så jeg en 

stor forskel i arbejdsopgaver, og derved også i deres relation til de øvrige medarbejdere. 

Jeg valgte derfor at interviewe en leder, som for det meste har med eksterne 

samarbejdspartnere og politiske relationer at gøre. Lederen er således ofte væk fra 

kontoret, og derved er relationen til de øvrige medarbejdere og forventninger til 

videndeling en anden. Derudover interviewede jeg en leder, der har hovedansvaret for 

konsulenterne, hvilket umiddelbart betyder en tæt relation til øvrige medarbejdere og 

behov for intern videndeling. 

Under de indledende undersøgelser fandt jeg frem til, at der var stor forskel i graden af 

eksisterende videndeling blandt de forskellige konsulentteams. For give et så retvisende 

billede af organisationen valgte jeg derfor at interviewe fire konsulenter, hvor af to 

arbejder i teams, der er gode til at dele viden, og to konsulenter i teams med lille eller 

ikke-eksisterende videndeling. 
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Udover ledelse og konsulenter findes en række medarbejdere i de interne afdelinger, 

som f.eks. kommunikations/event- og økonomiafdelingen, der ikke på samme måde har 

kontakt til VHHRs kunder, og derved forventes at have en anden opfattelse af 

videndeling. Jeg valgte derfor at interviewe en medarbejder fra kommunikation/event 

afdelingen, som til dagligt arrangerer kundearrangementer. Eventmedarbejderen er 

derfor afhængig af feedback fra konsulenterne med kundekontakten for at finde frem til, 

hvilke slags arrangementer kunderne efterspørger. 

Fordelingen af respondenter ser således sådan ud: 

 1. Ledergruppe 2. Konsulentgruppe 3. Interne 

afdelinger 

Lille eksisterende  

videndeling eller 

videndelingsbehov 

 

Leder 1 (1) Konsulent 1 (3) 

Konsulent 2 (4) 

 

Stor eksisterende  

videndeling eller 

videndelingsbehov 

 

Leder 2 (2) Konsulent 3 (5) 

Konsulent 4 (6) 

Medarbejder 1 (7) 

Tabel 2: Kategorisering af respondenter – bilags nr. er skrevet i parentes. 

Kvale (1997) fremhæver en række faktorer, som kan påvirke interviewsituationen og 

resultatet. Det er derfor vigtigt at understrege, på hvilke vilkår interviewene blev 

fortaget. 

Hver af de 7 interviews varede 25-30 minutter og blev afholdt ved 

interviewrespondentens arbejdsplads eller i umiddelbart nærhed. Dette valg af 

interviewscene er taget primært for at lette interviewpersonen for besvær ved at deltage 

i interviewet. Valget har dog samtidigt både fordele og ulemper. 

”Hjemmebanefordelen” kan give interviewpersonen en tryghedsfornemmelse, således at 

interviewet foregår som en afslappet samtale frem for et forhør. Mik-Meyer et al. 

(2001:35) beskriver således en gæst/vært-rollefordeling i et interview, hvor 

intervieweren traditionelt indtager rollen som vært. Når det imidlertid er 
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interviewpersonen, der er på hjemmebane, vil han eller hun automatisk indtage en social 

værtsrolle og byde intervieweren ”inden for” som gæst. Dette mener jeg har været med 

til at sikre en ligeværdig og afslappet dialog mellem interviewpersonerne og mig som 

interviewer. Interviewscenen kan samtidig være med til at hæmme interviewet, idet 

f.eks. medarbejdere måske føler det svært at give kritik af arbejdspladsen indenfor 

organisationens vægge. Sidstnævnte mener jeg dog ikke har fundet sted, idet alle 

interviews er udført i fortrolighed enten i aflukkede kontorer og mødelokaler eller uden 

umiddelbare tilskuere. 

Ligeledes for at skabe tryghed blev de interviewede oplyst, at deres udtalelser ville blive 

anonymiseret, således at egne navne, og evt. navne som blev nævnt under interviewet, 

ikke ville fremgå. På denne måde vil deres udtalelser ikke kunne stille dem i en dårlig 

arbejdssituation, såfremt de ytrer kritik af personer eller forhold i organisationen 

(Halkier, 2002:69). Hvorvidt denne anonymitet holder i praksis er diskutabelt. Da det 

kun er syv personer, der er blevet interviewet, er der stor mulighed for at genkende 

eventuelle udtalelser. Jeg blev derfor positivt overrasket, da interviewpersonerne valgte 

at se dette som en indlysende mulighed for at komme ud med deres holdninger frem for 

at holde dem tilbage. 

3.3.2. Interview temaer og baggrund 

På trods af grundig forberedelse kan man ikke strukturere interviewet 100 procent 

(Kvale 1997: 25ff). De 7 kvalitative interviews er foretaget med udgangspunkt i det 

Kvale kalder halvstrukturerede forskningsinterviews, hvis formål først og fremmest er 

at uddrage interviewpersonens egne oplevelser og tanker. Det halvstrukturerede 

interview er desuden karakteriseret ved, at der ganske vist er en række temaer og 

spørgsmål, der skal dækkes, men samtidig ”hersker der åbenhed over for ændringer af 

spørgsmålenes rækkefølge og form, således at man kan forfølge de svar, 

interviewpersonerne giver, og de historier, de fortæller” (ibid.: 129). I dette tilfælde var 

interviewene på forhånd strukturerede i form af en interviewguide, som sikrede 

gennemgående spørgsmål så interviewpersonernes svar kunne sammenlignes i en 

efterfølgende analyse. Interviewguiden er vedlagt som bilag 8. Formålet for den 

kvalitative undersøgelse har været at afdække: 

1. Formelle/uformelle kommunikationskanaler og hvor viden befinder sig. 
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2. Arbejdsformer og forskellige syn på videndeling i VHHR. 

3. Praksisfællesskaber og netværker blandt kolleger og hvordan viden deles i og 

imellem fællesskaber. 

3.3.3. Optagelse og transskribering af interviews 

Alle 7 interview er blevet optaget på bånd og senere transskriberet. Jeg har tidligere 

erfaret, at der er en fare for, at samtalerne bliver meget formelle, når 

interviewsamtalerne optages. Nogle gange sker det, at interviewpersonerne taler 

anderledes end normalt, eller de tænker en ekstra gang, inden de taler, idet 

interviewpersonen ved, at alt der bliver sagt bliver dokumenteret. Dette synes dog ikke 

at være tilfældet ved disse interviews. Interviewpersonerne virkede indforståede og 

afslappede ved, at samtalen blev optaget, og interviewene virkede som normale 

samtaler. 

Herefter valgte jeg at transskribere alle interviews. Ifølge Kvale (1995) giver 

transskribering af interviews en fordel til analysen: 

”Transskribering af interviews fra mundtlig til skriftlig form strukturerer 

interviewsamtalerne i en form, der er tilgængelig for nærmere analyse. 

Strukturering af materialet i tekster letter overblikket og er i sig selv begyndelsen til 

en analyse.” (ibid.: 170). 

Det vigtige, ifølge Kvale (1995: 171) er imidlertid, hvordan transskriberingen er 

foretaget. Først og fremmest har jeg valgt at nedskrive interviewene ordret. På den måde 

sikres den rigtige betydning, idet interviewpersonens ordvalg bibeholdes. Dog har jeg 

valgt at ”rense ud” i gentagelser og fyldord (såsom ”hmm” og ”øhh”), hvor det ikke gik 

ud over forståelsen. Dette er blevet gjort for at gøre transskriptionerne mere 

overskuelige og læsevenlige. Ligeledes er pauser, betoninger og følelsesudtryk ikke 

blevet nedskrevet, idet jeg ikke mener, dette har været nødvendigt for forståelsen af 

interviewpersonernes budskab. De få gange hvor interviewpersonerne har brug ironi, 

har de enten selv udtrykt sig korrekt bagefter, ellers er svaret blevet uddybet. Alle 

transskriptioner er vedlagt som bilag 1 – 7. 
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3.4. Workshops (fokusgrupper) 

I opstartsperioden valgte jeg at afholde to møder, som vi kaldte ”workshops”, men som 

metodisk kan sammenlignes med fokusgruppeinterviews. Formålet med disse 

workshops var at danne sig et indtryk af medarbejdernes opfattelse af organisationen, de 

øvrige medarbejdere samt den eksisterende formelle og uformelle videndeling i 

organisationen. Fokusgrupper var derfor et oplagt valg da de, ifølge Halkier (2002), kan 

anvendes til at belyse det sociale element i organisatorisk meningsdannelse: 

”Typisk vil de forskellige deltageres sammenligninger af hinandens erfaringer og 

forståelser i gruppeprocesserne kunne producere viden om kompleksiteterne i 

betydningsdannelser og sociale praksisser, som er svære for forskerne at få frem i 

individuelle interviews (…) Deltagerne spørger ind til hinandens udtalelser og 

kommenterer hinandens erfaringer og forståelser (…).” (ibid.:16). 

For at finde frem til dette, var det vigtigt at sikre en fri, åben, og konstruktiv dialog. 

Derfor blev disse udformet meget mere uformelt tone og form, end det var gældende 

med de kvalitative enkeltmandsinterviews. Dog forsøgte jeg at sætte mig i en tydelig 

rolle som ordstyrer, således at dialogen blev fastholdt på emnet, og for at sikre alle 

deltagere kom til orde. Der var således tale om en løst struktureret tilgang til begge 

fokusgruppe interviews. 

Ligeledes var valget at kalde disse fokusgruppeinterviews for ”workshops” bevidst, idet 

deltagerne ikke skulle føle sig interviewede. Møderne blev derfor heller ikke optaget og 

transskriberet, men i stedet blev det sat som mål, at hvert workshopmøde skulle 

resultere i et færdigt produkt, som alle deltagere havde udformet i fællesskab. 

Udvælgelsen af deltagerne var foretaget af arbejdsgruppen for videndelingsprojektet. 

Jeg havde således mulighed for at påvirke udvælgelsen, da jeg indgik i denne gruppe. 

Men eftersom jeg ikke kendte alle medarbejdere på udvælgelsestidspunktet, fulgte jeg 

hovedsageligt den øvrige arbejdsgruppes anbefalinger. Dette er ikke metodisk optimalt, 

eftersom det således ikke var mig, der analytisk udvalgte deltagerne, og kan derfor siges 

at være på linje med en tilfældig udvælgelse. (ibid.:30). Arbejdsgruppen sikrede dog, at 

alle medarbejdergrupper i VHHR var repræsenteret ved begge workshops. 
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Første workshop blev afholdt i september 2009 og bestod af 10 personer, der 

repræsenterede alle medarbejdergrupper i VHHR. Der deltog således repræsentanter fra 

ledelsen, projektlederne, konsulenterne, receptionen, kommunikation/event afdelingen, 

samt økonomi afdelingen. Interviewet havde tre overordnede emner, og en række 

underlæggende punkter: 

1. Videndeling i dag 

a. Formel og uformel videndeling 

b. Elektronisk og ikke-elektronisk videndeling 

c. God og dårlig videndeling 

2. Videndeling i fremtiden 

a. Hvordan bør viden deles i hverdagen? 

b. Hvordan skabes en dele-kultur? 

c. Hvordan sikres det, at alle deltager? 

3. Gode idéer 

a. Hvordan kan videndeling gøres lettere? 

b. Hvordan kan et videndelingssystem bruges? 

Ved starten af mødet blev arbejdsgruppen bag videndelingsprojektet præsenteret, og 

deltagerne blev vist en række eksempler på virksomheder, der kunne fungere som gode 

cases i forhold til videndeling, og deltagerne blev præsenteret for, hvilke tiltag disse 

virksomheder havde gjort. Denne præsentation havde dels til formål at sætte 

omdrejningspunktet for workshoppen; dels at sætte tanker og kreativitet i gang hos 

deltagerne. Workshoppen blev afsluttet med, at alle deltagere i fællesskab skulle 

udarbejde et kort referat, der opsummerede alle konklusioner og idéer, der var blevet 

berørt i løbet af workshoppen. Dette gav deltagerne mulighed for at reflektere over 

konklusionerne og diskutere dem endnu engang. Referatet fungerede ligeledes som 

produktet af workshoppen. Referatet er vedlagt som bilag 9. 

Anden workshop var væsentligt mindre. Den blev afholdt i oktober 2009, efter en 

længere proces, hvor det var blevet besluttet at det kommende videndelingssystem 

skulle udformes som et wiki. Formålet med workshoppen var at finde frem til, hvordan 

VHHRs medarbejdere ville modtage og benytte et sådan system. Workshoppen bestod 
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således af fire deltagere, der igen repræsenterede forskellige medarbejdergrupper: to 

konsulenter, en projektleder og en kommunikationsmedarbejder. 

Interviewet havde to overordnede og meget åbne spørgsmål med en tilknyttet opgave: 

1. Hvem er VHHRs medarbejdere? 

2. Hvor villige er VHHRs medarbejdere til videndeling og forandring? 

Opgaven gik ud på at inddele VHHRs medarbejdere i en række idealtyper og beskrive 

disse idealtypers tilgang til elektronisk videndeling, deres forventninger til et 

wikisystem til videndeling, samt hvilke barrierer der kunne stå i vejen for at denne 

idealtype ville videndele på denne måde. Max Weber definerer idealtyper som 

konstruerede tankebilleder, der ikke findes i virkeligheden, men som fungerer som 

ramme til at forstå virkeligheden og sætte denne i relief. Han benyttede idealtyper som 

sociologisk metode til at gruppere sine undersøgelsespersoner ud fra visse træk, og 

derved skabe klarhed i empirien (Kristiansen et al., 1999). Som forsker havde jeg, på 

tidspunktet for workshoppen, ikke et indgående kendskab til alle medarbejderes 

personligheder, og kunne derfor benytte workshoppen til at trække på deltagernes bedre 

relationer til de øvrige medarbejdere. Samtidigt gav dette et indblik i, hvordan 

medarbejderne ser sig selv og hinanden. Produktet af workshoppen var således en 

detaljeret profil af fire fiktive personer, der hver især repræsenterede en af de fundne 

idealtyper. De fire profiler er vedlagt som bilag 10. 

3.5. Deltagende observation 

Min rolle som aktivt medlem af organisationen for en periode gav mig en oplagt 

mulighed for samtidigt at observere dagligdagen som forsker. Min tilgang kan 

karakteriseres som en ustruktureret observation ifølge Kristensens typologier, hvor 

deltagelse anses som en forudsætning for at kunne observere dagligdags rutiner i de 

naturlige omgivelser (Kristensen et al., 1999). Metoden gør det muligt at observere, 

hvordan: 

”Sociale aktører tolker deres erfaringer og iagttagelser, definerer den situation de 

befinder sig i, identificerer de problemer de stilles over for eller planlægger 

handlinger ved at trække på deres spændende lager af erfaring og viden” (Fisher, 

1995:79 i: Kristensen et al.,1999:57). 
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Denne metode ligger i god tråd med den sense-making tilgang jeg har lagt på 

afhandlingen. Jeg har dog valgt, at mine observationer ikke skal indgå som den primære 

empiri for afhandlingen. Det skyldes at mange af observationerne kommer mere 

detaljeret til udtryk i de kvalitative enkeltmandsinterviews, hvor jeg havde mulighed for 

at spørge nærmere ind til mine observationer. Grundet afhandlingens omfang har jeg 

derfor kun valgt at referere til feltnoter, der omtaler observationer, som ikke uddybes i 

de kvalitative interviews. Men mit valg er taget særligt med tanke på analysens validitet, 

grundet min rolle som både deltager og observatør. Dette vil jeg komme nærmere ind på 

i næste afsnit. 

3.6. Hvad er undersøgelsen værd? 

Med udgangspunkt i de metodiske overvejelser jeg har nævnt i de forrige afsnit, vil jeg i 

dette afsnit reflektere over dens brugbarhed. Jeg vil derfor diskutere afhandlingens 

metodiske tilgang ud fra det Kvale kalder treenigheden: validitet, reliabiltet og 

generaliserbarhed (Kvale, 1997:229). Ifølge Kvale skal validitet ses som gyldigheden 

af den viden, der produceres. Det stiller spørgsmålet, hvorvidt jeg lykkes med at 

undersøge det, jeg reelt drog ud for at undersøge. (ibid.:238). Reliabiliteten ses som 

graden af pålidelighed og er med til at angive, hvor præcist jeg måler det, jeg skal måle. 

Generaliserbarhed betegner således den almene gyldighed, og hvor repræsentativ 

afhandlingen er (ibid.:229ff).  

Men disse tre begreber har sit udspring i en positivistisk tankegang (ibid.:236). I denne 

afhandling har jeg, som nævnt, tidligere valgt at arbejde ud fra en hermeneutisk 

forskningstilgang og med et socialkonstruktivistisk grundprincip, som står i kontrast til 

positivismens objektive og neutrale arbejde med viden. Jeg vælger alligevel at anvende 

dele af den positivistiske begrebsverden og delelementer fra positivismens meget 

strukturerede metodetilgang, idet jeg, lige som Anker Brink Lund (1986:29), mener, at 

forskningsbaserede analyser bør være gyldige og analytisk brugbare for en større 

gruppe. 

Set i lyset af det videnskabsteoretiske ståsted, kan begreberne validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhed således ikke benyttes i traditionel positivistisk forstand. Løsningen på 

problemet er at forsøge at forstå frem for at forklare. Det handler om at illustrere 

situationer med en så høj grad af autenticitet som muligt og dermed at opnå en 
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videnskabelig validitet af afhandlingens resultater og konklusioner. For at sikre 

undersøgelsens autenticitet har jeg reflekteret over de sensible punkter i min metodiske 

tilgang, herunder min forskerposition. 

3.6.1. Metodisk refleksion 

Ud fra det videnskabsteoretiske standpunkt vil forskerens tilstedeværelse altid præge de 

indsamlede data og analysen deraf. Forskeren vil som interviewer eller observatør altid 

påvirke feltet, således at undersøgelsespersonerne ikke agerer og svarer helt naturligt 

(Kristensen, 1999). Herudover opstår den dobbelt hermeneutiske problemstilling, når 

forskeren fortolker de indsamlede data ud fra sin egen forforståelse. Denne forforståelse 

vil altid være til stede, og umuliggør derfor en fuldstædig neutral forskerposition ifølge 

hermeneutikken (ibid.). For at sikre undersøgelsens autenticitet, vil jeg derfor kort gøre 

rede for på hvilke punkter jeg som forsker kan have påvirket undersøgelsens resultater. 

Min forskerposition er i denne undersøgelse meget kompleks. I praktikperioden indgik 

jeg i organisationen på lige fod med øvrige medarbejdere. Dels deltog jeg ved møder og 

sociale arrangementer samt talte med kollegaer på gangen og under frokosten. Ligeledes 

var der også del af arbejdsgruppen for videndelingsprojektet, som var med til at træffe 

beslutning om, hvordan VHHRs videndeling skulle udvikle sig. I hele perioden har jeg 

således både været med til at påvirke, men er også blevet præget af, organisationsinterne 

holdninger. Der er derfor meget svært – hvis ikke umuligt – undgå påvirkning fra denne 

baggrundsviden, idet jeg til de kvalitative interview og i analysen har en 

forhåndskendskab til mange aspekter af det analyserede. 

Ifølge Kvale (1997: 123) kan der både opstå fordele og ulemper herved. Det er på den 

ene side positivt at have kendskab til kulturen, sproget, hverdagsrutinerne og 

magtstrukturerne i interviewpersonernes miljø forud for en kvalitativ undersøgelse. På 

den anden side er der en risiko for, at man bliver ”indfødt”, og at man, fordi man 

sympatiserer med interviewpersonerne og føler sig som en del af deres verden, kan få 

problemer med at træde et skridt tilbage og betragte denne udefra og fra et 

forskningsmæssigt synspunkt. Det har jeg i et vist omfang forsøgt at imødegå, dels ved 

hele tiden at holde denne risiko for øje og dels se på empirien med kritiske briller. 
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Med et refleksivt tilbageblik på empiriproduktionen vil jeg gerne påpege endnu et 

punkt, der kunne have højnet autenticiteten og intersubjektiviteten yderligere. I 

udvælgelsen af respondenter til de kvalitative enkeltmandsinterviews, kunne 

undersøgelsen have været mere fyldestgørende med et 8. interview med en medarbejder 

fra de interne afdelinger med et lavt videndelingsbehov. På daværende tidspunkt kunne 

sådan en medarbejder imidlertid ikke findes, og derfor blev der kun foretaget syv 

interviews. Ligeledes kunne det have styrket empirien, hvis der var udpeget flere 

respondenter inden for alle medarbejdergrupper, ligesom det kunne have styrket 

undersøgelsen at foretage flere interviewrunder senere i processen. Dette blev dog 

fravalgt dels af hensyn til interviewpersonernes tid og dels grundet afhandlingens 

omfang. 

3.6.2. Autenticitet, intersubjektivitet og illustration af tendenser 

Set i lyset af de metodiske refleksioner, mener jeg, at undersøgelsens empiriproduktion 

har en væsentlig autenticitet, så længe begrænsningerne vedkendes, og der er taget de 

nødvendige forbehold og refleksioner med hensyn til de sensible punkt vedrørende bl.a. 

positionen som forsker. Det er ikke undersøgelsens mål at fremlægge fuldstædig 

neutrale og objektive undersøgelser til formål at skabe statistisk generaliserbarhed. 

Derimod forsøges der at illustrere tendenser i de data, som er indsamlet på det 

pågældende tidspunkt, af de pågældende interviewpersoner og af en pågældende 

forsker. Jeg mener, de metodiske valg og fremlagte refleksioner er med til at opfylde 

kravet om intersubjektivitet og giver fuldstændig gennemsigtighed, således at andre 

forskere kan vurdere reliabiliteten af afhandlingen både teoretisk, metodisk og analytisk. 

De kvalitative enkeltmandsinterviews er blevet transskriberet og vedlagt som bilag, 

ligesom de to workshops produkter og mine feltnoter. 

3.7. Analysemetode og design 

Ved analysen af de kvalitative data, har jeg i dette projekt valgt at tage udgangspunkt i 

en ad hoc-analyse. At analysere ’ad hoc’ er en metode, der giver forskeren frie hænder 

til at benytte forskellige metoder og teknikker til analysen, alt efter hvad der er relevant 

og giver mening i forhold til netop denne analyse (Kvale 1997: 201). Her gør de valgte 

teorier sammen med problemformuleringen, det muligt at se på den samlede empiri, for 



 

 3
. 

M
et

o
d
o

lo
g

i 

 39

 

herved at identificere mønstre, strukturer, uoverensstemmelser med videre med 

skabelsen af mening for øje. 

Jeg har valgt overordnet at strukturere analysen efter de tidligere opstillede tre 

arbejdsspørgsmål: 

1. Hvorfor giver det mening at indføre wiki-baseret videndeling i VHHR? 

Her benyttes data fra casepræsentationen i kombination med teori om videndeling og 

enterprise 2.0, til at besvare dette spørgsmål. 

2. Hvilke barrierer modarbejder effektiv, wiki-baseret videndeling i VHHR? 

Barriereanalysen baseres på de kvalitative data fra interviews, workshops og 

observation. Analysen struktureres efter den tilpassede model af Leavitts diamant, hvor 

den benyttes til at sortere og skabe overblik i empirien.  

3.Hvilke hensyn bør tages i forandringskommunikationen af videndelingsprojektet for at 

wiki-baseret videndeling giver mening for VHHRs medarbejdere? 

Diskussionen af forandringskommunikationen rettes hovedsageligt ud fra sensemaking 

teorien, hvorved relevante data fra workshops og især observationer inddrages. 
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4. Præsentation af casen: Væksthus Hovedstadsregionen 

Denne kandidatafhandling vil tage udgangspunkt i den omtalte case om VHHRs 

implementering af wikibaseret vidensdeling. De danske væksthuse er offentligt 

finansierede konsulenthuse, der yder uvildig og gratis rådgivning til vækstiværksættere 

og vækstvirksomheder med ambitioner om at træde ind på nye markeder, udvikle nye 

produkter eller øge omsætning. Væksthusene skal – sammen med de kommunale 

erhvervskontorer – udgøre et enstrenget erhvervsservicesystem. Visionen er at bidrage 

væsentligt til, at Danmark i 2015 er blandt de lande i verden, der har flest 

vækstiværksættere. 

I dette kapitel vil jeg præsentere casevirksomeheden nærmere ved at beskrive en række 

af de mest betydningsfulde punkter i forhold til mine undersøgelser. Kapitlet vil 

omhandle historie og eksterne samarbejdspartnere, medarbejdere, idet disse punkter 

giver en relevant baggrundsviden for videndelingsprojektet i VHHR, som er 

omdrejningspunktet for afhandlingens analyse. Selve vidensdelingsprojektet vil blive 

nærmere beskrevet og analyseret i kapitel 5. 

4.1. Den tætte kontakt til det offentlige 

De fem regionale væksthuse blev etableret i foråret 2007 som led i strukturreformen, 

hvor regeringen ønskede at centralisere og optimere erhvervscentrenes indsats for at 

hjælpe iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. I Region Hovedstaden blev 

VHHR således til i en fusion af Bornholms ErhvervsCenter, Erhvervsservicecenter for 

Københavns Amt, ErhvervsService Nordsjælland og EVU. 

Væskthusene er organiseret som selvstændige erhvervsdrivende fonde, med 

kommunerne som stiftere. Styringsmæssigt er de forankret i resultatkontrakter med 

Erhvervs- og Byggestyrelsen, som opstiller årlige mål for 11 parametre, hvoraf højest 

vægtede er: antal rådgivede virksomheder, antal henvisninger til private rådgivere og 

brugertilfredshed. Hvert væksthus drives således meget selvstændigt, idet de 

hovedsageligt selv bestemmer strategien for, hvorledes resultatmålene opnås. 

Der stilles dog krav til, at Væksthusene koordinerer deres indsats og videndeler på tværs 

af husene for at udnytte synergi og stordriftsfordele, og for at styrke profil og 

gennemslagskraft. Der er derfor oprettet ”netværksgrupper” på tværs af væksthusene for 
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at sikre, at de enkelte konsulentteams snakker sammen på tværs af regionerne. Men 

disse møder har også udfordringer, idet der er stor jobudskiftning, og enkelte fagteams 

har slet ikke fået ordningen i gang: 

”Der mødes vi altid 2 repræsentanter fra hvert Væksthus. Og så sker der det, at 

næste gang vi mødes, så er der altid 2-3 kollegaer der har forladt jobbet for at lave 

noget andet i livet. Sådan har det været, og sådan er det stadig.” (bilag 6) 

”Der findes jo en internationaliseringsgruppe på tværs af væksthusene. Jeg har sagt 

J. [Leder 2]: hvad laver de? For den er ikke særlig aktiv. Der er heller ikke nogen 

planer for, hvad den skal lave, så den har jeg ikke rigtig meldt mig ind i.” (bilag 3). 

Der ligges særdeles stor vægt på, at rådgivningen i Væksthuset er gratis og uvildig, men 

samtidig ikke må stå i konkurrence med den rådgivning, der tilbydes af private 

rådgivningsvirksomheder i regionen. Derfor samarbejder Væksthusene med en række 

private rådgivningsvirksomheder. Det betyder i praksis, at Væksthusets rådgivning er 

meget problemorienteret, hvor væksthuskonsulenten søger at finde frem til de 

problemstillinger, der muligvis hindrer større vækst. Det gør konsulenterne ved at 

forsøge at se virksomheden i et helhedsperspektiv, besvare de konkrete og enkle 

spørgsmål som virksomhederne måtte have, samt yde ”hjælp til selvhjælp”. Lige så 

snart der er tale om egentlige implementeringsbehov, skal Væksthuset derimod henvise 

til en privat rådgiver, som kan løse det konkrete problem. Denne grænse mellem hvad 

væksthuskonsulenten må og ikke må er dog en anelse utydelig, og i min tid i 

organisationen, stødte jeg på mange diskussioner af konsulentens rolle og rammer for 

handling. 

Væksthusene skal ligeledes samarbejde tæt med regionens kommuner, og særligt 

kommunernes lokale erhvervscentre, idet kommunerne formelt ejer Væksthusene. Det 

giver Væksthuset mulighed for at fokusere på de specifikke regionale udfordringer og 

ønsker til rådgivningen, og tilbyde specialiseret rådgivning til regionens virksomheder, 

som typisk har et vækstpotentiale på 20 % eller derover om året. VHHR er ligeledes i 

løbende dialog med Erhvervs og Byggestyrelsen, de øvrige væksthuse, samt en lang 

række private og offentlige samarbejdspartnere. 
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4.2. Medarbejdere 

Rådgivningen foretages af mere end 40 konsulenter, der hver har deres speciale og 

baggrund. Den typiske konsulent er enten uddannet ingeniør, økonom eller cand.merc., 

og har mange års erfaring enten som mellemleder, direktør eller selvstændig 

erhvervsdrivende. Det er således i høj grad ud fra egne erfaringer, at konsulenterne 

rådgiver virksomhederne. 

Det er dog udgangspunktet for VHHRs politik, at konsulenterne både kan agere som 

generalister og som specialister. Dette sikres i praksis ved at opdele konsulenterne i 5 

specialistteams inden for: Ledelse og strategi, Teknologi og innovation, Økonomi og 

Finansiering, Internationalisering, samt Salg og marketing. Sammen med deres 

kollegaer i teamet, skal konsulenterne konstant udvikle og holde deres viden opdateret 

inden for deres speciale. Samtidigt skal de med jævne mellemrum arrangere kurser i 

deres speciale for de øvrige konsulenter, samt deltage i kurser afholdt af de øvrige 

teams, for at sikre generalistniveauet i organisationen. 

Det er ligeledes meningen at teamstrukturen skal hjælpe det daglige samarbejde mellem 

konsulenter. Flere teams er placeret samlet i organisationens åbne kontorlandskab, og 

teamkollegaerne er således ”lige ved hånden” i tilfælde af, at der er brug for en 

sparringspartner i forbindelse med en sag. Min tid i organisationen har dog givet 

indtrykket af, at konsulenterne arbejder meget selvstædigt – og såfremt der er behov for 

sparring, er det oftest pga. en mere kompleks sag, hvor der kræves rådgivning på tværs 

af teams. Det sker hovedsageligt ved, at en konsulent fra det andet team inviteres med 

til et møde med virksomheden. Men som jeg vil komme nærmere ind på i analysen, er 

der stor forskel på, hvordan de enkelte teams arbejder. 

Udover de 5 specialistteams har VHHR flere ”projekter” tilknyttet, som er mindre 

grupper af konsulenter, der samarbejder med virksomheder for at løse specifikke 

problemstillinger inden for eksempelvis cleantech, modeindustrien, industriklynger og 

brugerinnovation i fødevareindustrien og velfærdsteknologi m.fl. Desuden har VHHR 

deres egen økonomi og kommunikationsafdeling, som varetager henholdsvis husets 

økonomi og events. 
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Langt de fleste ansatte i VHHR arbejder i hovedkontoret i København, mens enkelte er 

placeret permanent eller delvist i mindre afdelinger i Taastrup, Hillerød og på 

Bornholm, de såkaldte ”satellitter”. Medarbejdere og konsulenter, der er placeret i de 

mindre afdelinger, arbejder som oftest tæt sammen med eksempelvis det lokale 

erhvervscenter eller anden offentlig myndighed i nærområdet, og har derfor lidt andre 

arbejdsopgaver end de øvrige medarbejdere i VHHR. Som jeg også vil komme nærmere 

ind på i analysen, sker det derfor ofte, at disse medarbejdere ikke indgår i det 

medarbejderfællesskab, der eksisterer i hovedkontoret. 
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5. Vidensdelingsprojektet 

I dette kapitel vil jeg beskrive selve videndelingsprojektet nærmere. Her vil jeg komme 

ind på baggrunden for projektet, den eksisterende videndeling og de problemstillinger, 

der har påvirket ledelsens beslutning om at igangsætte projektet. Udover at beskrive 

videndelingsprojektet, vil dette kapitel derfor svare på afhandlingens første 

arbejdsspørgsmål: Hvorfor indføres wiki-baseret videndeling i VHHR? 

For at besvare arbejdsspørgsmålet, må organisationens syn på videndeling undersøges. I 

de kvalitative interviews, blev respondenterne spurgt om, hvorfor de mener, at 

videndeling er vigtigt. Dette resulterede i tre forskellige svar, som jeg har valgt at 

kategorisere som: Videndeling som service, videndeling som deling af erfaringer og 

videndeling som ledelseskommunikation. 

5.1. Videndeling som service 

Først og fremmest hersker der en opfattelse af videndeling som en vigtigt element for at 

kunne yde den bedste service for kunderne. Som rådgivningsvirksomhed er 

medarbejdernes viden virksomhedens kerneprodukt, og det er essentielt for VHHRs 

service til kunderne at kunne finde, kombinere og anvende viden, der er relevant for den 

pågældende kunde: 

”[Den] rådgivning, vi giver til kunderne, skal være den rigtige, og ikke et eller andet 

som man vist nok har hørt et eller andet sted. (…) Det skal jo være faglig viden, der 

skal være rigtig på et tilstrækkeligt højt niveau” (Bilag 1). 

5.1.1. Informationsdatabaser 

Med dette syn på videndeling er det essentielt for VHHR at kunne finde svar på 

kundernes spørgsmål hurtigt. Til dette har VHHR allerede en række værtøjer, der 

fungerer som informationsdatabaser. 

Først og fremmest har væksthusene en fælles hjemmeside, der er ret omfattende. Her 

findes artikler, modeller og værktøjer, som konsulenterne kan benytte og referere til i 

deres rådgivning af kunder. 

Findes svaret ikke her, har VHHR oprettet et fællesdrev, kaldet V-drevet, hvor 

medarbejdere og konsulenter kan uploade og dele informationer. Dette kan eksempelvis 
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være standarddokumenter og – blanketter, præsentationer og artikler, som kunne have 

relevans for kundens spørgsmål. Har kunden brug for yderligere hjælp, er konsulenten, 

som tidligere nævnt, forpligtet til at henvise kunden til en privat rådgiver der kan løse 

opgaven. Konsulenten har her et CRM-system til rådighed, hvor alle væksthusenes 

samarbejdspartnere står registret. 

Men systemerne har sine ulemper. Mange standarddokumenter og formularer omkring 

VHHRs procedurer forsvinder i mængden på V-drevet, hvor de ligger gemt i en 

”jungle” af mapper og undermapper. Det samme gør sig gældende for en lang række 

nyttige rådgivningsværktøjer på fællesdrevet, der ikke bliver brugt i det daglige, fordi 

det tager for lang tid at finde frem til: 

”Vi har vist noget der hedder en V-database eller V-drev. Jeg ved ikke, hvad der 

ligger på det – jeg ved ikke engang, hvad det hedder rigtigt. Men jeg tror på, at hvis 

vidensdeling skal fungere på tværs, så skal det være meget struktureret på den 

måde, man gør det på. Det er det samme derhjemme: hvis kosten ikke står i 

kosteskabet, så går det galt på et tidspunkt.” (bilag 4). 

Det skyldes, at der ikke er nedskrevet retningslinjer for strukturen på V-drevet, og der er 

ligeledes ikke en person/gruppe, der har ansvaret for at holde orden på drevet. 

Strukturen har blot udviklet sig organisk i takt med, at medarbejderne har oprettet 

mapper og filer efter behov (Bilag 11). 

Ligeledes gør sig gældende for CRM-systemet, som er en del af de mange fastlagte 

politikker og værktøjer, der er blevet pålagt VHHR fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. De 

kvalitative interviews viste, at det ikke altid at Erhvervs- og Byggestyrelsens 

anvisninger udføres i praksis, idet værktøjer og politikker ofte er udarbejdet med det 

formål, at Styrelsen lettere skal kunne måle opfyldelsen af resultatkontrakten frem for at 

hjælpe på den daglige rådgivningssituation. Som de to interviewede ledere forklarer: 

”[Det] er en måde at – grimt ord – at overvåge folk på. Selve registreringsdelen, 

hvor vi registrerer virksomhederne, går jeg engang imellem ind og kigger i – og 

trækker også statistik ud derfra og sådan noget” (bilag 1). 

”man [kan] sige, at det system vi har, er et minimumssystem. Det fixer de mest 

nødvendige ting, som det skal kunne. Men det er ikke et egentligt 

vidensdelingssystem i den forstand, at det understøtter kundeflowet (…) Man kan 
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ikke søge på tværs – der ligger massere af excel-ark rundt omkring om hvem der 

har været til hvilke events. For det kan du ikke se i CRM-systemet, at de har været. 

Det er mere kunderegistrering, end egentligt CRM” (bilag 2). 

En væsentlig årsag til påbegyndelsen af videndelingsprojektet, var således ønsket om at 

få skabt orden i de eksisterende informationsdatabaser, og etableret nogle formelle 

stukturer for brugen af de forskellige systemer – eksempelvis hvordan det sikres, at 

medarbejderne benytter og vedligeholder systemerne, hvor de forskellige informationer 

placereres i og på tværs af de forskellige systemer, samt sikre at systemerne lever op til 

medarbejdernes behov i dagligdagen. Særligt det sidste punkt, viste sig at være 

altafgørende for valget af at kigge i retning af et helt nyt system, idet VHHRs ledelse 

forventede at en tilretning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens eksisterende systemer 

ville være urealistisk løsning, idet det ville kræve enighed om ændring fra alle 

væksthuse, afsætning af økonomiske ressourcer fra Styrelsen samt tidskrævende 

programmeringsarbejde. 

5.2. Videndeling som deling af erfaringer 

En anden tilgang til videndeling i VHHR er som deling af erfaringer, så som cases af 

løste opgaver, anbefalinger/gode råd osv. Som en konsulent forklarer: 

”[Videndeling] er enormt vigtigt. Der er ingen grund til at sidde og opfinde den 

dybe tallerken to gange. Eller løbe i en fælde, bare fordi man ikke selv har opdaget 

den. Det er enormt vigtigt, at vi siger til hinanden, hvis vi har været ude for et eller 

andet, eller har oplevet noget. Har brugt det værktøj på den og den måde. Det er 

helt afgørende.” (bilag 5) 

Her er det således ikke dokumenter, der henvender sig direkte til kunden, der skal deles, 

men rettere guides om, hvordan opgaverne kan løses, som ønsker at kunne trække ud af 

deres kollegaers erfaringer. Ligeledes er det en måde for VHHR at sikre viden i tilfælde 

af en medarbejder finder nyt arbejde eller går på pension.  Derved handler videndeling 

også om at gøre organisationen uafhængig af medarbejderne – eller i det mindste nogle 

af medarbejderne. 

Til denne type videndeling findes ikke et eksisterende system eller konsekvent praksis. 

Ofte bliver gode råd o.lign. sendt via e-mail rundt i organisationen. Ved et spørgsmål til 

en medarbejder om hvad der videndeles via e-mail, svarer en medarbejder: 
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”[De er] Overfyldt med forkert vidensdeling. F.eks. her til morgen – og jeg kan 

rigtigt godt lide P., men han sender en mail om en god fyr fra A.P. Møller. Det 

behøver man ikke at sætte 40 mand i gang med. Han slutter så af med, at han godt 

vil ind i nogle bestyrelser. Så læg ham dog op i bestyrelseskategorien. [i CRM-

systemet].” (bilag 4). 

Generelt er de adspurgte respondenter i de kvalitative interviews ret utilfredse i brugen 

af, de såkaldte ”alle-mails” til videndeling, hvor samme e-mail sendes til samtlige 

medarbejdere i VHHR. Det er således også en ambition om at nedbringe antallet af 

irrelevante ”alle-mails”, der ligger til baggrund for videndelingsprojektet. Dette emne 

vil jeg ligeledes komme nærmere ind på i næste analysekapitel.  

5.3. Videndeling som ledelseskommunikation  

Udover at rådgive vækstvirksomheder til dagligt, er VHHR også selv en 

vækstvirksomhed. I løbet af ganske få år er medarbejderantallet blevet fordoblet, og 

dette har åbnet op for en række problemstillinger i forbindelse 

ledelseskommunikationen i organisationen. I flere år har VHHR haft en størrelse, hvor 

det var ”tilstrækkeligt” at samles til fællesmøde en gang om måneden, eller blot råbe ud 

i storrumslokalet. Men organisationen har nu nået en størrelse og en geografisk 

spredning, hvor det kan være svært at samle alle medarbejdere. Dette besværliggør 

kommunikationen af eksempelvis nye tiltag. Som en leder bemærker:   

”Nu leder jeg konsulentholdet, og noget der kan virke irriterende som leder, er når 

man skal gentage sig selv flere gange. Især når man ved, at nogle andre konsulenter 

ved det, og andre kommer og spørger. Hvor svært kan det være – men det er det 

så… Det der overrasker en er kommunikation, kommunikation, kommunikation - 

man skal gentage. Der kan man sige – nogen fanger den første gang, andre 

overhovedet ikke. Der ligger en udfordring i at udbrede noget nyt. Det kan være en 

ny procedure, en ny ordning osv. Der bliver man som leder overrasket over, hvor 

mange gange det skal gentages. Altså hvis man har sådan et database værktøj, så 

kan man i højere grad henvise til det i stedet. Det står jo der… Har du kigget der 

først? Inden man svarer. Sådan opdrage medarbejderne.” (bilag 2) 

Fokus på bedre videndeling i VHHR skal således også benyttes på at forbedre og 

effektivisere den eksisterende ledelseskommunikation. 
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5.3.1. Eksisterende videndeling og ledelseskommunikation 

Ledelseskommunikationen består i dag primært af månedlige stormøder, hvor alle 

medarbejdere skal deltage. På møderne informerer ledergruppen om status på 

forskellige projekter samt vigtige ændringer og begivenheder. Afdelingsmedarbejdere 

og konsulenter har ligeledes mulighed for at bidrage med et punkt på dagsordenen, hvis 

der er en information fra deres ansvarsområde, der er relevant at dele med de øvrige 

kollegaer. På den måde er der opsat en fast struktur for, at medarbejderne holdes 

informeret. Leder 1 udtaler således i interviewet at, de såkaldte væksthusmøder, er: 

”omdrejningspunktet for min viden ud til resten af organisationen.” (bilag 1).  Men ofte 

sker det, at medarbejdere ekskluderes af ledelseskommunikationen. På trods af at 

deltagelse på de månedlige møder er obligatorisk, er det ofte tilfældet at flere 

medarbejdere af forskellige årsager ikke er til stede - og da der ikke findes referater af 

månedsmøder, bliver disse medarbejdere ikke altid informeret. Af hensyn til dette, samt 

ligeledes at have en kanal til informationer, der kræver medarbejdernes opmærksomhed 

inden næste stormøde, er ledelsen begyndt på at udsende ”nyhedsbreve”. På grund af 

travlhed er disse nyhedsbreve dog ikke sendt ud regelmæssigt. Ligeledes udsendes 

nyhedsbrevet ofte i form af en uformel mail – andre gange blot som en mundtlig besked 

til de tilstedeværende medarbejdere. 

Videndeling imellem konsulentteams faciliteres med et fast indslag på de månedlige 

møder, hvor en udvalgt konsulent skal præsentere en kundecase, og hvordan opgaven er 

blevet grebet an. Samme fremgangsmåde bruges på, såkaldte, mini-springboard møder, 

hvor konsulenterne inviteres til at fremlægge cases og diskutere, hvordan løsningen kan 

gribes an tværfagligt. Men dette giver ikke et fuldt billede af, hvad der foregår i de 

forskellige teams. Som en respondent udtaler i hans interview: ”Der er ikke sådan en 

fælles kanal. Jeg hører jo intet om, hvad der sker i de andre teams. Ikke en skid. Der 

tror jeg SM’erne
1
, er dem, der råber mest op.” (bilag 5). 

Der er ingen øvrige tiltag for at danne rammer for videndelingen mellem de øvrige 

afdelinger og projekter. Videndelingen sker her primært gennem medarbejdere, der har 

”flere kasketter på” enten som projektkonsulent, konsulent i teams og/eller 

afdelingsmedarbejder (bilag 1). 

                                                 
1
 Intern forkortelse for medarbejdere i Salgs- og markedsføringsteamet. 
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5.4. Projektstart og arbejdsgruppe 

I juni 2009 startede VHHR videndelingsprojektet for at finde løsninger på disse 

problemstillinger i videndelingen. Arbejdsgruppen, der skulle styre projektet, bestod af 

tre personer:  

- En konsulent, der fungerede som projektleder, og som havde tidligere erfaringer 

med videndeling og projektstyring af it-systemer fra et tidligere job i it-

branchen.  

- VHHR it-ansvarlige, hvis primære arbejdsområde skulle være at implementere 

et evt. nyt system i VHHRs eksisterende it-setup.  

- En kommunikationsmedarbejder, som dels skulle sørge for at forandringerne 

skulle kommunikeres rigtigt ud; dels søge for at et nyt system hurtigt fik 

indhold. 

Jeg blev tilknyttet gruppen som et (slags) fjerde medlem, hvor jeg skulle undersøge 

organisationen og videndelingen, og, ved at tage et organisationseksternt ståsted, give 

mine råd til hvordan videndelingen kunne optimeres. 

Fælles for alle medlemmer af arbejdsgruppen var en interesse for sociale medier. Alle i 

arbejdsgruppen er entusiastiske brugere af Facebook, LinkedIn, Wikipedia o.lign. – og 

det var derfor ikke underligt at resultatet af de første møder, hurtigt gik i retning af at 

implementere et wiki-system til videndeling i VHHR. 

For at sikre at arbejdsgruppen ikke var forblændet af wiki-systemets muligheder, blev 

der arrangeret en første workshop i VHHR, som tidligere beskrevet i metodeafsnittet. 

Her var et af formålene at undersøge et bredt udvalg af medarbejderes holdninger til 

elektronisk videndeling – heriblandt wiki-systemer. 

5.5. Workshop idégenerering 

På workshoppen blev problemstillingerne i den eksisterende videndeling og 

kommunikation diskuteret igennem. Efter at være blevet præsenteret for forskellige nye 

videndelingssystemer og deres funktioner, gennemgik deltagerne en brainstorming 

proces for at finde frem til, hvordan disse kunne løses enten gennem ændrede rutiner 

eller ved nye teknologier. 
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5.5.1. Væksthus-wiki 

På workshoppen fandt deltagerne frem til, at wiki-systemet kunne benyttes til at 

understøtte det daglige arbejde i VHHR, og forbedre videndelingen i mellem teams og 

afdelinger – og på sigt øvrige væksthuse og eksterne samarbejdspartnere. 

Workshoppens deltagere var især begejstrede for wikiet som dialog medie. At kunne 

kommentere på og rette i wikiens indhold, kan resultere i skabelsen af ny viden, som er 

vigtigt for, at VHHR kan give kunderne den bedste rådgivning. Ligeledes fandt 

deltagerne det fordelagtigt at alt indhold struktureres og gøres søgbart, hvilket giver 

væsentlige fordele i forhold til de eksisterende teknologier, så som V-drevet. 

Samme konklusion drager også Meyler og Edsberg (2007) fra it-universitetet i 

København. Med udgangspunkt i to case-studier fra to forskellige organisationer, som 

begge gør brug af social software, fandt undersøgelsen frem til, at wiki-systemer kan 

være med til at understøtte arbejdet for tacit workers. Begrebet ”tacit workers” har de 

bl.a. fra Johnson et al. (2005), som definerer dem som vidensarbejdere, der typisk 

varetager arbejdsopgaver som: 

 ikke kun er baseret på rutine og procedure-bestemte arbejdsopgaver 

 indbefatter komplekse interaktioner.  

 involverer flertydighed og høj grad af analyse og dømmekraft - en dømmekraft 

baseret på situationsbestemt viden og erfaringer. 

 ikke kan kopieres og optimeres efter skemaer og systemer. 

Denne type arbejde kan ligeledes karakterisere konsulenternes opgaver, hvor de 

konstant skal løse nye udfordringer på baggrund af eksisterende viden og erfaringer. 

Desuden fandt deltagerne en lang række konkrete problemstillinger, som et wiki-system 

kan løse. I de følgende afsnit vil jeg fremhæve to af disse problemstillinger. De øvrige 

problemstillinger, fremkomme ved idégenereringen, er vedlagt som bilag 9. 

5.5.2. Kompetencekatalog og erfaringsdeling 

I VHHR bruges ofte telefon og mail til at kommunikere internt. En af de tjenester, som 

medarbejderne bruger mest, er derfor VHHRs hjemmeside, hvor alle kollegaers 

telefonnumre og e-mailadresser er oplyst. Problemet er dog, at det kun er medarbejderes 
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afdeling eller team/projekttilknytning, som står beskrevet på hjemmesiden, og ikke 

medarbejderens præcise jobfunktion eller spidskompetencer. Det kræver derfor et godt 

kendskab til alle medarbejderes fagområder og baggrunde, for eksempelvis at kunne 

henvise en kunde til den rigtige konsulent. Ofte sker det, at eksterne kontakter bliver 

omstillet flere gange – til forkerte medarbejdere. Hjemmesidens content management 

system tillader ikke at påføre ekspertområder til konsulenter, og det er tidligere forsøgt 

at skabe et kompetencekatalog i en excel-ark, men dette har været for uoverskueligt 

(bilag 2). Med et wiki-system kan der oprettes en oversigt over alle medarbejdere, samt 

hvilke ekspertområder medarbejderen varetager. Kompetencerne bliver søgbare - og alle 

har ansvaret for egne informationer, så risici for der står forkerte oplysninger 

minimeres. Wiki-systemet kan således hjælpe med at effektivisere arbejdsprocesser. 

Et kompetencekatalog ses sjældent som en del af virksomhedens strategiske 

kommunikation, men den er i høj grad et centralt medie, som stiller operationel og 

anvendelig information til rådighed for medarbejderne – bl.a. så de kan skabe en 

personlig kommunikation, og evt. sammensætte mangfoldige projekt- og 

videndelingsgrupper, hvor medarbejdere med forskellige ekspertområder kan 

komplimentere og lære fra hinanden. Et wiki-kompetencekatalog handler derved også 

om at forbedre den interne kommunikation. 

Desuden giver wikiets fleksibilitet mulighed for erfaringsudveksling ved at udbygge 

kompetencekataloget med en viden-/artikeldatabase. Det giver mulighed for at dele 

viden og erfaringer om forskellige emner - og giver mulighed for organisatorisk læring 

og dialog gennem kommentarer og spørgsmål. Vigtigst af alt kan dette være med til at 

reducere antallet af ”alle-mails”, idet oplevelser og erfaringer, der højst sandsynligt ikke 

er relevant for alle medarbejdere på det tidspunkt, kan oprettes i systemet og findes frem 

senere. 

Et andet aspekt er VHHRs forretningsgange og arbejdsmetoder, som kan videreudvikles 

og effektiviseres gennem åben dialog og best practice. Der er således tale om en fordel 

for den organisatoriske udvikling. Ligeledes vil en del af medarbejdernes viden vil også 

forblive i organisationen, selvom de forlader VHHR, hvilket er en fordel for en 

rådgivende organisation, som netop er så afhængig af medarbejdernes viden 

(Christensen, 2010). 
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5.5.3. Ledelseskommunikation 

Det er ligeledes oplagt at benytte wikiet til ledelseskommunikation – enten i 

nyhedsform, som erstatning for de uregelmæssige nyhedsbreve på mail, eller til 

uddelegering af arbejdsopgaver i afdelinger og projektgrupper. En af de tidligere 

omtalte problemstillinger i forbindelse med den eksisterende ledelseskommunikation, er 

at nogle medarbejdere afskæres fra ledelseskommunikationen enten pga. deres placering 

i projekter og afdelinger, der ligger uden for hovedkontoret eller pga. travlhed hvor de 

ikke er til stede, når ledelsen melder noget nyt ud. Her kan wikiet styrke 

kommunikationen i VHHR ved, at alle medarbejdere får adgang til den samme 

information. Alle nyheder bliver nemlig tilgængelige online og bliver gemt, så de 

hurtigt kan findes frem igen. Wiki’et er desuden et dialog-værktøj, hvor der kan rettes i 

artikler, skrives kommentarer osv. Alle medarbejdere vil have mulighed for at indgå lige 

i dialogen, og kan således være med til at mindske usikkerhed og rygter.  

Desuden giver dette en hurtig kommunikationskanal mellem ledelse og medarbejdere 

(såfremt det tjekkes ofte). Dette kan minimere behovet for at afholde stormøder, hvor 

der kun er få, korte udmeldinger på dagsordenen. Disse vil i stedet kunne udmeldes på 

wikiet, og systemet giver mulighed for at medarbejderne stadig vil have mulighed for at 

stille spørgsmål og kommentarer. Fordelen her er, at kommentarer og spørgsmål kan 

ske asynkront – dvs. at man kan gå tilbage til ældre udmeldinger og spørge ind til 

emner, der ikke var klare på udmeldingstidspunktet, eller hvor vilkårene har ændret sig 

siden hen. Alt bliver søgbart i systemet, hvilket gør det nemmere og mere brugervenligt 

at finde information end i dag.  
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6. Barriereanalyse 

I dette analyseafsnit vil jeg besvare afhandlingens andet arbejdsspørgsmål: ”Hvilke 

barrierer modarbejder effektiv, wiki-baseret videndeling i VHHR”. Analyseafsnittet vil 

have fokus på de barrierer, som VHHR skal være opmærksomme på og overvinde, før 

videndelingsprojektet kan indføres succesfuldt. Som tidligere nævnt vil Levitts diamant-

model blive brugt til at strukturere analyseafsnittet, således vil analysen se på 

forandringen ved hhv. opgaver, struktur, teknologi og aktør, for at finde frem til, hvilke 

barrierer disse forandringer medfører. 

6.1. Opgaver 

Som tidligere nævnt, kræver mere videndeling i VHHR en indsats fra alle 

medarbejdere, og må anses som del af den enkelte medarbejders arbejdsopgaver. 

Selvom der i forskellig grad var en eksisterende videndeling i organisationen før 

videndelingsprojektet, så har der ikke tidligere været fokus på videndeling som en 

arbejdsopgave. Videndelingsprojektet må derfor anses som en ændring i 

arbejdsopgaver, som, ifølge Levitts model, medfører forandringer i de øvrige elementer. 

Men mere videndeling i VHHR medfører også i sig selv en række barrierer som først og 

fremmest må tages højde for, hvis projektet skal kunne gennemføres succesfuldt. 

6.1.1. Tavs viden 

En væsentlig barriere opstår i diskussionen om, hvilken viden der kan deles. Ifølge 

Christensen (2010) findes der forskellige typer af viden, hvor det er langt fra alle 

videnstyper, der kan ekspliciteres til håndterbare informationer og deles med kollegaer. 

Nonaka og Takeuchi (1995) beskæftiger sig blandt andet med, det de kalder, tavs viden. 

En viden som et individ ofte har tilegnet sig gennem praktisk erfaring, og som derved er 

svær at standardisere og nedskrive. I VHHR er der i høj grad tale om tavs viden, idet 

konsulenter og medarbejdere hovedsageligt tager udgangspunkt i deres 

uddannelsesmæssige baggrund og gør brug af deres tidligere erfaringer i forbindelse 

med rådgivning af virksomheder og tilrettelæggelse af kampagner og projekter. Dette er 

en tydelig barriere for indførelsen af et wiki-system, der bygger på at nedskrive 

eksplicitere viden og opbevare informationer i en database. Her vil systemet muligvis 

kunne benyttes i nogen grad blandt fagfæller, hvor en fælles baggrundsviden giver en 

nogenlunde ens reference- og forståelsesramme. Til gengæld vil systemet være 



 

 6
. 

B
ar

ri
er

ea
n

al
y

se
 

 54

 

problematisk i videndelingen på tværs af faggrupper. Her vil wiki-systemet muligvis 

kunne hjælpe med delelementer til organisatorisk læring, men systemet vil ikke kunne 

stå alene, idet overførsel af tavs viden til et andet individ, kræver en længere, praktisk 

læringsproces, som eksempelvis mesterlære. 

Ligeledes er tavs viden ikke altid synlig. Dette kan skyldes, at tavs viden ofte er 

implicit, og individet tager den derved for givet. Men det kan også skyldes, som 

Snowden (Web: 2008) bemærker, at individer ikke er opmærksomme på den viden, der 

besiddes. Modsat computere er den menneskelige hukommelse ikke udstyret med en 

”list all”-funktion. Set i et sensemaking perspektiv, ligger viden i baggrunden og dukker 

op til overfladen, når der forsøges at skabe mening ud af cues i en kontekst (ibid.). Det 

er således en barriere – eller rettere - en umulig opgave at sætte sig for at nedskrive alt 

hvad en medarbejder ved i et wiki-system. 

6.2. Struktur 

En ændring i arbejdsopgaver påvirker, og påvirkes, ifølge Leavitts model af struktur. 

For at videndelingsprojektet i VHHR kan realiseres, kræves således at de eksisterende 

strukturer for videndeling fungerer eller kan tilpasses. Formelle strukturer for 

videndeling kan her ses som en måde at sikre videndeling mellem individer og grupper i 

organisationen ved at planlægge, hvem der skal dele viden med hvem - og hvornår. Jeg 

fandt det derfor interessant at indlede undersøgelsen med at finde ud af, hvordan den 

indførte teamopdeling har påvirket videndelingen mellem medarbejderne og det 

samlede vidensflow i organisationen. 

6.2.1. Videndeling i og imellem teams og afdelinger 

Undersøgelsen af videndelingen i de forskellige teams viste først og fremmest en stor 

forskel i den måde, de forskellige teams samarbejder. Nogle teams har et tæt samarbejde 

mellem de enkelte medlemmer og vægter vidensdeling internt i teamet højt – blandt 

andre teams er samarbejde og videndeling meget minimalt. 

Til de kvalitative enkeltmandsinterviews udvalgte jeg respondenter fra teams med både 

en fungerende og ikke-fungerende eksisterende videndeling. Ved at sammenligne to 

teams i hvert sin ende af spektret, kan ses tydelige forskelle. 
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I et team nævnte respondenten, at teammedlemmerne anses som de nærmeste kollegaer, 

og fortalte om de tiltag på videndeling, man havde forsøgt indenfor gruppen. Man havde 

blandt andet oprettet en selvstændig mappe på fællesdrevet, hvori man ønskede at samle 

og dele de forskellige værktøjer og modeller indenfor området, som teamet har brugt i 

rådgivningen af virksomheder. (bilag 3; 4). Det var tydeligt at se, at teamet havde 

etableret en god, formel struktur internt i teamet. I undersøgelsesperioden holdt teamet 

mange teammøder, og ofte sparede konsulenter i teamet med hinanden om en kunde for 

at kunne give rådgivning fra perspektiver indenfor deres felt. 

Modsat ser det ud i et andet team, som består af fire personer, hvoraf en person sidder i 

afdelingen på Bornholm og to primært er tilknyttet som ledere og konsulenter på andre 

projekter. Den geografiske adspredelse og de forskellige arbejdsopgaver betyder, at den 

adspurgte respondent fra teamet sidder meget alene - hvilket også kom til udtryk i 

interviewet, når der blev spurgt ind til nærmeste kollegaer og samarbejde internt i 

teamet:  

”Nærmeste kollega? Som jeg arbejder meget sammen med og deler viden med? Det 

er i hvert fald ikke nogen fra min egen afdeling. (…) vi sidder i samme afdeling, men 

vi laver slet ikke det samme. Overhovedet ikke!” (bilag 3). 

Sættes dette i forhold til Weicks identitetsbegreb, kan således ses en tydelig barriere. 

Den sidstnævnte konsulent ser ikke sig som en del af et konsulentteam, og det giver 

ikke mening for ham at dele viden inden for teamet. En forandringsindsats for at øge 

videndelingen i netop dette team, vil derfor med høj sandsynlighed slå fejl, medmindre 

konsulenten identificerer sig som medlem af et fællesskab som det er meningsfuldt at 

videndele med. Konsulenten udtrykte dog i interviewet, at han ikke kan se relevansen af 

hans ekspertise i andre teams, og heller ikke omvendt: ”Jeg ser jo det, jeg laver, som 

lidt fragmenteret ud af det. Hvis jeg skal finde viden om, hvad vi ellers tilbyder, så er 

det fordi virksomheden ikke er klar til en internationaliseringsproces” (bilag 3). 

Omvendt eksisterer der også barrierer ved det førstnævnte team. Her viste den 

kvalitative undersøgelse en fungerende, eksisterende videndeling, og god 

fællesskabsfølelse i teamet. Men langt de fleste videndelingsinitiativer i teamet har 

udviklet sig i takt med, at teammedlemmerne har haft behov, og de valgte løsninger er 
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ikke altid optimale, og vil ikke kunne fungere i andre teams. Eksempelvis har teamet 

fundet det eksisterende CRM-system, som er obligatorisk at benytte i VHHR, for 

utilstrækkeligt til at registrere teamets eksterne samarbejdspartnere. Derfor at teamet 

lavet deres eget i en excel-fil der opbevares i en selvstændig mappe på fællesdrevet. 

Den fulde oversigt over samarbejdspartnere er således ikke tilgængelig i den ”officielle 

database”, og derved afskåret fra organisationens øvrige medarbejdere (bilag 6). 

Teamet har således allerede etablerede nogle rutiner for videndeling, som i så fald må 

ændres, hvis videndelingsprojektet skal lykkedes. Men når videndeling allerede foregår, 

vil et sådan initiativ ofte blive mødt med modstand. For det første vil teamet opleve 

projektet som organisatorisk indblanding i noget som, i teamets øjne, allerede fungerer. 

Det der ikke eksisterer en ”brændende platform” som nødvendiggør handling (Kotter, 

1995; Christensen, 2010). Ligeledes er det svært at ændre på eksisterende rutiner, idet 

individer har en tendens til at søge stabilitet. Forandringer i rutiner opfattes ofte af 

medarbejderne som spild af tid – særligt hvis de ændrede rutiner har til formål at skabe 

overblik i andre dele af organisationen, som i det førnævnte eksempel med CRM-

systemet. 

6.2.2. Fysiske rammer og sociale netværk 

Et andet emne, der har været meget fokus på i forskningslitteraturen, er de fysiske 

omgivelsers betydning for videndeling. I VHHR sidder langt de fleste konsulenter og 

medarbejdere i et fælles storrumskontor på hovedkontoret i København. Ifølge 

Christensen (2009) er et af hovedformålene med åbne kontorlandskab at skabe 

kommunikation på tværs i mellem medarbejderne. Dog er medarbejderne placeret lidt 

tilfældigt – hvilket har betydning for de uformelle sociale relationer mellem 

medarbejderne i VHHR. Dette kan eksempelvis ses på de to føromtalte teams. 

Konsulentteamet, der har god videndeling internt i teamet, sidder alle samlet i et hjørne 

af det åbne kontorlandskab - mens det andet team sidder spredt i kontoret og i filialer, 

og har derfor ikke nogen uformelt, socialt sammenhold udover den etablerede, formelle 

struktur. 

I de kvalitative interviews valgte jeg ligeledes at spørge de interviewede om, hvem de så 

som deres nærmeste kollega – den de taler, samarbejder og videndeler mest med. Det 

viste sig i høj grad at være de medarbejdere, der sidder nærmest i det åbne 
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kontorlandskab, som de snakker mest med. Det er ”naboer”, som man konverserer 

socialt med, dem man spørger til råds - og dem man vidensdeler fagligt med. (bilag 1; 3; 

4). Dette kommer til udtryk i samarbejdet, f.eks. i dette svar på, hvordan man finder den 

rigtige person at trække ind som assist på en sag: ”Jeg vælger den, der står tæt rent 

socialt. En cirkel, der desværre går ca. 2 m rundt om mit eget skrivebord, og rammer 

CC på den ene side og SK på den anden. Det er faktisk det. Det er jo ærgerligt, for der 

er en masse sindssygt dygtige kollegaer i organisationen.” (bilag 4). 

Disse to eksempler understreger, at de uformelle, sociale relationer mellem 

medarbejdere, har stor betydning for det daglige samarbejde og videndeling mellem 

medarbejdere i VHHR, og om etablerede teamstrukturer fungerer. Waldstrøm og 

Lauring (2006) beskriver denne proces som en gensidig påvirkning mellem formelle og 

uformelle strukturer. Når medarbejdere arbejder tæt sammen i teams og afdelinger, vil 

der i de formelle strukturer opstå personlige relationer mellem de enkelte ansatte som 

følge af deres formelle og arbejdsrelaterede interaktioner. Omvendt understreger de at 

det ofte er en form for personlig sympati og tiltrækning, der afgør om formelle 

relationer har succes og eksisterer over tid (Waldstrøm et al., 2006:28ff).  

Trods etablerede strukturer for videndeling, er det således meget tilfældigt, om 

videndeling rent faktisk sker i VHHR, og i så fald er det henover skrivebordet, småsnak 

ved kaffemaskinen, samtaler under frokosten i kantinen, samt ved tilfældige møder på 

gangen, at videndelingen finder sted. 

6.2.3. Tilfældig videndeling 

Ifølge Christensen (2005) er der både fordele og ulemper ved tilfældig videndeling. 

Fordelen ved den tilfældige videndeling, er at den ikke er underlagt kontrol og ledelse, 

som ofte hindrer medarbejdernes motivation og engagement. Derimod er ulempen, at 

videndeling ofte bliver reaktiv frem for proaktiv: 

”… videndeling kan blive en form for brandslukning der bliver nødvendig, fordi 

viden ikke i tilstrækkelig grad er blevet delt. Det kan f.eks. være at noget viden ikke 

er blevet videreført fra en medarbejder og så til en anden, og dette har medført at 

den anden medarbejder der ikke har modtaget viden har udført givne aktiviteter 

forkert, og der bliver således behov for at dele viden for at brandslukke, men viden 

kunne vil lige så godt være blevet delt inden at der opstod fejl?” (ibid.: 14). 
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Faren er derfor at videndeling foregår uafhængigt og fragmenteret i mindre netværk, 

fremfor at ske på tværs af alle medarbejdere i organisationen. Og ifølge Waldstrøm og 

Lauring (2004: 5ff), der har undersøgt socialt afgræsning som barrierer for videndeling, 

er det kun små faktorer, der afgør, om en person eller en gruppe, socialt afskæres fra de 

øvrige. 

For at sikre at videndeling foregår i og imellem afdelinger, er der således behov for 

overblik over de sociale relationer imellem medarbejderne. Men det kan være svært – 

hvis ikke umuligt - at kortlægge uformelle strukturer, idet sociale netværk mellem 

medarbejdere opstår tilfældigt, tilpasses og forsvinder som følge af skiftende 

situationer, behov og udfordringer. Det gør det svært for ledelsen at danne et indtryk af, 

om videndelingen i organisationen fungerer – særligt hos ledere der ikke til dagligt har 

bred kontakt til medarbejdere fra flere teams og afdelinger (ibid.: 4). Dette bemærkes 

også i Leder 1s interview, da hun bliver spurgt om der ifølge hende foregår videndeling 

på tværs, eller om videndelingen er fragmenteret i mindre netværk: 

”(…)selvfølgelig er der nogle ø’er af viden, og selvfølgelig har vores økonomifolk en 

fantastisk viden om, hvordan man administrerer og rapporterer på de her meget 

omfattende projekter, vi kører. Selvfølgelig har konsulenterne i de forskellige teams 

en viden, som ikke alle har. (…) Så jeg synes mere, det er nogle øer af viden, der er – 

og jeg håber der også er nogle medarbejdere, der har overblik over hvilke øer, der 

er, og hvem de skal spørge, hvis de skal vide noget inden for et konkret tema.” (bilag 

1). 

Desuden er der ingen garanti for, at de uformelle relationer dannes så videndeling 

fungerer optimalt. Tværtimod er en af de bedst beskrevne mekanismer i dannelsen af 

sociale netværk homophily, som betegner en tendens til, at individer søger sammen med 

folk, de deler en række karakteristika med, hvad enten der er tale om køn, alder, 

socioøkonomisk baggrund eller præferencer (Lazarsfeld et al., 1954). 

I Lazarsfeld og Mertons (1954) definition af begrebet ”homophily”, skelner de flere 

typer af homophily – herunder det de kalder value homophily. Med value homophily 

begrebet menes, at individer med et ens tankesæt er mere tilbøjelige til at knytte bånd. 

Sociale netværk har en tendens til at være selvforstærkende, og tendensen med at lave 

stærke forbindelser med andre ligesindede vil ofte medføre tætte netværksstrukturer, så 
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der reelt dannes uformelle grupper med klart definerede grænser. Det står i kontrast til 

åbne netværksstrukturer, der ellers kan trække på bredere forankret viden i 

organisationen. Det sker ved, at kommunikationen afgrænses til kun at omfatte enkelte 

individer eller grupper. Således kan forskellige grupper have en velfungerende 

vidensdeling indadtil, men være uden kontakt til andre betydningsfulde grupper i 

organisationen. Det kan ske, at en gruppe mennesker udelukker andre individer eller 

grupper på grund af adfærdsmæssige eller andre sociale uoverensstemmelser. Det 

medfører, at ’krage søger mage’, og betyder som konsekvens, at ansatte med samme 

faglig baggrund alt andet lige vil finde sammen. 

I ønsket om at skabe bedre videndeling i og imellem teams og afdelinger, vil et socialt 

medie til videndeling (så som et wiki), være med til at hjælpe denne problematik, idet 

placering ikke har betydning for adgang til netværket. Men de eksisterende relationer til 

”naboer” kan blive en barriere hvis disse fasthold i et virtuelt netværk. Ifølge Timme 

Bisgaard Munk (2009), som har studeret selvorganiserende netværk på internettet, 

findes der en tendens til at bekræfte eksisterende relationer og magtforhold frem for at 

skabe nye relationer og ændre magtforhold. Det betyder, at de eksisterende sociale 

relationer imellem medarbejderne i VHHR, højst sandsynligt vil blive afspejlet på et 

wiki-system, hvilket betyder at viden ikke flyder frit, og deling forhindres.  

Det er således en væsentlig barriere, hvis den fysiske nærhed, de personlige relationer 

og tilfældige videndeling fastholdes i et videndelingssystem, idet systemet således ikke 

kan give fordele i forhold til at forbedre videndelingen, men blot være en digitalisering 

af den eksisterende ineffektive videndeling. Dette begrænser igen, hvor anvendelig 

systemet opfattes og der er således risiko for at medarbejderne ikke motiveres til at 

benytte systemet overhovedet. 

6.3. Teknologi 

6.3.1. ”Vidensspam” 

I VHHR benyttes allerede mange af de klassiske værktøjer til videndeling. Inspireret af 

Dixon (2000), kan disse værktøjer opdeles i hhv. push- og pull-medier - afhængig af om 

viden kommer til modtageren ”af sig selv”, eller viden er trukket som følge af en 

søgning eller efterspørgsel efter viden. Push-medier medfører normalt en vis forestilling 

om en "kanal", som brugeren vælger, og som leverer en bestemt type indhold. Radio og 
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TV, i sin klassiske form, er typiske eksempler på push medier: Når man tænder tv'et, 

skal der vælges en kanal. Derefter leveres en strøm af indhold og reklamer til 

modtageren indtil der slukkes. Internettet er derimod (hovedsageligt) et typisk eksempel 

på pull-medier: hver "side", hver bit af indhold, bliver først leveret efter en efterspørgsel 

fra modtageren (Web: Howe, 2010). På trods af Web 2.0-teknologier forsøger at 

ophæve denne skelnen mellem push- og pull-medier ved at tilføre advancerede 

funktionaliteter og interaktion til internetsider, så må et wiki-system stadig ses som et 

pull-medie, idet modtageren stadig skal søge efter viden på en side. 

Både push- og pull-medier har hver sine fordele – og især ulemper, som det også kan 

ses i VHHRs brug af eksisterende værktøjer. Eksempelvis klager flere respondenter 

over at modtage irrelevante mails (bilag 2; bilag 4). Som Christensen (2005) 

understreger, så har viden, der skubbes ud i organisationen, ikke nødvendigvis en 

konkret modtager. Det skyldes at det er relativt let at sende og videresende den samme 

mail til flere modtagere, og derved opstår situationen hvor medarbejdere bliver 

bombarderet med irrelevant ”vidensspam”, som nogen har behov for at dele med dem. 

Det giver tre væsentlige problemstillinger: For det første er der tale om ressourcespild, 

hvis alle irrelevante mails bliver læst. Dette påpeger Leder 2 i sit interview på trods af, 

han selv ofte sender mails til alle konsulenter på én gang: ”Så sender jeg den til vhhr, 

og så bliver den sendt ud til 40 mennesker – vel vidende at alle bruger 2 min. på at læse 

den. Så går der i hvert fald en arbejdsdag på det.” (bilag 2).  

For det andet fungerer vidensspam som ”støj”, og flere respondenter forklarer i de 

kvalitative interviews, at vigtige informationer er druknet i mængden af vidensspam. 

For det tredje giver de mange mails længere svartid på henvendelser, fordi mængden af 

modtagne informationer, der skal gennemlæses, er så stor. Denne problematik omtaler 

en medarbejder i sit interview: ”Lige nu er jeg bare 90 ulæste mails bagud. Og jeg har 

nu i to dage prøvet at få den ned under 90, men det er ikke lykkedes.” (bilag 7). 

Det samme gør sig gældende på de anvendte pull-medier. Alle de adspurgte 

respondenter var enige om, at fællesdrevet, det såkaldte V-drev, er alt for uoverskueligt. 

Det pågældende dokument er oftest gemt væk i undermappers undermapper, så 

medarbejderne giver op inden de får klikket sig frem.  
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Det skyldes muligvis at der er stor uenighed om, hvilke dokumenter der bør ligge på 

fællesdrevet. Flere har en opfattelse, at det kun er administrative dokumenter, så som 

kørselsblanketter osv. som ligger på drevet: ” V-drevet bruger jeg til at hente diverse 

formularer, kørselsafregning osv. Jeg ved der ligger nogle skabeloner fra forskellige 

personer, men jeg har aldrig brug for dem. Hvis det er for at finde de forskellige 

værktøjer, så kan man lige så godt se dem på hjemmesiden.” (bilag 3). Andre nævner 

ligeledes præsentationer og referater. I det hele taget viser interviewene, at drevet 

generelt bruges sjældent, og det sker oftere, at der bliver uploadet information til drevet 

end downloadet, medmindre der er tale om blanketter og skabeloner. Ud af de 7 

adspurgte bruger 2 aldrig drevet, 1 ofte til opbevaring af egne dokumenter, 3 sjældent til 

administrative dokumenter, 1 hver dag og til alle slags dokumenter (bilag 1-7). 

Flere forklarede, at e-mail i stedet bliver brugt som alternativ til fællesdrevet, hvor 

indbakken således fungerer som arkiv over kundeinformationer og mødereferater, 

database over samarbejdspartnere o.lign.: 

”… du kan ikke finde rundt inde på V-drevet. Jeg skulle finde listen over de lokale 

erhvervsservicecentre i går, og jeg opgav, jeg fandt den aldrig. Jeg vidste ikke, om 

jeg skulle gå ind under administration, eller den mappe der hedder erhvervsservice 

under kommunikationsafdelingen. Jeg ledte og ledte. Faktisk endte jeg med at gå en 

masse gamle mails igennem og fandt det sådan hist og pist.” (bilag 7) 

Det kan opfattes som en barriere for systemet, hvis disse problemstillinger blot 

videreføres i et nyt system, og medarbejderne ikke ændrer rutiner i forhold til at sende 

”alle-mails”. Dette vil medføre at medarbejderne vil ”falde tilbage” i de kendte rammer, 

og systemet vil derfor ikke blive benyttet (Kotter, 1995: 14). 

Problematikken om vidensspam åbner selvfølgelig op for spørgsmålene om, hvilken 

viden der er relevant, og hvor meget skal medarbejderne egentlig vide? Det er et stort 

diskussionsemne, som i sidste ende handler om, hvorvidt medarbejderne skal være 

generalister eller specialister – noget der umiddelbart virker uafklaret i VHHR, men 

som har stor betydning for videndelingen. 

På den ene side har VHHR forsøgt at etablere en arbejdsdeling, der optimerer 

arbejdsprocesserne, ved at opdele medarbejdere i teams efter deres speciale inden for et 
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bestemt område. Samtidig bruger man begrebet vidensdeling modsat begrebet 

arbejdsdeling. For det ligger implicit i brugen af vidensdeling, at viden skal deles 

mellem organisationens medlemmer og på tværs af teams, og det altid er godt, at viden 

bliver delt. Her savnes en diskussion af, i hvilken grad viden egentlig bør deles. For det 

er ikke optimalt, at der bruges for mange kræfter på, at alle skal vide alt – tværtimod 

handler det om, at ledelse og medarbejdere har et godt indblik i, hvad andre i 

organisationen ved, så man har mulighed for at få adgang til den viden, når man har 

brug for det – hvad man kunne kalde ”metaviden” (Cross et al., 2001). På samme måde 

handler arbejdsdeling om, at man er afhængig af andres arbejde og ofte har brug for en 

vis indsigt i det, men ikke behøver selv at kunne udføre det. Som en leder forklarer:  

”Alle virksomhedskonsulenter skal jo være generalister. De skal alle kunne tage en 

hvilken som helst kunde ind og tage den første dialog med kunden - og så kunne 

afdække hvad det er for udfordringer. Hvis man så finder ud af at det første og 

fremmest er inden for salg og markedsføring, så henvender man sig til det faglige 

team, som består af fire medarbejdere. Og der er det i princippet ligegyldigt hvem 

de tager fat i og overdrager kunden til.” (bilag 1) 

Et vigtigt element i forbindelse med implementering af et nyt videndelingssystem, 

bliver således at få defineret, hvilken type viden der skal deles. Dette kan godt udvikle 

sig til en barriere, idet der eksisterer så forskellige opfattelser af medarbejdernes 

vidensbehov. Er der tale om, medarbejderne kun skal besidde ”metaviden” om, hvor 

den relevante information befinder sig, vil spørgsmålet i så fald være, hvor meget 

generelistviden, der kræves for at have det nødvendige overblik? Dette er et af de helt 

essentielle problemstillinger, der kan stå i vejen for anvendeligheden af et nyt system og 

motivationen til at bruge det.  

6.3.2. Teknologibrug – Personas 

Som tidligere nævnt, er VHHRs medarbejdere en meget mangfoldig gruppe. Der findes 

medarbejdere og konsulenter i alle aldre og med forskellige uddannelsesmæssig 

baggrund og arbejdserfaringer. Derfor vil der naturligvis forekomme meget store 

forskelle i it-vaner og færdigheder, som har stor betydning for videndelingen og 

indførelse af et nyt, elektronisk videndelingssystem. Ved den anden workshop i 

projektfasen, blev en lille gruppe af medarbejdere bedt om at kategorisere de øvrige 

kollegaer på baggrund af deres it-færdigheder og forventet brug af et nyt system. Dette 
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skete for at skabe et indtryk af opbakningen til forandringen, og hvordan 

implementeringsprocessen skal gribes an.  

Her fandt arbejdsgruppen, at alle fire grupper er repræsenteret i medarbejderstaben, men 

langt de fleste medarbejdere kan placeres inden for Kozinets (1999) Tourist- (35 %) og 

Mingler-kategorier (40 %), som begge er kendetegnet ved at have lidt eller ingen 

interesse i at dele viden på systemet. Kun 15 % af medarbejderne kan kategoriseres som 

Devotee og 10 % som Insiders. Dette er umiddelbart problematisk, da det således må 

forventes at en stor del af organisationen enten ikke at vil kontribuere til systemet eller 

slet ikke vil benytte det. 

Denne problemstilling kendes også fra internettet, hvor det i realiteten kun er en meget 

lille del af nettets brugere, der producerer nyt indhold. Den danske forsker i 

internetadfærd, Jakob Nielsen (2006), kalder denne tendens for ”Participation 

Inequality”-effekten, hvor omfattende undersøgelser har vist, at aktiviteten eller bidrag 

pr. bruger i de fleste (online) fællesskaber følger en 90-9-1 regel. Det betyder, at 90 % 

af brugerne lukrerer på andre brugeres bidrag. De læser eller observerer, men bidrager 

ikke med noget. 9 % bidrager fra tid til anden og oftest som konsekvens af det, andre 

har startet op, mens ca. 1 % af brugerne skaber 90 % af indholdet. Dette gør sig i større 

omfang også gældende for verdens største wiki-baserede leksikon, Wikipedia, hvor de 

1000 mest aktive brugere (0,003 % af det samlede antal) bidrager med omkring to 

tredjedele af alle leksikonets rettelser (ibid.). 

Årsagerne til at 75 % af VHHRs medarbejdere ikke forventes at benytte systemet, 

skyldes, ifølge workshop-deltagerne, manglende it-færdigheder og mangel på tid (som 

jeg vil vende tilbage til i afsnit 6.4.1). Ved de manglende it-færdigheder refererede 

workshop-deltagerne til et antal ældre og konservative kollegaer, som ikke er vant til at 

benytte sociale medier i dagligdagen. Ifølge workshop deltagerne vil denne gruppe, for 

det første, have svært ved at forstå wiki-systemets opbygning og funktioner. Derfor vil 

de med stor sandsynlighed vende tilbage til at benytte de sikre og kendte værktøjer 

(eksempelvis ”alle mails”) til intern videndeling igen. For det andet vil selve formålet 

med at dele viden – og særligt at dele viden elektronisk være en ændring i sig selv. 

Dette beskrev deltagerne eksempelvis i beskrivelsen af en fiktiv, ærketype medarbejder 

i Tourist-kategorien: 
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”Karl bliver hurtigt teknologisk udfordret. Han er meget glad for netbank og 

anvender sin bærbare til det meste. Men generelt er det, der ligger udenfor C-drevet 

udenfor Karls sfære… For Karl går viden fra mund til mund. Kun det, der hænger 

fast inde i hovedet, er nyttig viden –alt andet er værdiløst!”  (Bilag 10). 

Participation Inequality-effekten kan blive særdeles problematisk for 

videndelingsprojektet i VHHR, hvis videndelingen på det nye wiki-system bliver en 

”lukket fest” for et lille antal medarbejdere. En væsentlig barriere bliver således at få 

involveret alle medarbejdere til at deltage i videndelingen på systemet og oplære de 

medarbejdere, der har behov for yderligere it-færdigheder for at komme i gang. 

6.4. Aktør 

6.4.1. Tid 

Som jeg nævnte i forrige afsnit synes tid at være en vigtig faktor i forhold til, hvordan 

vidensdelingen prioriteres. Næsten alle medarbejdere klagede over en generel mangel 

på tid, hvilket påvirker deres muligheder og lyst til at vidensdele. På et spørgsmål om 

hvilke udfordringer der lå til grund for, at det fælles intranet aldrig blev implementeret, 

svarede en leder: 

”Der ligger selvfølgelig nogle ressourcemæssige udfordringer – er der en person der 

har lyst til at tage ejerskab og tager sig tid til at arbejde med det? Grunden til at der 

ikke er nogen, der har taget ejerskab, det er jo selvfølgelig, at de ikke har haft tid til 

det.” (bilag 1). 

På spørgsmålet om hvorvidt der er tid til at læse nyhedsbreve og ”alle-mails” svarer en 

anden leder: 

”Problemet er, at alle her i huset generelt har så travlt i hverdagen. Hvis der 

overhovedet er tid til at læse nyhedsbreve eller ”alle-mails”, så er det kun det mest 

nødvendige, der bliver læst.” (bilag 2). 

Ross Mayfield (Web: 2006), der er en af forgangsmændene bag brugen af wiki-systemer til 

videndeling i organisationer, behandler dette fænomen teoretisk. Han forklarer, at de 

forskellige handlinger, der som oftest indgår i sociale værktøjer, kræver forskellig niveau af 

brugerinvolvering – og har derved forskellig ”tærskel” for deltagelse. Jo lavere tærsklen er, 

jo større er sandsynligheden, ifølge Mayfield (Web: 2006) for, at brugere afsætter tid til at 

biddrage til siden (se figur 2). 
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Figur 2: Power Law of Participation (ibid.) 

Ifølge Mayfield (Web: 2006) er internettjenesten Digg, hvor man kan se og anmelde 

nyhedshistorier, et typisk eksempel på en side, der har en lav tærskel for deltagelse. 

Man skal blot tilføje sine yndlingsartikler som Favorit. En handling, som kun kræver et 

enkelt klik, og man behøver ikke engang at skulle logge ind på siden for kunne bidrage. 

Det samme gør sig gældende for en lignende tjeneste kaldet Del.icio.us, der er en social 

tjeneste til håndtering af internet bogmærker. Her bliver sider håndteret med ”tags”, 

hvor brugeren vedhæfter et eller flere nøgleord til en side. Det er relativt enkelt at tilføje 

tags, og derfor er tærsklen for deltagelse ligeledes meget lav. At huske webadressen er 

faktisk den sværeste del. De øvrige aktiviteter, som et wiki-system ligeledes bygger på 

og er afhængig af, har en langt større tærskel – dels fordi brugeren skal skrive, og dels 

fordi eksempelvis Subscribing og Networking kræver vedvarende opmærksomhed og 

tilbagevenden fra brugeren. 

En løsning i VHHR på denne problematik kunne således være at opdele 

videndelingsprocesserne i mindre, lette handlinger – men spørgsmålet er så, om 

resultater derved bliver som ønsket? En vigtig opdeling som Mayfield (Web: 2006) 

foretager, er nemlig skelet mellem social intelligence og collaborative intelligence. De 

fleste aktiviteter med lav tærskel er udemærkede til at opsamle og dele informationer – 

men brugere indgår ikke i dialog og samarbejde. I VHHR ønsker man, at videndeling 
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skal fungere som fundament for et bedre samarbejde medarbejdere imellem og på tværs 

af teams, afdelinger og medarbejdergrupper samt en kontinuerlig produktion af ny 

viden. Dette kræver ifølge Mayfield (Web: 2006) en langt højere involvering, der er 

meget svær at opnå.  

Her er det vigtigt at VHHR skaber de rette stukturer og incitamenter, for at 

medarbejderne motiveres til at afsætte den nødvendige tid. Ifølge Christensen (2010) er 

et vigtigt element, at medarbejderne føler en balance imellem, hvad der gives, og hvad 

der modtages. Ofte står videndeling i konkurrence med andre opgaver, der måske synes 

mere spændende, udfordrende eller føles vigtigere, og derved har højere prioritet. Der er 

derfor vigtigt at medarbejderne føler, at de får noget ud af videndeling og motiveres 

derigennem – et emne som også blev diskuteret på anden workshop i VHHR: 

”Thomas
2
 har som alle andre en travl hverdag og en hektisk arbejdsdag. Da wiki’en 

ikke er en del af incitamentsstrukturen hos VHHR, kan det få betydning for 

Thomas’ prioriteringsmønster… En motivationsfaktor for Karl
3
 til at bidrage til 

wiki’en, ville være, hvis den blev en del af målopfyldelsen af hans resultatkontrakt. 

Måske kan Karl også fristes til at komme med et indlæg, hvis det gavner hans 

eksponering. Det kræver, at wiki’en bliver brugt af hans ligesindede/jævnbyrdige – 

det er dem han gerne vil bekræftes og bemærkes af.” (Bilag 10). 

Ud fra workshoppens diskussioner var således primært økonomiske incitamenter, der 

kunne motivere en stor del af medarbejderstaben til at videndele mere. Men også 

eksponering kan få en ellers ”non-user” til at benytte systemet. Dette støttes op af 

forskning inden for psykologien, som viser behovet for et tilknytningsforhold til en 

gruppe og anerkendelse fra den gruppe, virker meget motiverende for medarbejdere i en 

organisation (Christensen, 2010). 

6.4.2. Nødvendighed 

Ifølge Christensen (2010) kan manglen på tid også være et udtryk for manglende 

organisatorisk vilje: ”… de [kan] være svært at gennemskue, om videndeling overhoved 

bidrager til noget – og hvad er så mere naturligt end at nedprioritere videndeling og 

                                                 
2
 Thomas er navnet på den fiktive person, der på workshoppen repræsenterede Insider-typen i Kozinets 

(1999) framework. 
3
 Karl er navnet på den fiktive person, der på workshoppen repræsenterede Tourist/non-user-typen i 

Kozinets (1999) framework. 
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dermed den tid, organisationen stiller til rådighed til videndeling?” (Christensen, 2010: 

194). At medarbejderne er i stand til at se nødvendigheden af vidensdeling for at løse 

deres arbejdsopgaver, således utrolig vigtigt. 

De kvalitative interviews viste, at denne følelse varierer meget fra medarbejder til 

medarbejder. Nogle følte at vidensdeling var vigtigt i forhold til at følge med og for et 

godt samarbejde imellem flere konsulenter om samme kunde. I et interview af en 

medarbejder fra kommunikationsafdelingen omkring vigtigheden af vidensdeling for 

hendes arbejde, svarede respondenten: ”Det er sindsygt vigtigt [at vidensdele] (…) jeg 

kunne godt bruge noget mere viden om, hvis nogen har set et foredrag der fungerede 

(…)jeg savner den information indefra, at folk har været ude og se noget. Der hører jeg 

sjældent noget” (bilag 7). 

Andre ser ikke den store udvikling inden for deres felt, og ser ikke samarbejde med 

andre kollegaer/teams ligeså relevante for deres arbejdsopgave: 

”Jeg har aldrig været den store tilhænger af vidensdeling (…) jeg tror ikke, at jeg er 

den, der udvider min vidensbase tungt. Jeg har også den overbevisning, at der ikke 

har ændret sig meget de sidste 40 år. Man kalder det bare noget nyt.” (bilag 4). 

Ligeledes har organisationen i forvejen flere værktøjer til videndeling. Som mange 

medarbejdere gjorde mig opmærksom på i min tid i organisationen, er der ikke behov 

for et nyt system til videndeling – der er behov for et bedre system. Flere af systemerne 

skal dog benyttes pga. kontrol fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, og for at kunne 

samarbejde med øvrige væksthuse i Danmark. Derfor er der risiko for, at et nyt værktøj 

til videndeling, bliver opfattet som endnu et system i rækken. Hildebrand et al. (2005) 

forklarer, at mislykkede forandringstiltag kan skabe organisatorisk træthed. Det betyder, 

at medarbejderne vil føle sig demotiveret af nye forandringer – særligt hvis disse kun 

støttes halvhjertet af ledelsen – idet forandringerne ”alligevel ikke bliver til noget”. Her 

kan det fejlslagne intranet vise sig som et ”skelet i skabet”. I de kvalitative interviews 

blev respondenterne spurgt om intranettet. Her var særligt ledernes svar bekymrende, 

hvor begge de spurgte medarbejdere fandt systemet unødvendigt og besværligt: 

”Vi har jo dybest set aldrig fået implementeret det i vores væksthus (…) Vi bruger 

det ikke, vi lægger ikke noget derind, og der er ikke nogen der kigger.”  (bilag 1). 
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”Så vidt jeg kan se er der én ting på intranettet, og det er nogle profiler på de 

enkelte medarbejdere med nogle krydser som hjemmesiden trækker på. Det er det 

eneste jeg kan se der ligger der. Og det er jo i sig selv et fornuftigt formål, men også 

et stærkt begrænset formål. (…) Jeg forsøgte i øvrigt at rette min egen profil, men 

det kunne jeg ikke. Det kræver et login og password, det var vist ret omstændigt. 

Det kunne jeg ikke finde ud af” (bilag  2). 

Det er således vigtigt, at projektet får fuld opbakning af ledelsen samt at ledelsen 

fungerer som forgangsmænd og benytter det nye system konsekvent. Kun på denne 

måde kan medarbejderne overbevises om, at forandringerne ikke kun er tom snak 

(Hildebrandt et al., 2005). 

De få, interviewede medarbejdere, der kendte til intranettet, bruger udelukkende 

systemet til at læse referater fra møder på tværs af væksthusene (bilag 6). Jeg har dog 

afgrænset mig fra at undersøge, om de øvrige væksthuse har implementeret systemet 

bedre og bruger intranettet i hverdagen. 

6.4.3. Tillid og magt 

Ligeledes har tillid en væsentlig betydning for organisationers muligheder for mere og 

bedre videndeling. Det er ofte blevet hævdet, at deling af viden fremmes, når der 

eksisterer åbenhed og fri kommunikation mellem mennesker i en organisation. Tillid 

fremhæves ofte som fundamentet for etableringen af sociale relationer og effektiv 

vidensdeling (Waldstrøm et al., 2006). Kort sagt deler vi viden med dem, vi kan lide, og 

denne tendens afspejler sig, som tidligere nævnt, også i brugen af teknologiske 

værktøjer (Munk, 2009). 

Ikke alene tager det tid at skabe relationer mellem folk, men det kræver også plads, 

overskud og de rette rammer (Nohria et al., 1992). Medlemmerne i et team skal have et 

godt kendskab til hinandens forskellige personligheder og kompetencer, for at 

samarbejdet og ressourceudvekslingen kan fungere optimalt (Argyris et al., 1996). Man 

kan med andre ord ikke udnytte forskellighedens synergi, hvis man ikke har en viden 

om styrker og svagheder og aktivt forsøger at imødegå de negative sider af sociale 

netværks iboende drivkræfter, da viden og banebrydende idéer ofte opstår gennem mere 

uformel interaktion. 
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En betydelig barriere for mere videndeling finder sted, når det sociale netværk er så 

fragmenteret og løst koblet, at folk mister motivationen til den uformelle 

kommunikation – eller at den uformelle kommunikation slet ikke er mulig. Her har de 

fysiske rammer for det sociale netværk en stor betydning. Efter flere år med lovprisning 

af de nye muligheder for hjemmearbejde, distribuerede arbejdspladser, virtuelle grupper 

og geografisk spredning af organisationer, er der kommet nye bekymringer for, hvordan 

det påvirker de ansattes muligheder for skabe de nødvendige forbindelser for at kunne 

skabe og dele viden (Cohen et al., 2001). 

Gennem den uformelle vidensdeling skabes også værdifulde netværk, som kan 

anvendes til informationssøgning eller diskussion af vanskelige problemstillinger. 

Konstruktiv vidensdeling kræver, at man stoler på formidleren som kompetent kilde, og 

her er det ofte væsentligt, at man har et indgående kendskab til de personer, man deler 

viden med. I mange lande bruger man meget tid på den uformelle kommunikation og 

netværksskabelse som en vedvarende udveksling af kompetencer og præferencer, der 

kan lette samarbejde og beslutningsprocesser. Paradokset er, at der i Danmark er en 

udbredt accept af værdien og nødvendigheden af uformel kommunikation i 

virksomhederne, men ofte arbejder de ansatte koncentreret i så få timer som muligt, 

hvorefter de tager hjem og lever det sociale liv med familie og venner. En sådan 

arbejdspraksis kan ofte føre til en svækkelse af det sociale netværk. Særligt kan det føre 

til nedgang i kreativitets- og innovationsniveauet, idet ledere og medarbejdere har 

vanskeligere ved at trække på mangfoldigheden af menneskelige vidensmæssige 

ressourcer i det daglige arbejde. 

En årsag til, at grupper eller individer kan afgrænse andre fra deling af viden, kan være, 

at de ser en fordel i at holde en viden for sig selv. En leder, som er usikker på sine 

kvalifikationer, kan eksempelvis afskære sine underordnede fra en bestemt viden for at 

gøre sig selv uundværlig. Men det er lige så ofte en gruppe, der afgrænser andre fra 

viden på grund af manglende gensidig forståelse på tværs af de forskellige 

referencerammer. 

Ofte vil det kræve en grad af tillid og gensidig forståelse at være i stand til at overføre 

og modtage kompleks viden (Levin et al., 2002). Det er forbundet med et betydeligt 

ressourceforbrug at etablere og vedligeholde den slags forbindelser, og derfor er mange 
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mere tilbøjelige til at bruge flere kræfter på at fastholde eksisterende relationer inden for 

gruppen frem for at udvikle nye, hvorved homogeniteten i netværket øges. Derved 

svækkes kommunikationen til andre i organisationen alt andet lige, og dermed 

forsvinder en del af vidensdelingen. 
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7. Diskussion 

I dette afsnit vil jeg diskutere hvilke elementer forandringskommunikation skal tage 

højde for, for at VHHR kan overvinde nogle af de barrierer, der blev belyst i forrige 

analysekapitel.  Her vil jeg trække sensemaking perspektivet ind, og sætte ”best 

practice” op i mod de kommunikationshandlinger, som VHHR foretog i perioden frem 

mod lanceringen af det nye system. Samlet set vil dette kapitel besvare afhandlingens 

tredje og sidste arbejdsspørgsmål: Hvilke hensyn bør tages i 

forandringskommunikationen af videndelingsprojektet for at VHHRs medarbejdere 

motiveres til at dele viden på wiki’et? 

7.1. Identitet og mening 

Giver forandringskommunikationen medarbejderne mulighed for en tydelig forståelse af 

hvem de er, og hvad de repræsenterer? 

Ved organisatoriske forandringer rettes forandringskommunikationen traditionelt til 

medarbejdernes hjerner. Der forsøges at skabe en forståelse for forandringerne ved at 

forklare den intellektuelt. Dette gjorde sig også gældende i VHHR, hvor man i 

projektets opstart gjorde meget ud af at forklare medarbejderne, om systemets 

funktioner og den generelle vigtighed af videndeling i VHHR. Ligeledes kan de to 

workshops, og de kvalitative interviews i forbindelse med denne afhandling, ses som en 

måde at inddrage medarbejderne i processen. 

Men dette er ikke nok, idet der kun er tale om en overfladisk introduktion og 

inddragelse af et lille antal udvalgte medarbejdere. Ifølge Hildebrandt et al. (2005) vil 

enhver medarbejder nemlig først og fremmest se forandringerne gennem egne briller, og 

skabe en forståelse for, hvad forandringerne betyder for dem ud fra deres erfaringer, 

følelser, drømme og begreber. Forandringskommunikationen i forbindelse med 

videndelingsprojektet bør derfor være modtagerorienteret, og målrettes så den inddrager 

alle medarbejdere og ligeledes tager højde for de forskellige målgruppers individuelle 

behov og forventninger. Dette kan være en svær opgave idet der, som jeg konkluderede 

i forrige analyseafsnit, findes flere forskellige medarbejdertyper i VHHR med hver 

deres forståelser, forestillinger og ønsker til videndeling. Men ikke desto mindre, bør 



 

 7
. 

D
is

k
u

ss
io

n
 

 72

 

det alligevel være et kommunikationsmål at sikre forståelse hos alle medarbejdere, 

således at forandringerne giver mening og derved kan gennemføres. 

Yderligere skaber det enkelte individ, ifølge Weick, sin egen identitet ved konstant at 

projektere identiteten i omgivelserne og efterfølgende observere de reaktioner, det 

medfører. For at forandringen kan give mening i forhold til den enkelte medarbejders 

identitet, skal forandringskommunikationen således, udover at give mulighed for en 

tydelig forståelse af medarbejdernes egen identitet, også være i stand til at give et 

relevant billede af, hvad forandringerne betyder for hele organisationen. Dette var dog 

ikke tilfældet ved forandringskommunikationen af videndelingsprojetet i VHHR. Både 

forandringskommunikationen i den indledende fase af projektet, og den planlagte 

kommunikation fremadrettet, handlede primært om wiki-systemets smarte, nye 

muligheder, fremfor hvad det nye system kom til at betyde for den enkelte medarbejders 

hverdag. Dette understeges da en respondent i sit interview blev spurgt om, hvordan han 

ville bruge et nyt videndelingssystem. Medarbejderen havde dagen inden blevet 

præsenteret første gang for wiki-systemer og deres funktioner: 

”Det ved jeg godt nok ikke. Det ville jeg nok ikke. Altså, jeg synes det der wiki er 

smart, sådan som vi fik det vist på mødet i mandags. (…) Synes ikke rigtig jeg har 

fået at vide, hvad jeg skal bruge systemet til. Kun hvad det kan.” (bilag 4) 

Det kunne tænkes, at det skyldes arbejdsgruppens sammensætning, der, som tidligere 

nævnt, primært bestod af unge, it-kyndige medarbejdere, der alle ville kunne placeres i 

”insider”-gruppen. 

Det er selvfølgelig en fordel, at deltagerne i arbejdsgruppen alle var positivt indstillede 

for videndeling - særligt da gruppens formål netop var at se på muligheder og værktøjer 

til forbedring af videndelingen. Men gruppens mangel på mangfoldighed var også med 

til at skabe problemer, både i forhold til processen og kommunikationen. 

Arbejdsgruppen kunne ikke altid forstå resultaterne af interviews og workshops, hvor 

udtalelser fra medarbejdere, der kunne placeres i Tourist-gruppen, stod i kontrast til 

arbejdsgruppens holdninger. Ligeledes havde arbejdsgruppens teknologiske flair stor 

påvirkning, da det hurtigt bliver konkluderet, at der er behov for et nyt 

videndelingssystem i VHHR. De fleste diskussioner i arbejdsgruppen handlede således 
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om at finde frem til det rigtige videndelingssystem, fremfor om et videndelingssystem 

overhovedet er nødvendigt. Dette afspejledes selvfølgelig i arbejdsgruppens 

præsentationer og kommunikation, hvilket gav indtrykket af VHHR som en teknologisk 

avanceret og innovation organisation – en opfattelse som langt fra alle medarbejdere 

kunne relatere sig til: ”Vi kommer vel stadig til at kunne sende e-mails, ik?”, ”Det nye 

system bliver nødt til at være brugervenligt. Gerne mange billeder.”, ”Behøver andre at 

kunne læse mine dokumenter?”, var således nogle af de kommentarer og spørgsmål, 

som bekymrede medarbejdere henvendte sig med i løbet af min tid i organisationen. 

(bilag 11). 

7.2. Retrospektiv mening og ledetråde 

Synliggør forandringskommunikationen tegn, der kan anvendes som ledetråde til 

forståelse af forandringsprocessen, som kan danne grundlag for en efterfølgende 

refleksion og handling? 

Et andet element der gav udfordringer i denne indledende periode af 

forandringsprocessen var fastsættelse af mål og milepæle. Ligesom i 

forandringslitteraturen (eksempelvis Kotter, 1995) er det vigtigt i et sensemaking 

perspektiv at skabe hurtige succeshistorier eller milepæle (short-term wins), for at 

synliggøre fremskridt i processen. Løbende kommunikation og informationer om 

forløbet i forandringsprocessen, danner ”nedslagspunkter”, der kan sammenlignes og 

danne baggrund for meningsskabelse af begivenhedernes gang. 

Ifølge Weick (1995:17ff) kan hvad som helst sætte gang i sensemaking, og det er ud fra 

enkelte elementer, der forsøges så at skabe mening af en helhed – mening skabes 

således som reaktion på en ledetråd (que). Det betyder ligeledes, at medarbejdernes 

meningsskabelse af foradringerne i VHHR sker retrospektivt – dvs. efter de er fundet 

sted – og således skabes mening på baggrund af erindring og tidligere erfaring. Men for 

at noget – et tegn eller en begivenhed - kan blive til en ledetråd for meningsskabelse, 

skal det først bemærkes. Første led i frembringelsen af ledetråde for mening i 

forandringskommunikationen, er således at arbejdsgruppens kommunikation stiller tegn 

og begivenheder til rådighed for medarbejdernes meningsskabelse. 
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Problemet er, at der i lange perioder – og specielt i starten – ingen konkrete budskaber 

var at formidle. Alt imens interviews blev analyseret og arbejdsgruppen var i dialog 

med forskellige udbydere af vidensdelingssystemer, var der således, i forhold til de 

øvrige medarbejdere, perioder med stilhed, hvor de ikke hørte om fremgang i projektet. 

Flere gange skete det, at medarbejdere spurgte arbejdsgruppens medlemmer om 

hvordan projektet gik frem, siden de ikke havde hørt noget nyt (bilag 11). Når der ikke 

kommunikeres og informationer om forandringen ikke synliggøres overfor 

medarbejderne, vanskeliggøres mulighederne for retrospektiv sensemaking. Uden 

mulighed for et tilbageblik har medarbejderne ingen reference for meningsskabelse, og 

de vil miste grebet om begivenhedernes gang. 

Meningskabelsen påvirkes bl.a. ved hjælp af såkaldte kognitive programmer (cognitive 

scheme), som er mentale systemer og ”regler”, der organiserer synliggørelsen og 

fortolkningen af ledetråde på en bestemt måde (Weick, 1995). Kognitive programmer 

kan have form af fremtidsscenarier, værdiprogrammer o.lign. Her ville det være en 

fordel for processen og accepten af et nyt vidensdelingssystem, hvis ledelsen kom med 

en klar udmelding om den langsigtede idé med systemet – i hvilken sammenhæng 

systemet skal indgå i organisationens arbejde i hverdagen og relevansen ved at bruge 

systemet for den enkelte medarbejder. Men ved projektets start meldte ledelsen i VHHR 

ikke klart ud, hvad systemets rolle skulle være. Der var stor fokus på de mange tekniske 

muligheder wiki-systemet ville give, men ikke hvilke muligheder, der skulle udnyttes – 

og heller ikke hvilke af de eksisterende systemer, der skulle erstattes. Årsagen til det 

skyldes uenighed blandt ledelsen: 

”Jeg ved, at jeg har flere i ledergruppen, der synes vi skal lægge hele V-drevet ind i 

wiki-systemet. Og det mener jeg absolut ikke, vi skal gøre. Det kan godt være, at vi 

skal det på sigt i den lange bane, men det er absolut ikke der, vi starter. Så for mig 

handler det meget om at få skruet et system sammen, som ikke er alt for 

omfattende, men omfatter det rigtige. Og det er jo en kanon svær opgave at få 

defineret, for du hører jo sikkert også hundrede og sytten forskellige ting fra folk. 

Men det synes jeg faktisk er udfordringen.” (bilag 1). 

Der hersker således stor uenighed i ledergruppen om at definere wiki-systemets rolle i 

dagligdagen, og i hvilket omfang systemet skal benyttes nu og i fremtiden. Dette 
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afspejles i kommunikationen, som er mangelfuld og forvirrende, idet der mangler en 

klar vision for projektet. 

7.3. Social og handlingsbaseret mening 

Opfordrer forandringskommunikationen til dialog og samtale, som muliggør 

italesættende handling (enactment)? 

Ifølge Hildebrand et al. (2005) kan man med fordel gøre brug af en 

kommunikationsstrategi i forbindelse med forandringer. Det er nemlig vigtigt at sikre 

dialog og mulighed for at diskutere forandringerne for at kunne forstå motiverne bag og 

for at tydeliggøre den enkeltes rolle i forbindelse med den. 

I VHHR blev der ikke udarbejdet nogen kommunikationsstrategi for projektet, men 

arbejdsgruppen for videndelingsprojektet kom til at fungere som et knudepunkt for 

meningsudveksling, afløb for frustrationer og forventninger – og medarbejderne rettede 

deres spørgsmål, forslag og kommentarer direkte til arbejdsgruppens medlemmer. Som 

tidligere nævnt, skete det ofte at medarbejdere henvendte sig til arbejdsgruppen. 

Den viden, der på denne måde opsamles, var vigtig i den videre forandringsproces, fordi 

man kan handle ud fra den opsamlede viden. Disse handlinger i et sensemaking 

perspektiv er enactment, idet man gennem (kommunikations)handlinger iværksætter 

forandringer, der skaber reaktioner, som arbejdsgruppen fortolker og derefter igen 

handler ud fra.  

Problemet var dog, at der ikke var nogen formel kanal for dialog med arbejdsgruppen. 

Der var således hverken faste statusopdateringer eller nyhedsbreve, der informerede 

medarbejderne om projektets fremgang. Ligeledes var der heller ikke arrangerede faste 

møder med afdelings- og teamlederne. Tværtimod var der nærmest en 

hemmelighedsfølelse internt i arbejdsgruppen, hvor forestillingen var, at projektets 

skulle færdiggøres uden involvering og ”offentliggøres” ved en stor lanceringsevent. 

Det skyldes, at der internt i arbejdsgruppen herskede en forestilling om, at systemet vil 

blive bedre modtaget af medarbejderne, hvis systemet fik et omdømme som noget nyt 

og spændende – noget de kunne glæde sig til (bilag 11). 
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Dette betød dog, at informationen blev meget rygtebaseret og dialog afhang igen, som 

omtalt i forrige kapitel, af de sociale relationer imellem medarbejdere og 

arbejdsgruppens medlemmer. Oftest var det personer i samme team/afdeling som 

arbejdsgruppens medlemmer eller personer, der allerede var lettere tilknyttet til 

projektet i form af deltagelse i workshop eller interview, som henvendte sig med 

interesse i projektets forløb eller med spørgsmål/kommentarer. 

Dette er problematisk, idet mere og bedre videndeling i VHHR i stor grad handler om at 

skabe adfærdsændringer – dvs. holdningsbestemte ændringer i bestemte 

handlingsmønstre. Og her er man, ifølge Hildebrandt et al. (2005) afhængig af dialog 

med de nærmeste ledere for at sikre, at alle medarbejdere har forståelse for de centrale 

forandringsbudskaber. Budskaberne om adfærd og handling bliver nemlig mere 

komplekse, og dialogen med medarbejderne skal derfor især foregå mellem 

medarbejderne og den nærmeste leder – og helst som ansigt til ansigt kommunikation: 

”I forbindelse med kommunikation er det nødvendigt, at ledelsen kommunikerer på 

mange forskellige måder. (…) Der skal både være mundtlig og skriftlig 

kommunikation, og der skal tages yderligere midler som dramatisering eller 

visualisering af vision og mål i brug. Mange erfaringer viser, at man ikke kan skrive 

sig til sine ansattes forståelse af en vision.” (ibid.: 99). 

Det kræver dog at mellemlederne involveres, før de kan agere som forandringsagenter. 

Ikke kun som passive modtagere af ledelsens budskaber, men som aktive medskabere 

(ibid.). På denne måde kunne meningsgivende enactment foregå i hele organisationen, 

ved at inddrage mellemlederne som primær kommunikationskanal til de øvrige 

medarbejdere. Men i stedet for konstruktiv dialog, blev forandringskommunikationen 

tilfældig og fragmenteret - og afskar en masse medarbejdere fra meningsskabelse af 

forandringernes forløb og formål. 

7.4. Sandsynlig og vedvarende mening 

Opfordrer forandringskommunikationen til at opsamle og udveksle plausible 

beretninger om og forståelse af forandringerne, der muliggør at medarbejderne løbende 

kan forholde sig til forandringerne? 
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Set i forhold til de barrierer, som blev fremhævet i kapitel 6, bør VHHR gøre en indsats 

på mere og bedre forandringskommunikation, men også troværdig kommunikation. 

VHHR har tidligere med intranettet lanceret et nyt system, som aldrig er blevet taget i 

brug. For at medarbejderne skal motiveres til at tage et nyt system til sig, må 

kommunikationen, udover at præsentere systemets praktiske anvendelighed for den 

enkelte medarbejder, også vise, at ”dette projekt bliver til noget”. 

Troværdig kommunikation betyder traditionelt, at der er konsistens mellem det der 

bliver sagt, og det der bliver gjort (Web: Bertram, 2010). Men det kan ofte være svært 

at sikre denne konsistens i forandringsprocesser, idet det kræver, at man spår om en 

fremtid, der hele tiden forandrer sig (Weick, 1995). I et sensemaking perspektiv handler 

det dermed ikke om at kommunikere en sand beretning, men i stedet om at give en 

sandsynlig, plausible og løbende beretning om forandringsprocessen. Sandsynlig og 

plausibel betyder bl.a., at beretningen opfattes som værende i overensstemmelse med 

tidligere erfaringer, har social opbakning fra kolleger og kommer fra troværdige kilder. 

For det første betyder sociale relationer meget. Forandringskommunikationen giver 

derfor større troværdighed, når den primært gives af ledere og kollegaer, som 

medarbejderne har et direkte og personligt forhold til. Medarbejderne motiveres, hvis 

den nærmeste ledelse og kollegaer går i front og benytter et nyt videndelingsystem. 

Dette understreges ligeledes af en leder: 

”(…) når vi lancerer det, så skal vi jo være nogen – hvor jeg nok skal være den ene 

af dem – der bare kan det med det samme. Og faktisk demonstrerer det igennem 

handling. Hvis jeg ikke gør det, så vil der i hvert fald være risiko for, at der en nogle 

medarbejdere, der læner sig tilbage: ”Når chefen ikke gør det, så behøver jeg heller 

ikke.” Så det synes jeg er vigtigt, at vi har nogle fuldstændigt klare aftaler om fra 

starten af, hvem der har ansvaret for at holde det levende, så folk kan se der rent 

faktisk sker noget.” (bilag 1). 

På trods af at repræsentanter fra de fleste teams og afdelinger har været involveret i 

processen, enten som deltagere i en workshop eller respondenter i de kvalitative 

interviews, så har de ikke følt indflydelse eller medbestemmelse. Dette kræver nemlig 

en vedvarende enactment. 
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Forandringskommunikationen bør tage højde for at skabe rammer for en løbende dialog 

mellem medarbejdere og ledelse. På den måde kan arbejdsgruppen for projektet være 

modtagelig for de reaktioner, som medarbejderne giver på forandringskommunikationen 

- hvad enten det drejer sig om reaktioner på indholdet eller formen – og kan på 

baggrund af disse reaktioner løbende justere kommunikationsplanen. Den løbende 

justering betyder, at forandringskommunikationens beretninger bliver sandsynlige. 

Men, som sagt, har arbejdsgruppen i VHHR ikke taget højde for dette i 

forandringskommunikationen, hvor der hverken har været udarbejdet en detaljeret 

kommunikationsplan eller struktur for dialog og forandringsagenter.  

7.4.1. Et endeløst projekt 

Ligeledes kan VHHRs opfattelse af videndeling som et ”projekt” med start og slut også 

kritiseres. Videndeling sker og udvikler sig nemlig konstant, og derved vil forandringer 

også ske vedvarende. Men dette kræver herved et skrift i hvordan forandring anskues – 

fra at være en afgrænset, planlagt proces til at være en kontinuerlig og foranderlig 

proces i arbejdet mod en mere løst formuleret fremtidsvision eller værdisæt for den 

fremtidige kommunikation og vidensdeling. For ser man i stedet forandringer, som 

noget der sker løbende og uforudsigeligt, giver det ikke mening at igangsætte en 

planlagt og struktureret forandringskommunikation, men i stedet etablere en vedvarende 

observation af, hvordan organisationen kommunikerer med sig selv og omgivelserne 

(Weick et al., 1999). I stedet for en forandringsproces med en start og en slutning, bliver 

det således vigtigt at synliggøre forandringer i et kontinuerligt forløb ved, at de normale 

processer – flows – midlertidigt afbrydes f.eks. i forbindelse med et møde eller en anden 

form for kommunikationshandling. Eller med Weicks egne ord: ”chop moments out of 

continuous flows and extract cues from those moments” (Weick, 1995: 43). 

I VHHR gjorde arbejdsgruppen meget ud af, at der skulle afholdes en ”lanceringsfest” 

for systemet, og projektet skulle derefter afsluttes med en række undervisningsdage, 

hvor medarbejderne skulle uddannes i systemets muligheder. Disse afbrydelser kan 

ifølge Weicks opfattelse, ses som afbrud af de normale processer. Spørgsmålet er om 

disse afbrud var tilstrækkeligt, og betydelige nok til at give den følelsesmæssige 

reaktion hos medarbejderne, der kan danne grundlaget for skabelse af en meningsful 

forståelse af processen. 
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”Lanceringsfesten” for wiki-systemet bestod blot af endnu en gennemgang af systemets 

funktionelle muligheder – og nu med en præsentation af det indkøbte software. 

Ligeledes blev første medarbejderkursus i de basale wiki-funktioner gennemført på skift 

over en lang periode, da det var svært tidsmæssigt at samle alle medarbejdere. 

Medarbejderne blev lovet, at der ville blive afholdt et opfølgningskursus, men dette er, i 

skrivende stund, ikke sket. 
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8. Konklusion 

Jeg vil i dette kapitel konkludere på min undersøgelse af videndelingsprojektet i VHHR 

og besvarer hermed problemformuleringen: Hvordan kan Væksthus 

Hovedstadsregionen meningsfuldt implementere wiki-baseret videndeling gennem 

målrettet forandringskommunikation? 

Ved at undersøge den eksisterende interne kommunikation og videndeling mellem 

ledelse og medarbejdere samt på tværs af medarbejdergrupper i VHHR, blev en række 

problematikker fundet. Problematikkerne skyldes primært organisationens hastige 

vækst, der betyder, at medarbejderne i VHHR ikke optimalt kan yde den bedste service 

over for kunder, ikke deler erfaringer på tværs af konsulentteams og afdelinger samt til 

tider afskæres fra vigtig ledelseskommunikation og dialog med ledelsen. Her kan det 

konkluderes, at et wiki-baseret videndelingssystem kan hjælpe på disse problematikker, 

idet de sociale elementer i softwaren lægger op til dialog og videndeling på tværs af 

organisationen og samtidig muliggør struktur og søgbarhed i wikisider. 

På trods af disse rosende ord til wiki-systemet er implementeringen af et sådan system 

dog problemfyldt. Bagsiden af medaljen er nemlig, at en indsats for at skabe mere 

videndeling i en organisation kræver en lang række ændringer i organisationen for at få 

succes. Disse ændringer kan fungere som barrierer i processen og i værste fald betyde, 

at projektet mislykkedes, hvis ikke disse barrierer overkommes. Det er således vigtigt, 

at VHHR er opmærksom på disse barrierer. Ved at se videndelingsprojeketet som en 

organisatorisk forandringsproces, kunne jeg benytte Leavitts diamantmodel, til at 

anskue de nødvendige ændringer og medfølgende barrierer i hhv. arbejdsopgaver, 

struktur, teknologi og aktører.  

Her viste analysen først og fremmest et problem i at få nedskrevet medarbejdernes tavse 

viden i systemet. Ligeledes er det problematisk, hvis medarbejdernes sociale relationer 

og eksisterende rutiner i forhold til videndelingen afspejles og overføres til et nyt 

system. Her viser forskning fra Munk (2009), at dette er meget sandsynligt, og vil derfor 

påvirke effektiviteten af systemet til forbedring af videndelingen i VHHR. 

Yderligere viser motivation at spille en stor rolle for medarbejdernes brug af systemet. 

For det første viste en persona-opdeling af medarbejderne, at der findes meget 
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forskellige tilgange til videndeling og forskellige niveauer af it-færdigheder og 

erfaringer med sociale medier. Typeinddelingen af medarbejderne viste, at 75 % af 

medarbejderne i VHHR, sandsynligvis ikke vil være motiveret til at benytte systemet.  

For det andet viste de kvalitative interviews, at et intranet-system tidligere er blevet 

”glemt” pga. medarbejdernes manglende tid og følelse af nødvendighed. 

Disse barrierer understreger nødvendigheden af god forandringskommunikation for at 

projektet kan gennemføres. Her tog afhandlingen udgangspunkt i en sensemaking-

tilgang, hvor det er vigtigt at skabe en forståelsesramme for medarbejderne, så 

forandringerne giver mening. Men en diskussion af VHHRs forandringskommunikation 

og indledende aktiviteter op til ”lanceringen” af systemet, viste en række fejl. Her betød 

en manglende kommunikationsplan og en hemmeligholdelse af projektetsfremgang, at 

medarbejderne kun i en meget lille grad blev involveret i processen, og derfor ikke 

kunne skabe mening. Slutteligt er det problematisk, at videndelingsprojektet bliver 

opfattet periodisk af projektledelsen, og der således mangler en vedvarende opfølgning 

for at sikre at indsatsen for at forbedre videndelingen i VHHR bliver gennemført.  
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9. Perspektivering 

Jeg vil i dette kapitel anskue konklusionerne i et større perspektiv, og se på hvordan 

undersøgelsen af VHHR kan være lærerig for andre organisationer i en lignende 

situation eller med overvejelser om at gøre en indsats for mere videndeling. Dette vil jeg 

gøre ved at fremlægge seks råd til organisationerne baseret på undersøgelsens 

konklusioner: 

1. For det første handler det om at skabe motivation. Dette sker ved, at kommunikation 

og forandring bygges op fra neden ved hjælp af fælles diagnosticering og italesættelse 

af de udfordringer som forandringsprocesserne fører med sig. Målet er skabelsen af en 

fælles – i modsætning til formidling af, en af ledelsen, fastlagt – vision for, hvordan 

forandringerne håndteres, så der skabes et gunstigt klima i organisationen for 

forandringsprocesser. Midlerne bør være deltagelse og samarbejde. Ledelsen og 

forandringsagenterne coacher snarere end beordrer, og der lægges vægt på forhandling 

og fælles forståelse af ny praksis, før den ændrede praksis institutionaliseres. 

2. Kommunikation er essentielt i forbindelse med et videndelingsprojekt, hvis 

organisationen skal overvinde de barrierer, der opstår dels gennem forandringsprocesser 

og dels i videndelingen i sig selv. Her handler det om at skabe den rette organisatoriske 

ramme, der gør medarbejderne i stand til at skabe mening. 

3. Det er vigtigt at kende sine medarbejdere godt inden påbegyndelsen af et sådan 

projekt. Dels spiller medarbejdernes holdning til videndeling, it-færdigheder og 

erfaringer med sociale medier, en stor rolle i forhold til implementeringen af et wiki. 

Dels er det vigtigt at være opmærksom på medarbejdernes interne netværksrelationer og 

rutiner i forhold til intern kommunikation og videndeling, da disse kan påvirke succesen 

af en ny måde at dele viden på. 

4. Det er en fordel at finde og motivere den lille skare af medarbejdere, der er super-

engagerede for at videndele og benytte et wiki-system. Disse kan benyttes som 

forandringsagenter – men også som indholdsproducenter. Ingen vil besøge et system, 

hvor der aldrig sker noget nyt. Og her er det vigtigt at huske på undersøgelser af 

forskellige sociale medier, hvor det oftest er 1 % af brugerne der står for 90 % af 

indholdet. 
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5. Sørg for at der er tid. Der er kun en afgrænset mængde tid på en arbejdsdag, og 

hvordan medarbejderne prioriterer videndeling i forhold til øvrige arbejdsopgaver, er 

således et vigtigt element at være opmærksom på. Ligeledes kræver nogle handlinger i 

et wiki-system mere tid end andre. Det er derfor normalt, at mange flere læser, ”tagger” 

og kommenterer fremfor at skrive nyt eller rette indhold af wikisider. 

6. Et forandringsprojekt, så som mere videndeling i en organisation, må ikke ses som et 

afgrænset forløb med start og slutning – men som en vedvarende proces. Det tager tid 

for medarbejderne at lære at kommunikere anderledes og lægge deres ineffektive vaner 

bag sig. Her er det vigtigt med konstant opfølgning og tilpasning af tiltag, strukturer og 

systemer. 
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Bilag 1- side 1 
 

Bilag 1 - Interview med Leder 1 
 

MC: Jeg vil starte med at stille et meget svært spørgsmål, om hvordan du definerer vidensdeling? 

LEDER 1: Hvordan jeg definerer det? Jamen, jeg synes der er flere forskellige grader af viden man har behov 
for at dele. Der er selvfølgelig faglig viden, som er nødvendig for at man kan løse sin arbejdsopgave og man 
hele tiden er opdateret på et væsentligt niveau. Men der er også en masse social viden i organisationen, så 
som hvordan plejer vi at gøre det ene eller det andet. Hvem har fødselsdag og er der morgenbrød – alle 
sådanne sociale aktiviteter. Så er der vel også nogle procesmetoder: Hvad gør man når man skal udfylde sin 
første køreseddel? Det ligger der jo også en masse viden omkring. Det er dybest set de tre typer af viden 
der er behov for at dele. 

MC:I hvor høj grad synes du I deler viden i Væksthuset i dag? 

LEDER 1: Det føler jeg egentlig vi gør i en rimelig grad. Jeg vil sige at der er i hvert fald en udfordring med 
vores satellitter - hvor vi har to i Tåstrup, en-to i Hillerød og tre på Bornholm. De har ikke nødvendigvis 
samme informationsniveau som resten af huset har. Så har vi struktureret det ved at holde nogle 
Væksthusmøder, nogle gruppemøder og have teams rundt omkring fagligt viden. Så jeg synes vi er okay til 
det, men jeg synes også at der er en masse viden der drøner rundt tilfældigt i huset – og det er tilfældigt 
hvem der lige bliver informeret. Så man kan ikke nødvendigvis alle der har det samme vidensniveau 
herinde. 

MC: Okay, er det primært dem der ikke har den daglige gang herinde? 

LEDER 1: Ja, for nogen er der fordi de ikke har den daglige gang herinde. For nogen handler det også om du 
lige er der når den viden bliver delt – altså tilfældighedsprincippet i det, hvor der altså er nogen 
medarbejdere der er der stort set hver dag. Har de øjne og ører åbne så er de relativt godt informeret. Så er 
der nogen der kun er her en gang imellem, som har et andet, formentlig lavere, vidensniveau. 

MC: Hvis du skal informere om nyheder, nye tiltag m.m., hvordan gør du så det? 

LEDER 1: Jamen det gør jeg først og fremmest på vores Væksthus-møder. Det er ligesom 
omdrejningspunktet for min viden ud til resten af organisationen. Så har jeg nyhedsbrevene. Dem har jeg 
liggende som en evigt tilbagevendende dårlig samvittighed over at jeg ikke gør mere ud af det. Det synes 
jeg faktisk er et væsentligt element i den vidensdeling. Og så foregår det nogen gange med en mail der 
ryger ud til alle eller en gruppe af medarbejdere. Og så foregår det ved, hvis man har været ude at opleve 
et eller andet, så kommer man hjem og fortæller om det til dem som lige er her. 

MC: Hvorfor er vidensdeling så vigtigt for arbejdet her i Væksthuset? 

LEDER 1: Først og fremmest fordi den rådgivning vi giver til kunderne skal være den rigtige, og ikke et eller 
andet som man vist nok har hørt et eller andet sted. At vi simpelthen yder vores kunder den bedste 
rådgivning. Så er der også service-elementet i det. Vores kunder skal også have en god oplevelse af at 
komme her. De skal opleve at de bliver modtaget ordentligt, at sagen bliver håndteret ordenligt, at de får 



Bilag 1- side 2 
 

svar på spørgsmål de stiller, også når de ringer herind. Det skal jo være faglig viden der skal være rigtig, på 
et tilstrækkeligt højt niveau til kunderne, men så selvfølgeligt over hele processen rundt om skal være helst 
ensartet fra gang til gang. (4.12) 

MC: Hvordan karakteriserer du arbejdsformen i Væksthuset? 

LEDER 1: Den er meget selvstændig – primært på egen hånd. Vi har jo mange forskellige typer af opgaver, 
men en ret væsentlig opgave er at rådgive de her virksomheder der har vækstpotentiale og den foregår én-
til-én. Så har man selvfølgelig en forpligtigelse til at hive en kollega på banen når det er inden for et felt 
man ikke selv ved mest om. Nogen gange holder de møder sammen, men oftest foregår det sådan at man 
så overdrager kunden til en kollega. Så hovedparten foregår jo alene hvor man så deler viden, dels gennem 
de teams vi har, og dels gennem de mini-springboards som Jens holder. Hvis man står med en kunde man 
ikke helt ved hvad man skal gøre ved, så kan man diskutere den igennem med sine kollegaer, og på den 
måde få afklaret det. Så er der en anden væsentlig del af vores aktivitet, som er vores projekter. Der 
foregår det jo meget i teams, hvor man har en projektleder og nogle projektmedarbejdere, der i fællesskab 
udvikler ydelser og arbejder med kunderne. 

MC: Er det ambitionen at øge samarbejdet på tværs af teams og projekter? 

LEDER 1: Ja, det hvor det er relevant. Vi har jo f.eks. på vores modeprojekt en projektleder der er fuld tid på 
projektet, en medarbejder der er med på halv tid og en række andre der er med på mindre tid. Det synes 
jeg er en rigtig væsentlig måde at gøre det på i forhold til vidensdeling mellem projektaktiviteten, som et 
eller andet sted er vores udviklingsaktivitet, og så driften – jeg synes det er forkert at kalde det driften, men 
i hvert fald denne her en-til-en rådgivning – for at få dialog, sammenhæng og forretningsudvilking ud af det. 
På tværs af projekter, der holder vores projektledere nogle møder sammen, hvor de deler viden og 
erfaringer de har fået på de forskellige projekter. Når vi har projekter der er parallelle i hvert fald – nu har vi 
et innovationscenter, og vi har et fødevareinnovationsprojekt der er på vej. Der kommer vi til at dele nogle 
medarbejdere på projektdelen. Men det skal gøre fordi det er vigtigt for vores udvikling og deling af viden, 
men ikke bare for at gøre det.  

MC: Hvor dan er samarbejdet og videndelingen imellem Væksthusene? 

LEDER 1: Vi har fem faglige og tværgående netværk på tværs af husene. Og de fem netværk har til opgave 
at arbejde med kompetenceudvikling, både i forhold til specialistniveauet og til generalistniveauet. Det er 
jo en måde at udvikle kompetencerne i fællesskab og dermed skabe netværk og dele viden. For det 
forudsætter ofte at man kender hinanden, før at man tør dele viden - og tør ringe og spørge hinanden om 
et eller andet man ikke rigtig ved bedst. Så det er jo en væsentlig måde at gøre det på. Så holder vi 
forskellige former for kursusaktiviteter, der bliver udbudt på tværs af netværkene: Coach-kursus, 
Væksthjulskursus. Der kommer til at køre noget på køb og salg af virksomheder. Så det er også en måde at 
arbejde med videndeling på. Så mødes vores ledere på tværs af væksthusene, både direktørkredsen og 
konsulentcheferne og økonomicheferne, og hvad de nu ellers hedder, for at dele viden der. Men det er 
faktisk meget gennem kompetenceudvikling og gennem mødeaktivitet at vi gør det. Og så har vi en gang 
om året det her store væksthustræf, hvor alle væksthuse er – og som først og fremmest i mit hoved er et 
socialt arrangement. Men det danner også grobunden for at dele viden. 
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MC: Der er en ting jeg har gået og tænkt på, i forbindelse med at der nu kommer der så mange nye 
medarbejdere. Hvis man står med en kunde med et specifikt problem, hvordan finder man så frem til den 
rigtige specialist? 

LEDER 1: Alle virksomhedskonsulenter skal jo være generalister. De skal alle kunne tage en hvilken som 
helst kunde ind og tage den første dialog med kunden - og så kunne afdække hvad det er for udfordringer. 
Hvis man så finder ud af at det første og fremmest er inden for salg og markedsføring, så henvender man 
sig til det faglige team, som består af fire medarbejdere. Og der er det i princippet ligegyldigt hvem de tager 
fat i og overdrager kunden til. Der vil det jo være meget afhængig af, hvem man kender af de fire. Hvem 
kender man bedst?! Eller hvem er der lige når jeg sidder med kunden. 

MC: Så det er meget afhængig af netværk? 

LEDER 1: Ja, det er det. 

MC: Som leder er du så i kontakt med hele huset i hverdagen? Eller er der nogen du arbejder tættere 
sammen med? 

LEDER 1: Jamen i princippet taler jeg med alle – og på alle niveauer. Men der er jo nogen jeg taler mere 
med end andre. Det tror jeg er meget tilfældigt hvem det er. Nu sidder jeg tæt på nogen – dem taler jeg 
mere med en f.eks. ICPH-folkene der sidder et stykke væk. Men jeg tilstræber og forsøger at tale med alle i 
hele organisationen, men det er jo ikke alle der får lige meget attention – det er jo logisk nok. Og så har jeg 
jo selvfølgelig ledergruppen, som jeg tilbringer mere tid sammen med end resten af organisationen. Dem 
har jeg jo en mødefrekvens med, hvor vi snakker om husets udvikling, opfyldelse af vores 
resultatkontrakter, økonomien og alt det der. Den enkelte medarbejder skal jo bare have tilliden til at vi 
kan styre det med økonomien, så skal vi nok klare alle detaljerne. Så der er nogen jeg snakker mere med 
end andre, men jeg oplever ikke at jeg har problemer med at snakke med hele organisationen – og det 
håber jeg sørme ikke de oplever den anden vej rundt. Men det bliver en udfordring nu større 
organisationen bliver. 

MC: Jeg har været meget interesseret i hvor viden opstår og hvor viden grupperer sig. Nu er det lidt 
kryptisk spørgsmål, men hvor vil du sige at viden er placeret i organisationen? Ser du fem siloer hvor 
specialist viden er centreret rundt om de enkelte teams? 

LEDER 1: Jeg oplever en organisation hvor det ikke er noget problem at spørge nogen om hjælp. Det er ikke 
en organisation hvor det er et svaghedstegn at sige: ”Det her ved jeg ikke noget om. Ved du noget om 
det?”. På den måde oplever jeg ikke siloer – jeg vil nok hellere kalde det ø’er af viden. Men jeg tror ikke at 
folk har problemer med at spørge, hvis de ikke lige ved hvor den viden findes henne. Sådan er det i hvert 
fald for langt hovedparten af medarbejderne, men selvfølgelig er der nogle ø’er af viden, og selvfølgelig har 
vores økonomifolk en fantastisk viden om hvordan man administrerer og rapporterer på de her meget 
omfattende projekter vi kører, selvfølgelig har konsulenterne i de forskellige teams en viden som ikke alle 
har. Finansieringsteamet har jo en masse specifik viden om finansiering og økonomi, som der ikke er nogen 
andre i huset der har. Det samme har projektfolkene, der dels har noget fagligt viden i kraft af de projekter 
de laver, men også noget projektviden. Altså hvordan man udvikler og driver man et projekt. Så jeg synes 
mere det er nogle øer af viden der er – og jeg håber der også er nogle medarbejdere der har overblik over 
hvilke øer der er, og hvem de skal spørge hvis de skal vide noget inden for et konkret tema. 
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MC: Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til elektronisk vidensdeling. Hvilke kanaler bruger du 
i din dagligdag til at kommunikere internt? 

LEDER 1: Det er først og fremmest e-mails og telefon det er de primære. Og et eller andet sted er det jo 
også V-drevet, når man lægger noget op, som alle har adgang til. Forudsætningen er jo så at de skal finde 
det derinde og bruge det. 

MC: Hvad bruger du V-drevet til? Hvilke dokumenter er det du lægger op? 

LEDER 1: Det er jo typisk de præsentationer jeg laver af huset, både internt og eksternt, som jeg lægger op. 
Jeg har jo også meget at gøre med de forskellige kontraktforhold og aftaleforhold – så samarbejdsaftaler og 
kontrakter osv. sørger jeg selvfølgelig for bliver lagt op. Jeg har jo Jytte til at gøre dele for mig. Hun lægger 
ofte sidste hånd på dokumenterne, og finder det rigtige sted de skal ligge. 

MC: Så hvad er det for type af dokumenter som ligger på V-drevet?  

LEDER 1: Det er for det meste notater og powerpoints. Simple dokumenter, kan man sige. 

MC: Hvor ofte trækker du på de dokumenter der ligger der? 

LEDER 1: Det gør jeg tit. 

MC: Hvor ofte bruger du så intranettet? 

LEDER 1: Aldrig. 

MC: Hvad er det for type informationer som efter din mening skulle ligge på intranettet? 

LEDER 1: Vi har jo dybest set aldrig fået implementeret det i vores væksthus, for de folk der havde fået 
ansvaret til at implementere det, har ikke haft attention nok på opgaven. Det er jo en ledelsesmæssig 
udfordring at få det sat i spil. Vi bruger det ikke, vi lægger noget derind, og der er ikke nogen der kigger. 

MC: Der der nogen af de andre væksthuse der bruger det mere? 

LEDER 1: Det ved jeg faktisk ikke. Det er muligt Væksthus Midtjylland gør det, men jeg ved det faktisk ikke. 
Jeg må bare erkende at det ikke har lykkedes os at implementere det. 

MC: Hvem er det der har adgang til at lægge informationer derind?  

LEDER 1: Se, det ved jeg ikke engang. Det er jo forankret i vores kommunikationsafdeling så det har de. 
Men alle bør jo kunne lægge ting på intranettet, ellers giver det ikke mening. Altså jeg har flere gange sagt: 
” Nu skal vi have det implementeret”, men jeg har jo selvfølgelig også den udfordring at vores 
kommunikationschef er på barsel og der sidder en anden i stolen nu. Han har jo selvfølgelig haft travlt med 
at sætte sig til rette der. Jeg har gang på gang sagt: ”Axel, nu skal vi have en plan for det intranet.”, men så 
er det ikke kommet videre. Og sådan er det. 

MC: Det er måske også svært at blive enige om hvordan intranettet skal udformes når det er en fælles 
platform for alle Væksthuse? 
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LEDER 1: Nej, for vi kan sagtens forme det, så der er elementer vi kun selv kan se. Så det oplever jeg ikke 
burde være en hindring. Altså det jeg mangler, er at der er en i huset der tager ansvar for at få det 
implementeret. Og i den proces finder ud af, hvad er det der kun skal være for vores hus? Hvad skal være 
for nogen grupper i vores hus? Hvad synes vi også skal være åbent for de øvrige huse? Det er jo tåbeligt at 
når vi har et kompetenceudviklingsforløb, som vi havde den anden dag i den her HHR-netværksgruppe på 
tværs, at det så bliver sendt rundt på e-mails osv. Det burde jo ligge der. Folk burde have det som deres 
faste startside og gå ind og kigge der. Så det er mangel på ledelse at det ikke er blevet implementeret 
ordentligt. 

MC: Hvad er der for nogle udfordringer der ligger i det? 

LEDER 1:  Der ligger selvfølgelig nogle ressourcemæssige udfordringer – er der en person der har lyst til at 
tage ejerskab og tager sig tid til at arbejde med det? Grunden til at der ikke er nogen der har taget ejerskab, 
det er jo selvfølgelig at de ikke har haft tid til det. Det er jo absolut en barriere. En anden barriere er at du 
skal logge dig ind på det der intranet. Det bør simpelthen fjernes. Du skal jo have det som en startside, så 
det kommer op, uden du skal fedte med password osv. Det skal bare være del af vores samlede password-
pakke. 

MC: Hvad kunne motivere folk til at bruge et nyt system, så som et intranet? 

LEDER 1: Inden vi begiver os til at lancere det, så skal vi finde ud af, hvad det er for informationer der skal 
køres ud gennem et intranet. Og så skal der sørges for at der ligger tilstrækkelig med information fra dag 1 
når man lancerer det. Og så skal der også være en plan for hvordan der løbende vil komme nye 
informationer, så man faktisk vænner folk til, over en eller anden intensiv periode på tre måneder eller 
lignende, at det er der man finder informationen om at der er nogen der giver lagkage i dag, eller hvornår 
er det næste kursus fra finansieringsgruppen osv. 

MC: Nu nævnte du tidligere at HR-gruppen e-mailede rundt mødereferater og lignende rundt til hinanden. 
Sker det ofte at man samarbejder eller deler dokumenter via e-mail. 

LEDER 1: Det tror jeg. Det gør vi faktisk også i ledelsesgruppen. 

MC: Og sender I ofte alle-mails ud til hele organisationen?  

LEDER 1: Ja. Tåbeligt, men det gør vi. 

MC: Bruger du Væksthusets hjemmeside til dagligt? 

LEDER 1: Ja, det gør jeg blandt andet til at kigge på de andre Væksthuse. For at se hvad der sker, eller hvis 
jeg skal finde et telefonnummer, så bruger jeg den som opslagsværk. Jeg bruger den også til at se hvilke 
arrangementer der ligger ude de lokale steder, hvad har vi selv af arrangementer. Ser faktisk også om de 
der hovedbudskaber på forsiden kommer fornuftigt frem. Så det er både hvis jeg skal finde nogle facts på 
en eller anden måde, men det er også for at se om vores kommunikation fungerer. 

MC: Og CRM-systemet er ligesom det sidste system der eksisterer i dag. Hvordan bruger du det? 
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LEDER 1: Jamen jeg bruger selvfølgelig meget timesiden. Jeg skal selv registrere timer og jeg har også en 
masse der skal godkendes, og så kigger jeg selvfølgelig også på hvis der er nogen der springer i øjnene om 
der er nogen der har ikke har haft så mange timer eller ikke har afleveret. Så det er en måde at – grimt ord 
– at overvåge folk på. Selve registreringsdeling, hvor vi registrerer virksomhederne, går jeg engang imellem 
ind og kigger i – og trækker også statistik ud derfra og sådan noget. Men det er Jens der har ansvaret for at 
trække statistik ud som skal afleveres en gang i kvartalet og vi skal holde bestyrelsen orienteret om hvordan 
det står til i forhold til resultatkontrakt osv. Og der mangler du måske et system, for vi har jo også 
brugerevalueringssystem – og det går jeg tit ind og kigger i. Både for at se hvordan vi performer som hus – 
ligger vi fornuftigt dér? Og så har jeg stor fornøjelse med at læse kommentarer der kommer en gang i 
mellem. For der er nogle fantastiske tilbagemeldinger, nogle fantastiske guldkorn. Dem kan jeg godt finde 
på at plukke lidt i og sende rundt i organisationen: ”Se her. Det er hvad vores kunder rent faktisk sige om 
os”. 

MC: Sker det ofte at I trækker nogle cases ud eller evalueringer ud og snakker om dem? 

LEDER 1: Nej. Det er et anonymt system. Så du kan ikke se at virksomhed X har svaret det her. Den 
summerer hele tiden om statistikmæssigt. Men i kommentarerne er der nogen der skriver: ”Med venlig 
hilsen Peter”. Så der kan man jo godt bruge det, men det gør jeg sådan set ikke. Jeg forventer jo at de 
enkelte konsulenter går ind, hvis der har været noget kritisk, og tager en snak om det. 

MC: Jeg har lige nogle spørgsmål til sidst og de går på hvor du henter viden henne på internettet. Hvilke 
sider bruger du til at hente faglig viden, ud over søgemaskiner som Google? 

LEDER 1: Jeg følger jo med nyhedsmæssigt. Hvad der står om væksthuset nyhedsmæssigt. Og der kigger jeg 
både på berlingske og på børsen. Erhverv –er der noget som rør sig, som jeg bør holde øje med. Jeg bruger 
meget de fysiske aviser også. Så modtager jeg nogle forskellige nyhedsbreve: Center for Ledelse, Dansk 
Erhvervsfremme, DI. Det er organisationerne faktisk langt stykke hen af vejen. Og prøver på den måde at 
følge med i hvad der rør sig i deres organisationer, fordi det er nogen af vores samarbejdspartnere, men 
også om de har nogle politiske udspil eller andre ting. Og der følger jeg også med i udenrigsministeriets 
hjemmeside engang imellem, erhvervs- og byggestyrelsens hjemmeside, i forsknings- og 
innovationsstyrelsens hjemmeside osv. Det er egentlig meget vores forskellige samarbejdspartnere, for at 
finde ud af hvad der rør sig hos dem. Så bruger jeg LinkedIn rigtigt meget – sørger simpelthen for, hvis jeg 
møder nogle nye mennesker, at koble mig sammen med dem. Det giver også nogle informationer om, 
hvem der har et højt aktivitetsniveau, og hvem der melder sig ind i hvilke grupper osv. Og så bruger jeg 
Google til at søge mig frem til ting og sager. 

MC: På LinkedIn, er du da glad for statusopdateringer? 

LEDER 1: Ja, det er jeg. Jeg overvejer at melde mig til den udvidede pakke. 

MC: Jeg har lige et sidste spørgsmål. Nu arbejder vi hen imod at implementere et nyt system. På hvilken 
måde kunne du se en fordel med et nyt system for dit arbejde – eller sagt på en anden måde, hvordan 
kunne du forestille dig at bruge det? 

LEDER 1: Jamen jeg kunne da drømme om at det kunne blive nemmere for mig at få et overblik over hvad 
folk laver. Jeg bliver jo spurgt meget om cases: ”Har vi nogle gode cases? Hvad er det for nogle udfordringer 
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som virksomhederne står med? Hvor meget har vi lavet i den ene, anden eller tredje kommune?” Det 
kunne være fedt hvis et nyt system kunne være med til at gøre det nemmere. Det er så ikke der jeg synes vi 
skal ligge ambitionsniveauet i første omgang, fordi vi har jo nogle systemer som vi skal ind og søge i – og 
når vi nu laver de der statistikker kan vi lige så godt få det samlet op i det rigtige system. Vi modtager jo, 
heldigvis, jævnligt ros fra vores kunder – og det samler vi jo heller ikke op systematisk. Det kunne også 
være fedt at gøre, så vi fik den der log over; hvad det egentligt er for nogle kunder vi har haft som har rost 
os, hvad er det for kunder vi bruger som cases i blade, aviser og arrangementer, og performer de så 
ordenligt. Det er jo vigtigt at vide når jeg bliver spurgt af departementet: ”Har I en god case?” eller til 
møder med organisationerne – så tager det altid lidt tid at finde frem. Noget af det her kunne jeg godt se 
en fordel i at ligge sådan et sted. Og det gælder sådan set også tilbagemeldinger fra de forskellige 
samarbejdspartnere vi har: når de er tilfredse eller når der er noget de ikke er tilfredse med, hvad har vi 
gjort og hvordan har vi håndteret det. 

MC: Nu nævnte du tidligere at du gerne ville skrive flere nyhedsbreve? Var det noget du kunne bruge et nyt 
system til? 

LEDER 1: Ja, det kunne jeg jo godt tænke mig at bruge et wiki til. Og det har jeg absolut en ambition om, og 
også en udfordring med at være systematisk omkring. Der er jo mødepligt til vores væksthusmøder, men 
det er jo ikke alle der kommer hver gang. Der er jo rigtig meget information der bliver lanceret der, og det 
kunne jo være helt oplagt at få skrevet et nyhedsbrev i forlængelse af det og få sendt det ud. Vi har bare 
ikke ressourcer til det. Men det har jeg absolut en ambition om at få på den ene eller anden måde. 

MC: Er der noget her til sidst, som du brænder inde med? 

LEDER 1: Jeg glæder mig rigtig meget til at vi får struktur på vores vidensdeling, og at vi rent faktisk også får 
arbejdet med kategorisering: Hvad er det vi skal vidensdele om? For lige nu er det for tilfældigt, og ligger 
for meget hos den enkelte at beslutte hvad man vil dele og hvad man ikke vil dele. Det tror jeg vi vil have 
rigtig meget gavn af, og det ser jeg rigtig meget frem til. Jeg har det også sådan, at vi ikke skal lave et 
kæmpe system, der skal lagre alt vores viden i huset. Det må vi for Guds skyld holde os langt væk fra. Vi skal 
tage de lavthængende frugter og vi skal sørge for at det giver succes relativt hurtigt – hvor den enkelte 
føler: ”Hold da op, hvor blev min hverdag rent faktisk lettere af det her – hvor var det nemt at finde frem til 
den viden jeg havde brug for her.” Jeg ved at jeg har en Axel der synes vi skal lægge hele V-drevet ind i wiki-
systemet. Og det mener jeg absolut ikke vi skal gøre. Det kan godt være at vi skal det på sigt i den lange 
bane, men det er absolut ikke der vi starter. Så for mig handler det meget om at få skruet et system 
sammen, som ikke er alt for omfattende, men omfatter det rigtige. Og det er jo en kanon svær opgave at få 
defineret, for du hører jo sikker også hundrede og sytten forskellige ting fra folk. Men det synes jeg faktisk 
er udfordringen. Og så selvfølgelig når vi lancerer det, så skal vi jo være nogen – hvor jeg nok skal være den 
ene af dem – der bare kan det med det samme. Og faktisk demonstrerer det igennem handling. Hvis jeg 
ikke gør det, så vil der i hvert fald være risiko for at der en nogle medarbejdere der læner sig tilbage: ”Når 
chefen ikke gør det, så behøver jeg heller ikke.” Så det synes jeg er vigtigt at vi har nogle fuldstændigt klare 
aftaler om fra starten af, hvem der har ansvaret for at holde det levende, så folk kan se der rent faktisk sker 
noget.  
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Bilag 2 - Interview med Leder 2 
MC: Jeg vil starte med at stille et meget stort og lidt svært spørgsmål. Hvordan ser du eller definerer du 
vidensdeling? 

LEDER 2: Hvordan jeg ser det? Der skal jo to til vidensdeling – og jeg mener ansvaret ligger hos den der har 
viden. Forstået på den måde at når man ligger inde med noget som man tror har generel interesse, bør 
man være godt til at dele den viden med dem der potentielt er modtagere. Det synes jeg i øvrigt vi er. Vi 
har en kultur der forsøger at dele viden. Viden er jo også magt, men det er ikke dominerende som en 
magtfaktor her. Vi søger at, med bedste hjerte at dele den viden vi har med andre. 

MC: På hvilken måde deler I viden? 

LEDER 2: I form af mails, sige det højt i de fora vi mødes i og sådanne nogle ting. Men det er meget lidt 
systematisk, kan man sige. Det er lidt tilfældigt – har du været på det rigtige sted og det rigtige tidspunkt, 
så får du det at vide. Og jeg tror det er lidt tilfældigt hvad vi deler. Jeg ved ikke om det svarer på dit 
spørgsmål? Så skal man ind og definere hvad er viden? Det er jo alt fra: Hvordan kører man på cykel? Men 
her snakker vi jo primært fagtligt. Vi snakker jo konkret omkring værktøjer, tjeklister… Det er jo meget den 
type viden. Det er jo ikke så meget emotionelt viden. Der er jo en 7-8 intelligenser, det er jo nok ikke dem 
alle sammen vi kan sætte ind i et sådan system. 

MC: På hvilken måde er vidensdeling vigtigt for dit arbejde? 

LEDER 2: Nu leder jeg konsulentholdet, og noget der kan virke irriterende som leder er når man skal 
gentage sig selv flere gange. Især når man ved at nogle andre konsulenter ved det og andre kommer og 
spørger. Hvor svært kan det være – men det er det så… Det der overrasker en er kommunikation, 
kommunikation, kommunikation. Man skal gentage. Der kan man sige – nogen fanger den første gang, 
andre overhovedet ikke. Der ligger en udfordring i at udbrede noget nyt. Det kan være en ny procedure, en 
ny ordning osv. Der bliver man som leder overrasket over hvor mange gange det skal gentages. Altså hvis 
man har sådan et database værktøj, så kan man i højere grad henvise til det i stedet. Det står jo der… Har 
du kigget der først? Inden man svarer. Sådan opdrage medarbejderne. 

MC: Hvordan bliver medarbejdere informeret om ændringer i eller nye procedurer? 

LEDER 2: Det er sjovt du siger nye procedurer – for har vi overhovedet sådanne nogen? Altså mails, op på 
ølkassen, eller på vores månedlige møder. Og igen hvis du ikke har været på mødet, så får du ikke 
informationen. Så der er potentiale for forbedringer, vil jeg sige. 

MC: Kan man sige at de månedlige møder er medarbejdernes primære informationskilde internt? 

LEDER 2: Ej, det er lige så meget mails. Så sender den til vhhr, og så bliver den sendt ud til 40 mennesker – 
vel vidende at alle bruger 2 min. på at læse den. Så går der i hvert fald en arbejdstime på det. 

MC: Er der ikke fare for at vigtige informationer forsvinder blandt så mange andre? 
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LEDER 2: Det kommer lidt an på emnet og hvem der sender. Jeg vil skyde på at alle læser mails fra Marlene, 
men hvis det er en konsulent der sender ud, så er det ikke sikkert at alle læser den. 

MC: Hvis man nu vender det om – hvad er så den bedste måde, f.eks. for en ny medarbejder, at få 
informationer om hvordan tingene fungerer osv.? 

LEDER 2: Den bedste måde? Det må være at spørge sine kollegaer. Det ultimative vidensdelingssystem er at 
vide hvem der hvad, og at vedkommende er tilgængelig. Det sidste er jo ofte en udfordring fordi vi 
efterhånden sidder forskellige steder og er væk. 

MC: Hvordan finder man frem til den rigtige person der ved noget om det emne? 

LEDER 2: Det er erfaring. Det kommer med tiden når man laver folk at kende. 

MC: Okay, så der er ikke noget register, eller kompetencekatalog? 

LEDER 2: Vi har lavet et kompetencekatalog. Problemet er at det meget hurtigt kommer til korte. Vi har jo 
lavet fem fagteams, det er jo en måde at synliggøre specialist viden. Vi er jo alle sammen generelister, det 
skal vi være som konsulenter i væksthuset. Men det er en måde at sende nogle signaler om – det her er 
salg og marketing – så er der nogen der ved noget mere i dybden om det. Det synes jeg egentlig er lykkedes 
meget godt. Den synlighed har gjort, at man får et prædikat at det her ved du noget om. Og hvis man ikke 
gør, så er der nogen fra afdelingen der gør det. Man får snævret ret hurtigt ind. Man får sporet sig meget 
hurtigt ind. 

MC: Er der en fast kontaktperson for hvert team? 

LEDER 2: Nej, det er der ikke. Det kunne der godt være, men det er der ikke. Der er heller ikke en teamleder 
– det er selvstyrende teams kan man sige. 

MC: Som leder er du så i kontakt med alle medarbejdere i løbet af dagen? 

LEDER 2: Nej, det er jeg ikke. Jeg ved ikke engang om jeg er det en gang om ugen. Der er nogen jeg snakker 
lidt mere med, men det er meget situationsbestemt. 

MC: Er der nogen du ser som dine nærmeste kollegaer eller medarbejdere? 

LEDER 2: Jamen, jeg er jo kollega med ledelsesgruppen. Men af konsulenterne som ligeværdige. Rent 
vidensmæssigt er der jo nogen der er mere specialister end andre. Nogen har en meget dyb 
spidskompetence, og andre er mere generallister. Der er jo fordele og ulemper ved at være specialist konta 
all-rounder. Nu mere jeg lærer folk at kende, desto bedre ved jeg hvem jeg skal bruge til hvad. Her snakker 
vi ikke kun faglighed, men også andre typer af opgaver. Hvis man skal sætte et lille projekt i søen, så er der 
nogen der er rigtig gode at trække på – mens for andre vil det være sværere. Det handler om at finde hvem 
der passe godt til sådan en type opgave. Det er jo det ledelse går ud på. 

MC: Hvilke kanaler bruger du til at kommunikere internt? 

LEDER 2: Jeg ynder at bruge face-to-face helst. Andre gange er det jo mail. Det komme an på hvad det er 
for en opgave. Hvis det er en konkret opgave der stort set ikke er til at misforstå, der er relativ objektiv eller 
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positiv, så kan jeg godt sende den på mail. Hvis det en opgave som jeg vurderer ikke vil blive modtaget 
positivt, så vil jeg typisk håndbære den. Det er aldrig godt at kommunikere sådan via mail. Ligeledes hvis 
det er en meget kompleks opgave. Altså hvis det er rent information så vil det ryge ud på mail, men hvis det 
har en karakter af at der skal ske noget handling bag, så vurderer jeg om det er det ene eller det andet. 

MC: Sker det ofte at du nedsætter en arbejdsgruppe, eller et projekt for at løse en specifik, større opgave? 

LEDER 2: Ej, det er undtagelsen. Ofte er det en enkelt person. 

MC: Kan man så karakterisere arbejdet i Væksthuset som meget selvstændigt arbejde? 

LEDER 2: Nej, for meget af det skal foregå i nogle teams. Men at give mere end én ansvaret – så har man 
også fjernet ansvaret. Så ofte er en person der har ansvaret for opgaven, og så kan jeg trække på kollegaer. 
Jeg sender da også mails ud til en gruppe på 3-4 stykker: ”Kig på det her”. Men hvis det er jeg har en 
forventning om en tilbagemelding, så er jeg nødt til at sige: ”Det er dig, Peter”. Ellers så ved jeg godt at der 
er fire der læser den, men ingen der føler at de skal svare. 

MC: En af de ting som jeg har været interesseret i at finde ud af i disse interviews, handler om hvor viden er 
placeret i dag. Det jeg har hørt meget er at viden er fordelt over hele organisationen i folks hoveder og på 
deres egne computere. Men vi har jo også nogle værktøjer til kommunikation og vidensdeling i dag – 
hvordan bruger du f.eks. V-drevet? 

LEDER 2: Det er et godt spørgsmål. Jeg bruger det nok ikke særligt godt – i hvert fald ikke til at give viden. 
Jeg er blevet bedre til at lægge præsentationer og proces-chart eller et eller andet ud – hvis det har generel 
interesse, så prøver jeg at lægge det ud. Jeg er faktisk bl.a. qua vores projekt her, blevet mere bevidst om 
hvad for noget viden jeg ligger inde med, som i virkeligheden bør ligge ude. Men ellers trækker jeg meget 
viden derfra. Primært af administrativt karakter. Og i ny og næ lidt i værktøjskassen. Det kan også være en 
gammel samarbejdsaftale, jeg lige har brug for at læse. 

MC: Så det der egentligt bør ligge på V-drevet, det er de administrative ting og værktøjer? 

LEDER 2: Ja, det ville være det mest oplagte. Det er de formularer man skal bruge, og måske også det der 
kan bruges som inspiration til ens konsulentopgave eller rapportering. Det er jo ikke sådan at jeg er på V-
drevet hver dag. Meget henter jeg alligevel andetsteds f.eks. på Google. 

MC: Ok. Er der nogen hjemmesider du bruger ofte, udover Google? 

LEDER 2: Der er nogle ledelsesmæssige ting hvor jeg har brug Leading Capasitys hjemmeside. Men det er 
mere rent ledelsesfagligt. Ellers er det mere det store cyberspace. Det handler mere om at være god til at 
søge, synes jeg. 

MC: Bruger du sociale medier på nettet? 

LEDER 2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke blevet ramt af lynet. Jo, LinkedIn er jeg på – men det er ikke rigtigt 
et socialt medie, det er vel mere en database. 

MC: Er der nogen nyhedsbreve du følger regelmæssigt? 
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LEDER 2: Jeg følger vel en 3-4 forskellige nyhedsbreve som dumper ind i en lind strøm. Og så har jeg sat min 
mail op til at de bliver samlet i en separat indbakke, så når jeg får tid læser jeg dem. Nyhedsbreve er sådan 
noget der er nice to know, men ikke nødvendig viden. Problemet er at alle her i huset generelt har så travlt 
i hverdagen. Hvis der overhovedet er tid til at læse nyhedsbreve eller ”alle-mails”, så er det kun det mest 
nødvendige der bliver læst. 

MC: Hvad er nødvendig viden? 

LEDER 2: Jamen det er nye regler, nye ordninger, typisk fra vores sponsorer. Hvis erhvervs og 
byggestyrelsen kommer med en ny procedure eller en ny pulje penge, så er der i hvert fald nødvendig 
viden. Eller hvis en af kommunerne eller en af vores samarbejdspartnere sætter et nyt initiativ i gang, som 
er afgørende i forhold til vores målgruppe, så er det også nødvendig viden. Så lidt mere overordnede ting, 
det er der hvor jeg kigger, mere end på nye fagorienterede arrangementer. Det går jeg ud fra 
konsulenterne har styr på. Så jeg kører nok mere på politikker og policy-making – på det niveau. Eller når 
der bliver lavet nogle særlige initiativer for vækstorienterede virksomheder. Så ”Hov, bør vi ikke være med i 
det?”. Den type viden. Så jeg vil gerne have at vide, hvem er der af spillere der adresserer den samme 
målgruppe. 

MC: Bruger du jeres egen hjemmeside i dagligdagen? 

LEDER 2: Indimellem gør jeg faktisk, både toolboxen på startvaekst.dk, men faktisk også vores egen, egen 
hjemmeside, hvis jeg nogensinde har brug for at finde et telefonnummer, så er der faktisk den hurtigste vej. 
Så jeg bruger faktisk den ”Hvem er vi?” meget, og så refererer jeg mange gange til hjemmesiden i min 
eksterne kommunikation. Der henviser jeg typisk med et link til et sted på vores hjemmeside. Det bruger 
jeg meget. 

MC: Hvem snakker du typisk med eksternt? 

LEDER 2: Ikke så mange kunder, men der er dog nogen der ringer til mig, fordi de ikke ved hvem de skal 
have fat i. Der bruger jeg så min erfaring. Ellers er der rigtig mange rådgivere der ringer, 
samarbejdspartnere, det offentlige, semi-offentligere. Det er de tre hovedgrupper. 

MC: Og hvilke kanaler bruger du?  

LEDER 2: Det vil typisk være telefon og mail, begge dele. Hvis det er noget, hvor jeg kan se en værdi i det for 
Væksthuset, så tager jeg et møde. Men der en del der ringer til mig. Især rådgivere. Nu har vi kørt den 
pulje, der er der en del der kontakter os for at sige at de er rigtig dygtige. 

MC: Hvilke informationer er det der ligger intranettet? 

LEDER 2: Så vidt jeg kan se er der én ting på intranettet, og det er nogle profiler på de enkelte 
medarbejdere med nogle krydser som hjemmesiden trækker på. Det er det eneste jeg kan se der ligger der. 
Og det er jo i sig selv et fornuftigt formål, men også et stærkt begrænset formål. 

MC: Så det er ikke noget du bruger i din dagligdag? 
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LEDER 2: Nej, overhovedet ikke. Jeg forsøgte i øvrigt at rette min egen profil, men det kunne jeg ikke. Det 
kræver et login og password, det var vist ret omstændigt. Det kunne jeg ikke finde ud af. 

MC: Hvad så med CRM-systemet? Hvordan bruger du det? 

LEDER 2: Ja, det bruger jeg nok lidt anderledes i forhold til de fleste andre konsulenter. Jeg bruger primært 
rapport-modulet. Hvor mange virksomheder har vi i spil, hvordan er de fordelt fagligt og geografisk – og alle 
de nøgleparametre jeg nu kan finde ud af. Selvfølgelig også hvilke konsulenter, hvor mange, hvem har vi 
henvist til. Der er det de mål som i virkeligheden bliver målt på fra erhvervs og byggestyrelsen side, der 
interesserer mig. Så kan man sige, at det system vi har, er et minimumssystem. Det fixer de mest 
nødvendige ting, som det skal kunne. Men det er ikke et egentligt vidensdelingssystem, i den forstand at 
det understøtter ikke kundeflowet fra når en virksomhed hører om væksthuset første gang, til de har været 
i rådgivning og når de får opgaven opfyldt. Man kan ikke søge på tværs – der ligger massere af excelark 
rundt omkring om hvem der har været til hvilke events. For det kan du ikke se i CRM-systemet, at de har 
været. Det er mere kunderegistrering, end egentligt CRM. 

MC: Ligger der ikke en masse informationer stadig om den enkelte kunde i systemet? 

LEDER 2: Jo, det gør der. Man kan vedhæfte filer og informationer om den enkelte kunde. Og det er der 
også i stigende grad flere der gør. Lægger business planer osv. – og det synes jeg i øvrigt ligger meget 
fornuftigt der, det er jo meget kundespecifik information. Det er jo ikke generel vidensdeling. I 
virkeligheden er en anden diskussion man kan have på det område, hvor meget skal være åbent – og for 
hvem!? Hvis du har siddet og holdt et fortroligt møde med en kunde om hans forretningsplan, og den 
stadig er i sin vorden, han har måske ikke taget patenter endnu, så er det jo særdeles fortrolige oplysninger 
– og kan være direkte ødelæggende hvis det kommer til kendskab for andre. Det er ikke generel viden. 

MC: Okay, så der er en klar skelnen mellem det kundespecifikke og det generelle? 

LEDER 2: Ja, det synes jeg. I det øjeblik vi sidder med en viden om at: ”For den TYPE kunder, så er de og de 
ordninger, eller man burde man gøre sådan og sådan”. Det vil jeg sige var viden vi alle burde vide. 

MC: Hvordan ser du motivationen for at dele den generelle viden? 

LEDER 2: Den ser jeg for høj. Som jeg lagde ud med at sige, så er viden ikke en magt her. Viden er til for at 
blive brugt. Og nu mere vi kan få den om sat hos alle, des bedre. Så forudsætningerne er rigtigt godt til 
stede. Jeg tror måske der hvor vi har en udfordring, det er, at vi sender også viden ud til Gud og hver mand. 
Det kan faktisk også kamme over i den anden ende… Hvis alle skal vide alt om alting – og der er vi nået en 
størrelse hvor: ”Nej, det skal alle ikke.” Så vi skal være skarpere på at selektere i, hvem er den information 
relevant for. Det er den udfordring jeg tror vi løber ind i. 

MC: Hvordan ser du så motivationen for at få den viden ned på skrift? 

LEDER 2: Jamen, jeg tror bare også at den viden er foranderlig. Hvis det var kerneudfordringen, så tror jeg 
ikke at selv et wiki-system vil løse det. Fordi alt bliver aldrig skrevet ned. Verden ændrer sig, så jeg tror vi 
skal passe på – vi må ikke få en ambition om at vi skal kunne dokumentere alt, for det kommer vi aldrig til. 
Vi lever i den uperfekte verden. Men der er selvfølgelig en viden, der kunne være lækkert at få skriftliggjort. 
Vi snakkede også om vores lidt ældre medarbejdere, som vi måske har glæde af i nogle år endnu. De har jo 
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en erfaring og en viden som de har opbygget over en lang årrække, som vi jo gerne vil have skriftliggjort en 
del af. Vi har jo også lidt sådan, at når der går lidt tabt, så kommer der jo noget andet ind. Men det er klart, 
vi har nogle standardrutiner, nogle standardprocesser – de må ikke gå tabt. Men at Klaus ved alt om 
glasfiber-produktion, ja det går nok tabt den dag han går ud af døren. Men sådan må det være. Jeg tror ikke 
vi skal have en forventning om, at vi skal have hans viden på skrift. 

MC: Vi har haft meget diskussion om de ledelsesmæssige udfordringer der ligger i at implementere et nyt 
system. Hvad er de største udfordringer, som du ser dem? 

LEDER 2: det bliver jo at få folk til at bruge det. Ikke så meget at trække data, men at lægge data. Det bliver 
nok den største udfordring. Og så skabe rene linjer for hvad der ligger på hvilket system. Hvad er det for 
informationer der lægges ud og hvad sendes på mail. Og så er der selvfølgelig udfordringen i at bruge selve 
systemet, men der har jeg en tiltro på at systemet er så let tilgængeligt. Det er ikke der jeg tror barrieren 
kommer til at ligge - jeg tror den kommer til at ligge i at bruge det, at dele. Simpelthen at kunne afdække: 
”Det her er da lige til en wiki”. Så kunne jeg forestille mig der bliver noget med at søge på tværs. Det bliver 
nødt til at være lidt struktureret. Jeg kunne godt forestille mig at vi relativt hurtigt komme til at skabe et 
virvar af alt muligt mærkeligt. Hvordan det kommer til at virke – det ved jeg ikke. Men rent 
ledelsesmæssigt, så tror jeg det bliver det der med at holde fast i, at det her skal ikke ud på mail – det skal 
ligge på wiki’en – for det er også noget vi skal have glæde af om et halvt år. Der er det jo kommunikation, 
kommunikation, kommunikation – gentag, gentag, gentag. Og vi skal også selv gøre det. Være rollemodel 
og gå forrest. Det ser jeg som den største ledelsesmæssige udfordring. Så dukker der sikkert nogle hvorfor 
spørgsmål op. Hvorfor ser systemet sådan her ud? Hvorfor kan det ikke det? Det sker altid inden for et nyt 
system – et ledelsesmæssig udfordring i at forsvare et system. 

MC: Er der noget her til sidst som du føler at du brænder inde med? 

LEDER 2: Ja, hvis I ikke allerede har snakket om de behov, så kunne jeg godt tænke mig at i kiggede på viden 
udenfor organisationen. Og hvordan man systemmæssigt kan snitte det til – således at man kan give viden 
eksternt, men også at eksterne kan give viden ind. Hvordan kan vi lave noget der er lukket, noget der er 
semi-åbent og noget der er piv-åbent. Det synes jeg er et vigtigt parameter. 
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Bilag 3 - Interview med Konsulent 1 
Bemærk at nævnte navne er erstattet med forbogstav eller initialer, jf. kap. 3.3.1. 

MC: Allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre hvilken afdeling du arbejder i og hvor længe du har været 
ansat? 

KONSULENT 1: Jamen jeg arbejder i eksport og internationaliseringsteamet, kan man kalde det. Som 
konsulent. Og jeg startede den 15. december sidste år. Så det er omkring en 8 måneder. 

MC: Og kan du fortælle lidt mere om dine arbejdsopgaver? 

KONSULENT 1: De primære arbejdsopgaver er at finde frem til firmaer som har eksportpotentiale – og 
komme ind i et sparringsforløb med dem, der indeholder såden noget som: eksport, parathed, hvad er det 
de ved/ikke ved, en meget primært hvad er det for nogle markeder vi skal ud på? Så sætter vi dem i kontakt 
med – hovedsagligt er vores samarbejdspartnere Danmarks Eksportråd, og der finder vi den rigtige 
opgaveløser, der har forstand på den rigtige sektor i det rigtige land. Får sammen med dem lavet nogle 
oplæg til virksomhederne, som vi gennemgår for virksomhederne, eller sætter os sammen med 
opgaveløser. Vi har haft tre af sådanne møder i dag, hvor vi havde nogen fra Canada heroppe. Når der er 
lavet en køreplan og en opgavebeskrivelse, jamen så overdrager vi sagen til Eksportrådet. Så vi finder 
firmaerne, afdækker deres behov, og til sidst får vi forhåbentligt sat dem sammen med nogen der kan få 
det til at ske, hands-on, ude i landet. Det er nogenlunde hvordan de fleste sager kører, eller burde køre. 

MC: Og den dialog der er imellem kunden og dig og samarbejdspartnere – foregår den via mail eller møder 
face-to-face? 

KONSULENT 1: Det er en kombination af dels møder, men selvfølgelig er der også en del mailopfølgning. Nu 
kan man sige at, ud fra det vi har hørt indtil videre, så ville det hjælpe på sådan en omgang jeg har haft de 
seneste dage. Jeg har haft besøg fra fire lande herinde som møder 4-5 mand, og der sker hele tiden 
ændringer i programmet. Så sender vi hele tiden mails frem og tilbage. Der ville det være smart bare at 
kunne sige: ”Gå ind og kig dér”.  

MC: Okay, du ender ofte med at være koordinatoren? 

KONSULENT 1: Ja, jeg har meget planlægning. Det er mig der kender firmaet og det er mig der kender 
opgaveløseren ude i verdenen. Jeg vil også selv deltage, så det er derfor jeg tager styringen. Hvis jeg ikke 
selv skulle deltage – og det sker også at jeg ikke gør, så siger jeg: ”Her er hans mails. Jeg har mødt ham, og 
han venter på du kontakter ham for et møde. Jeg deltager ikke”. Men tit tager jeg mødet, og tit bliver det 
også holdt herinde. Og der hvor der kommer nogen fra begge parter, både fra eksportrådet og fra firmaet, 
der er der ofte en del koordinering. 

MC: Hvem ser du som dine nærmeste kollegaer herinde? 

KONSULENT 1: Nærmeste? Som jeg arbejder meget sammen med og deler viden med? Det er i hvert fald 
ikke nogen fra min egen afdeling. Det er et stort spørgsmål – folk der sidder i nærheden kan man spørge 
om noget vi alle brude vide: hvordan virker CRM-systemet osv. Når vi har mange spørgsmål til 
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konsulentordning, så spørger jeg Jens meget. Man kan også spørge kollegaer til råds til en sag: ”Er det ok at 
give tilskud til det og det?”. Det bliver meget ofte folk der sidder i nærheden af én. Nu sparer jeg meget 
sammen med Kim, fordi jeg sidder overfor ham. Det er ikke noget systematisk, mere: ”Hvordan har du 
opfattet det her?”. Så det er nok tre: K., J. og H. Og i enkelte tilfælde når der er programmer man deltager 
sammen i, så er det PK. og K. fra Fashion Accelerator – det er kun os der har med det at gøre. Og så er der 
Accelerace programmet hvor det er Palle og Per Nygaard har også været på. Så generelle ting, så er det 
dem der sidder omkring én. Programagtige ting, hvor det er store projekter, så er det dem man er i 
programmet med. Så det er jo en hel del faktisk.. en otte stykker. 

MC: I hvor høj grad er vidensdeling vigtigt for dit arbejde? 

KONSULENT 1: Tænker du her specifik faglig vidensdeling? Jeg ser jo det jeg laver som lidt fragmenteret ud 
af det. Hvis jeg skal finde viden om hvad vi ellers tilbyder, så er det fordi virksomheden ikke er klar til en 
internationaliseringsproces. Der vil det være nødvendigt med en viden om, hvem der så kan træde ind. Det 
er jo vidensdeling om folks kompetencer – og den har man jo hovedsagelig efter man har lært dem at 
kende. De kan det med salg og marketing, innovation osv. Der er ofte især tekniske virksomheder som 
kommer med spørgsmål til IP. Der skal man lige tænke sig om, hvem er det som er bedst til det? Der er jo 2-
3 stykker der kan sige de arbejder med det, men hvem ved virkelig noget til den dag og har lyst til at dele 
den viden? Og kan gøre det på en pædagogisk måde. De skal ikke nødvendigvis ind i sagen, men kan sige 
det til dig: ”Her er en folder hvor vi giver noget tilskud til det. Det her kan vi ikke patentere fordi det er 
allerede på markedet. Osv.”. Så det er vel ikke noget systematisk vidensdeling, men bare en fornemmelse 
af den her person ved noget om det her. 

MC: Nu siger du fornemmelse – men sidder du med en konkret sag, hvordan finder du så den helt rigtige 
person? Spørger man sig frem eller  står det registreret nogen steder? 

KONSULENT 1: Det ville være godt at stille nogen helt nye det spørgsmål. Nu er jeg måske farvet af at have 
prøvet mig frem: ”Er det ikke dig der ved noget om..? Nej, det er M.” Nu startede C. samtidig med mig, og 
han siger sikkert det samme. Vi vidste jo med det samme, da C. han startede, hvad han kunne. Hvorimod de 
andre i afdelingen vidste man ikke rigtig noget om. Og eftersom man startede samtidig, så er det naturligt 
at spørge: ”Er det til at låne penge i bankerne? Hvad med Venture Kapitalister? Hvad med Business Agents? 
Er der noget i det?” Det kan godt være at der var nogen der vidste det bedre, men fordi han lige var så 
synlig i starten, så vidste man at her var én som ved en masse om det her. Men også fordi man har et 
særligt tilknytningsforhold når man lige starter samtidigt. Så igen, lidt tilfældigt. Man ved godt hvem der 
sidder i hvilket rådgiverteam, men vi ved ikke om der er nogen med en anden historik der kan være bedre 
at spørge for netop den type virksomhed. Men det er i hvert fald udmærket at vi er opdelt i grupper, så er 
der nemlig kun 3-4 muligheder for at gå forkert. I stedet for at vi, som det måske har været før i tiden, bare 
alle er konsulenter der laver lidt af hvert. Det er fuldstændig håbløst at komme ind i sådan en organisation. 
Jeg ved ikke om det er noget nyt, men det har i hvert fald ikke været sådan hele tiden. For dengang jeg 
kom, og man lavede de 5. ben der hed eksport, der var der folk der blev flyttet fordi de havde arbejdet lidt 
med det også. Når det drejer sig om vidensdeling, så var det måske oplagt hvis der var en som var 
kontaktperson: ”Kom og spørg…” én som er intern kontaktperson for det team. Så kan han henvise i stedet 
for man skal rende rundt til tre. Og det er jo bare vores egen interne, hvordan skulle folk udefra så kunne 
finde ud af det? Vi har et eksportteam bestående af fire mand: en på Bornholm. Så han deltager af gode 
grunde ikke så meget i det der sker i Københavner virksomheder. De to andre: P. og S. De arbejder meget 
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projektorienteret, og måske i mindre grad med enkeltvirksomheder. Så vi sidder i samme afdeling, men vi 
laver slet ikke det samme. Overhovedet ikke! 

MC: I sidder heller ikke samlet? 

KONSULENT 1: Nej, nej. Slet ikke. Sten han laver noget Øresundsprojekter og klyngeprojekter, og bruger 
meget af sin tid på det. Der er også et samarbejde med CBS, men jeg ved ikke hvor mange timer han bruger 
på det. P. har Cleantech og har haft Accelerace. Cleantech er åbenbart så prioriteret at man sætter ekstra 
ressourcer ind på. Men hvis der er nogle eksportmæssige spørgsmål hvor de leder efter partnere, så sender 
han dem til mig. Så det laver han slet ikke. Så skulle der laves et eller andet overordnet på: ”hvordan sætter 
vi firmaer i gang på eksportmarkedet”, så burde det være mig der var kontaktpersonen. Der er vi flere der 
står i eksport og internationaliseringsboblen, men det er i virkeligheden ikke det vi gør. Så der mangler lidt 
skarphed. Der er det nok mere homogent i finansiering og økonomi. Early Warning laver de alle sammen 
det samme, så det er meget mere klart. 

MC: Du var lidt inde på det, men hvor ofte sker det at du samarbejder om en kunde med de andre 
fagteams? 

KONSULENT 1: Jamen i starten af året, hvor det blev en del af vores resultatkontrakt at der også var assist 
på. Der hev folk jo ind – der var jeg jo helt ny, så jeg havde ikke rigtig føling med om det var noget man 
skulle eller burde, og om det gav virksomheden noget ekstra. Så jeg blev hevet med til en helt masse som 
assist. Men om det var mest for at folk kunne få det tikket af – at der skulle være assist på så og så mange 
sager – det ved jeg ikke. Jeg synes det var meget irrelevant mange af tingene jeg blev involveret i. Så jeg er i 
hvert fald begyndt at holde mig uden for andre sager, hvis jeg ikke er sikker på at jeg kan bidrage til så 
meget. Så hvad angår den her samdeltagelse i sager, så skal det være meget relevant, for det tager en 
helvedes masse ressourcer – og folk har møder nok i forevejen. Det sker ofte at en kunde spørger til f.eks. 
patenter. Og så er det meget enkelt – ring til R. inde på teknologisk institut. Der er ingen grund til jeg er 
indover det. Så kan det godt være han bliver sat på som assist. Men egentlige sager hvor vi sidder to om 
den samme sag, det har jeg egentlig ikke. Enten har jeg ikke sagen fordi de ikke skal det jeg gør – eller også 
har jeg den fordi de skal det som jeg gør. Udover vil virksomhederne selvfølgelig gerne vide mere om 
økonomi og finansiering, IP og patenter og sådan noget, den information kan jeg også samle sammen her i 
huset og tage med til mit næste møde selv. 

MC: Så kan man sige at samarbejde og vidensdeling mellem fagteams, sker ofte ved bare at gå hen og 
spørge? 

KONSULENT 1: Ja. Det fungerer fint på den måde, med mindre det er en meget, meget interessant kunde 
som har brug for noget bevågenhed – fordi der er stort vækstpotentiale, eller det er en rigtig god case. Vi er 
jo også på jagt efter gode historier. Succeshistorier. Så kan man gode sige: ”Lad os tage den sammen”. 

MC: Hvor ofte samarbejder du med de øvrige væksthuse? 

KONSULENT 1: Der findes jo en internationaliseringsgruppe på tværs af væksthusene. Jeg har talt med Jens 
om, hvad laver de? For den er ikke særlig aktiv. Der er heller ikke nogen planer for hvad den skal lave, så 
den har jeg ikke rigtig meldt mig ind i. Når man først starter her, så ved man ikke rigtig hvordan tingene 
udvikler sig. Man rager bare alting til sig – siger ja til alting. Så jeg har ikke rigtig haft behov for mere. Men 



Bilag 3 – side 4 
 

jeg kender da nogle af mine counterparts – nogen som sidder med internationalisering i de øvrige 
væksthuse. De har alle sammen været eksterne konsulenter for Danmarks Eksportråd på et tidspunkt – 
dem er der både i Sjælland, Midt- og Nordjylland. Det er også tit at et firma kommer forkert hertil, hvor de 
egentlig burde høre til Sjælland. Men jeg har ikke noget formelt samarbejde med nogen, eller nogen formel 
vidensdeling med nogen. Vi har talt om at synliggøre os overfor kunder – f.eks. at vi præsenterer sammen 
med Sjælland vores produkt inden for internationalisering. Det er der ikke rigtig noget af endnu. Men jeg 
tror også vi gør det på hver vores måde. Jeg kender en del ude i verdenen, og de har hver deres tilgang. Så 
der ligger klart en udfordring der. Der ville det være godt med noget vidensdeling, for hvis de kunne gå ind 
og se vores produkt – hvis du har et eller andet relevant at tilføje så prøv, hvis de har glemt vi også kan, 
whatever, væksthjul. Og hvad så? Nu er de derude, skal der så ikke være noget hands-on vi hjælper med, 
når nu vi er gået i gang med markedet. Der kunne vi bruge det, for det er relativt åbent hvordan folk gør 
tingene. Nogen af de andre teams har måske nogen gode samarbejder. Jeg tror salg og marketing måske 
har det mest aktive. I grunden early warning også, for den var ligesom på plads når den var der. Der er de 
andre væksthuse også med. Der vil jeg tro at der er en del. Men vores – det er mit eget ansvar at jeg ikke er 
med der, jeg har kun valgt at være med der hvor jeg kunne bruge det til noget. Men kunne måske udvælge 
en person der kunne udvikle produktet, for ude i de andre internationaliseringsteams sidder der måske folk 
ligesom her, hvor de måske arbejder på noget andet primær. Så hvem er det egentlig der arbejder med det, 
som vi kalder eksport og internationalisering? Det er AW i Sjælland og BB i Nordjylland, og så kommer 
Danmarks Eksportråd, og måske HP i Midtjylland. Så var det måske os fire der sagde: ”i relation til den 
rigtige igangsættelse af eksportvirksomhed, hvad er det så vi gør?”. Men det er også mangel på tid og 
ressourcer, og ikke mangel på vilje der gør at man ikke har gjort det. AW er i huset i dag, så det kan være 
jeg skal snakke med ham om det. Det var noget af de allerførste han spurgte om da han startede. Han 
startede noget senere end mig – måske april eller sådan noget.  

MC: Nu sagde du noget om at blive involveret i en hel masse ting. Er det den bedste måde, som ny 
medarbejder, at finde ud af hvordan tingene fungerer, få nyheder at vide og lignende? 

KONSULENT 1: Altså når man bliver involveret i en masse ting, så kan man blive involveret i nogle 
længerevarende projekter, som proceskonsulent eller mentor-coach, eller hvad det nu bliver kaldt. Jeg ved 
ikke om det er den bedste måde, for det er en hård måde. Du bliver tildelt projekter der måske tager op 
imod 200 timer af din tid i starten, hvor du ikke kan vurdere om det er relevant for dig, eller giver nok pay-
back for den involvering du har eller de virksomheder i programmet. Så det er det nok ikke. Ikke uden en 
grundig introduktion til, hvad er formålet egentlig? Hvorfor skal du være med i det? Hvad kan det bruges 
til? Er det kompetenceudvikling eller er det bare konsulentbistand til en eller to virksomheder, hvor du 
samtidig skal følge 160 timers undervisning som de skal have. For ellers ved du ikke hvor de er i forløbet. 
Om de er praktisk eller teoretisk funderet har afgørende betydning for det de skal lave bagefter. Men det 
har ikke noget med vidensdeling at gøre. Det tager bare en masse af din tid. Så er det så dig der er 
vidensdeleren bagefter, for så er det dig der har været igennem – og det er de færreste der kommer 
igennem. 

MC: Hvor vigtigt er det for dig at indsamle ny viden? Have fingeren på pulsen inden for eksport for at give 
den bedste rådgivning? 

KONSULENT 1: Det er selvfølgelig meget vigtigt. Jeg indsamler jo viden alle steder - kæmpe netværk ude i 
verden. Også centralt i Danmarks Eksportråd, og også for alle modebrancher, dem vi arbejder med. 
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MC: Er det så mest fra samarbejdspartnere du henter de her informationer? 

KONSULENT 1: Meget af det står i avisen kan man sige. Vi har nyhedsbreve og direkte kontakt til de 
vigtigste sektoreksperter i 12-14 af de mest almindelige lande som virksomhederne går til.  Vi har holdt et 
væld af arrangementer, hvor der kommer nogen op. Der vælger jeg vælger at tro, der er noget nyt med de 
fleste. Det er ikke information om hvad der sker rundt omkring jeg savner. Altså meget af det jeg arbejder 
med, står sådan set i avisen. Går det dårligt i England, punden falder og import/eksport går i stå. Det er jo 
synligt. Det skal jeg jo vide – for kommer en virksomhed og vil eksportere til England, så kan jeg sige: Har du 
tænkt på pund’en? Om det er gået ned med detailhandlen. Og så videre. Eksportrådets hjemmeside bliver 
jo hele tiden opdateret med den slags oplysninger. Visse bankers levetider, internationale markeders 
udvikling.. det er den slags ting der er nice to know.  

MC: Er der ellers nogen hjemmesider som du bruger meget til at finde disse informationer? 

KONSULENT 1: Jeg laver ikke systematisk informationsindsamling med mindre der er et specifikt behov. 
Hvis nogen komme og siger: jeg vil gerne til algeriet – det er godt nok længe siden nogen har spurgt om det. 
Så vil jeg nok gå ind på CIAs hjemmeside fordi det er et rimeligt lukket land, de har måske noget til at starte 
med. Hvis ikke der står noget i aviserne eller på eksportrådets hjemmeside, for det er så sjældent nogen 
efterspørger på det. Alt afhængigt hvor almindeligt der er, så vil jeg hente informationerne fra aviserne. Der 
er nogle fagblade, men det er sjældent jeg bruger dem, for de er så farvede af, at dem der skriver bladene 
gerne vil have kunder i butikken. Så hvis nogen skal lave et arrangement i Mexico vedr. vedvarende energi 
eller sådan noget, så står der måske 7 sider om det i eksportfokus. Men det siger jo intet om Mexico er et 
interessant marked for det, men kun at der er et arrangement hvor man gerne skulle have tilmeldinger. Nu 
har jeg selv boet i mellemøsten, og alt hvad Sheikfamilien gør, det er jo fantastisk. Man skal være lidt 
kritisk, for Mexico er ikke fantastisk for mellemstore virksomheder der tror de skal ud og blande sig i sådan 
noget off-shore med fire mand om en ny komponent, men de vil gerne have dig med i programmet, så de 
fylder op, så det bliver 10 virksomheder. Nogle af kilderne har bias imod sig selv, at de gerne vil få det til at 
se ud som om at det er sjovt at eksportere – også selvom de ikke er klar, selvom det ikke er det rigtige 
marked. 

MC: Er der nogen af de værktøjer, som jeg kan forstå væksthuset har adgang til, som du bruger meget af? 

KONSULENT 1: Ja, det er meget interessant. Jeg synes sådan noget som Leading Capasity og de artikler de 
har om det ene og det andet – er ikke noget der har den store relevans. Måske hvis jeg var inden for ledelse 
eller sådan noget. Der er nogle stykker man gerne ville bruge lidt mere, men det er også spørgsmål om 
tiden i det. 

MC: Det er måske svært at finde frem til det rigtige værktøj eller database? 

KONSULENT 1: Jeg tror ikke der er nogen databaser som indeholder flere oplysninger end dem jeg har. Det 
er i hvert fald ikke Leading Capasity eller Melwater – som jeg godt ved vi har acces til hvis der opstår et eller 
andet akut behov. Men der tror jeg at jeg vil spørge en kollega som jeg ved bruger dem meget. 

MC: Okay. Jeg har lige nogen enkelte spørgsmål her til sidst omkring elektronisk vidensdeling og de 
systemer vi har. Hvordan bruger du V-drevet? 
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KONSULENT 1: V-drevet bruger jeg til at hente diverse formularer, kørselsafregning osv. Jeg ved der ligger 
nogle skabeloner fra forskellige personer, men jeg har aldrig brug for dem. Hvis det er for at finde de 
forskellige værktøjer, så kan man lige så godt se dem på hjemmesiden. 

MC: Bruger du hjemmesiden meget? 

KONSULENT 1: Ja det gør jeg. Der kommer også en masse opdateringer. 

MC: På hvilken måde bruger du den? Bruger du den selv eller sender du links til kunder? 

KONSULENT 1: Ja, både og. Der ligger forretningsplaner og budgetmodeller osv. 

MC: Hvad med intranettet? 

KONSULENT 1: Aldrig. Jeg har aldrig fået introduktionen til hvad vi skal bruge det til, hvad der skal ligge. Det 
har jeg heller ikke til V-drevet. 

MC: Har du lagt noget op på V-drevet? 

KONSULENT 1: Nej. 

MC: Hvad med CRM-systemeet? 

KONSULENT 1: CRM bruger jeg selvfølgelig meget til alle de almindelige ting. Kunderegistrering, 
timeregistering. Søgning på om vi har denne her kunde i forvejen. Jeg bruger ikke NN-Erhverv f.eks., men 
det kan ellers bruges til at finde de rigtige nøgletal på en virksomhed. 

MC: Hvad nu hvis du skal samarbejde med en anden konsulent om en kunde? Hvordan foregår det så? 
Ligger du meget information ind i CRM om korrespondance osv. 

KONSULENT 1: Nej. Jeg har set der er nogen der ligger 26 mails ind. Det gør jeg aldrig. Hvis der er en kunde 
hvor jeg er sikker på, ham ser vi aldrig igen, så skriver jeg noget om dem. Ellers samler jeg lidt sammen, så 
jeg laver en status efter en 2-3 møder. Men jeg er langt bagud. 

MC: Er der noget her til sidst som du føler vi ikke har fået berørt? 

KONSULENT 1: Nej. Jeg synes det er en meget relevant snak det her med hvem ved hvad. Det er lidt svært 
at vide, med minde alle står den første dag og præsenterer hele deres historie. Selv om der måske står et 
eller andet sted at den her person kan det og det, så kan de måske langt mere, eller bliver slet ikke brug til 
det. Så det er måske vigtig for os internt at få styr på sådan noget, så vi vidensdeler på vores område. 

MC: Jamen, tak. 
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Bilag 4 - Interview med Konsulent 2 
Bemærk at nævnte navne er erstattet med forbogstav eller initialer, jf. kap. 3.3.1. 

MC: Allerførst vil jeg gerne høre hvilken afdeling du arbejder i, og hvor længe du har været ansat? 

KONSULENT 2: Jeg arbejder primært med early warning, og har været her i huset siden starten, dvs. et par 
år. Og har været i det offentlige i fem år snart.  

MC: Hvad består dine arbejdsopgaver af? 

KONSULENT 2: Det består primært af at hjælpe virksomheder der er kommet i problemer – det kan være 
faldende omsætning eller stigende omkostninger, mangel på likviditet osv. i den stil. 

MC: Og hvem ser du som de nærmeste kollegaer? 

KONSULENT 2: Det er primært C., som jeg arbejder tæt sammen med. Noget som vi også skal forsøge er at 
inddrage nogle andre, men det er jeg slet ikke god nok til. Det er jeg godt klar over. Det er jo ordet 
generalist mod specialist. 

MC: Hvem snakker du med internt i løbet af hverdagen? 

KONSULENT 2: Fagligt - meget begrænset. Socialt – omkring én. Det er nærhedskriteriet, Hvem snakker 
man med dem i nærheden eller dem på Skagen? Jamen det er dem i nærheden normalt. Men fagligt er det 
meget, meget lidt.  

MC: Hvem snakker du normalt med eksternt? 

KONSULENT 2: Det er virksomheder og personer i virksomheden, der kan gøre en forskel. Så er der meget 
med Early warning centralt i hele landet. Dem snakker jeg en del med. Men igen, hvis jeg i løbet af en uge 
taler med dem 25 %, så taler jeg med C. 60 %.  

MC: Kan man sige at der er meget vidensdeling på tværs af Væksthusene på Early Warning området? 

KONSULENT 2: Ja, det er der. Meget. 

MC: På hvilken måde? Hvad er det for viden I deler? 

KONSULENT 2: Det er hvordan man griber sagen an. Hvordan man håndterer tingene. Jeg har hele tiden 
sagt med det her Early Warning, at det der er vigtigt, det er én for alle og alle for én. Jeg tror ikke man skal 
skabe vidensdeling, jeg tror ikke man kan skabe et fællesskab, hvis der ikke er noget at skabe et fællesskab 
om. Det er jo ligesom en fodboldkamp. Vi har et fælles mål om at slå svenskerne. Altså man skal have noget 
fælles. Det har vi i Early Warning. Det er ikke så meget i den faglige viden, men også det sociale i det. 

MC: Hvis du skulle sætte nogle kanaler på – hvad er det så for kommunikationskanaler du bruger? Er det 
telefon, mail, møder? 
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KONSULENT 2: Vi holder faste månedlige møder i Early Warning. Vi mødes mere eller mindre fast nu i 
mødegruppen med frivillige rådgivere også. Vi forsøger i hvert fald at gøre det fast – at skabe et mønster, 
uden at gøre det anspændt. På en eller anden måde så tror jeg på at man opnår det bedst mulige resultat 
hvis man skaber et miljø hvor man tvinges til at mødes. Det kender man fra sport. Man bliver aldrig 
europamester hvis man ikke mødes og træner. Det tror jeg ikke på.  

MC: Hvordan ser du på vidensdeling? Hvorfor er det vigtigt? 

KONSULENT 2: Der tror jeg nok ikke jeg er den bedste. Jeg har været den store tilhænger af vidensdeling. 
Det er ligesom med bøger – hvad læser du? Jeg har aldrig rigtig forstået spørgsmålet. Man går op til 
eksamener med et pensum, men om det er den ene, anden eller tredje bog… Man bygger så meget op om 
værktøjer, det har jeg heller ikke rigtig forstået. Men selvfølgelige skal der være noget man kan følge, men 
ligefrem vidensdele: ”Hvad gør du?”, og sådanne ting – det forsøger vi at gøre i Early Warning, men det er 
ikke fordi jeg er den store vidensdeler. Der er jeg glad for at Carlo er kommet for han er stærk til det. 

MC: Hvad er det for viden som kan deles? 

KONSULENT 2: Jeg tror det er viden om man er god. Tillid til hinanden. Skabe en social bevidsthed. Hvis 
man har problemer – at man ikke er alene. Det er et nyt udtryk vi bruger i Early Warning. Vi forsøger at lave 
et nyt slogan: ”Du er ikke alene”. Igen for at skabe en eller anden fælles ide.  

MC: På hvilken måde vidensdeling i Væksthuset i dag? 

KONSULENT 2: Da jeg ikke er med i den vidensdeling, så ved jeg ikke om den finder sted. Men det tror jeg 
den gør. Jeg tror der er nogen der taler om finansiering, vækst, innovation, produktudvikling. Jeg ved det 
ikke, men det er jeg ret sikker på der er nogen der gør. 

MC: På hvilken måde er det vigtigt at tilegne dig ny viden i dit arbejde? 

KONSULENT 2: Den viden har jeg allerede fået. Jeg ved ikke alt. Jeg ved kun en promille. Og heller ikke for 
at sige, man ikke skal tilegne sig noget som helst. Der var en professor på Handelshøjsskolen der sagde: 
”Når I går ud af skolen, så brænd bøgerne. Det der det man har på rygraden man kan bruge. Resten – glem 
det”. Det gjorde jeg så bogstaveligt talt – brændte alt hvad jeg havde.  For det er rigtigt, det man har på 
rygraden, kan man bruge til noget. Så det handler om hvorvidt man skal supplere med ny viden på 
rygraden. Der forsøger jeg at holde øje med nogen af tingene. Men jeg tror ikke at jeg er den der udvider 
min vidensbase tungt. Jeg har også den overbevisning at der ikke har ændret sig meget de sidste 40 år. Man 
kalder det bare noget nyt. Da jeg var i din alder, der talte vi om ”kvalitet til tiden”. Så var det Klaus med 
Promentor kom ind i billedet, så hed det bare noget andet. Men det er det samme. Lean management, det 
er det samme. Jeg tror bare at nye kokke kommer med nye overskrifter for at gøre det forskelligartet. Så på 
det område er jeg nok lidt farvet, desværre. Man kan kalde det stærkt konservativt. Det er jeg ikke, synes 
jeg.  

MC: En af de ting jeg har været meget interesseret i at finde frem til er hvordan kommunikationsflowet 
fungerer i Væksthuset. Som medarbejder, hvor får du så informationer om ændringer eller nye tiltag 
herinde? 
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KONSULENT 2: Godt spørgsmål. Jeg tror mange gange der kommer nogle mails dumpende. Personligt 
mener jeg at vores mailsystem bygger meget på: ”Læs mig, jeg har noget at fortælle jer”. Det kan godt være 
det er måden at gøre det på, men det måden at inspirere mig i hvert fald. Jeg behøver ikke at vide at nogle 
kunder synes godt om Karl-Børge. Det behøves jeg ikke at vide. Det er heller ikke noget vi kan bruge til 
noget. Da jeg selv sagde, dengang jeg underviste HD’er: ”Jeg kan ikke bruge de positive meldinger, jeg kan 
bruge de negative.” For de negative kan jeg arbejde med - alt andet er ligegyldigt. Og der kan man sige at 
det er den positive del der fungerer meget godt her i huset. Vi har hørt det og det. Vi har vist noget der 
hedder en V-database eller V-drev. Jeg ved ikke hvad der ligger på det – jeg ved ikke engang hvad det 
hedder rigtigt. Men jeg tror på at hvis vidensdeling skal fungere på tværs, så skal det være meget 
struktureret i den måde man gør det på. Det er det samme derhjemme: hvis kosten ikke står i kosteskabet, 
så går det galt på et tidspunkt. Der skal man søge for at indarbejde nogle rutiner, og der skal være en lyst til 
at have de rutiner. Der er et socialt element i det også. Det er procesledelse så det vil noget, tror jeg. Men 
det må de om. Jeg har altid været leder – og der handler det om engagement, motivation – og keep it 
simple. 

MC: Hvor vil du sige at viden er placeret i dag? Er det i folks hoveder, på deres computer, fælles drev eller 
mailboks? 

KONSULENT 2: Jeg tror det primært er i folks hoveder. Der er nok nogen der vil sige på det der V-noget, 
men jeg tror det er i folks hoveder. Og når man hører om vidensdeling, så er det altid en succes – og det 
kan jeg ikke bruge til noget. ”Fru. Hansen synes jeg var god. Nå.. Det var da godt.” Hvis nu hun ikke synes du 
var særlig god. Okay. Hvad var det så? Produktet? Markedet? Succeshistorier kan vi ikke bruge til noget. 

MC: Hvis du nu arbejder på en konkret sag hvor du har brug for at inddrage en anden. Hvordan finder du 
den rigtige person? 

KONSULENT 2: Jeg vælger den der står tæt rent socialt. En cirkel der desværre går ca. 2 m rundt om mit 
eget skrivebord, og rammer C. på den ene side og SK. på den anden. Det er faktisk det. Det er jo ærgerligt, 
for der er en masse sindssygt dygtige kollegaer i organisationen. Men det kunne være sjov hvis vidensdeling 
fandt sted. At man lejede en båd og sejlede Sjælland rundt på hurtigste tid. Det har jeg prøvet en gang. Der 
lærer man hvor forskellig man er. Hvor ens grænser er. En tror man går ned, den anden tror man sejrer, 
den tredje ligger og brækker sig. Jeg tror man skal igennem den del, for at lære hinanden rigtigt at kende. 
Der er nogle mennesker herude hvor jeg ved, her er sku tyngde i denne her båd. Men der er mange andre 
rigtigt dygtige – jeg kender dem bare ikke rigtig. 

MC: Nu sagde du at du ikke brugte V-drevet. Bruger du intranet? 

KONSULENT 2: Nej. 

MC: Hvad så med e-mail. Hvilke informationer ligger der i indbakken? 

KONSULENT 2: Den er overfyldt med gammelt lort. Overfyldt med forkert vidensdeling. F.eks. her til 
morgen – og jeg kan rigtigt godt lide P., men han sender en mail om en god fyr fra A.P. Møller. Det behøver 
man ikke at sætte 40 mand i gang med. Han slutter så af med at han godt vil ind i nogle bestyrelser. Så læg 
ham dog op i bestyrelseskategorien. Jeg ved jo bare at jeg aldrig vil tage ham, for der står A.P. Møller syv 
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steder, og jeg ved at P. kommer derfra, så jeg behøver ikke mere A.P. Møller. Det er forkert efter min 
mening. Men jeg modtager mange mails fra kollegaer, der sender ud til alle i huset.  

MC: Hvordan ville du bruge et nyt videndelingssystem, så som et wiki? 

KONSULENT 2: Det ved jeg godt nok ikke. Det ville jeg nok ikke. Altså, jeg synes det der wiki er smart, sådan 
som vi fik det vist på mødet i mandags. Særligt hvis det kan fri os fra nogen af de mails dér. Men jeg vil nok 
kigge på det. Og i de to år jeg har været her, har jeg vel brugt alle-mails fire gange. Det siger lidt om hvor 
meget jeg er med til at sprede. Synes ikke rigtig jeg har fået at vide, hvad jeg skal bruge systemet til. Kun 
hvad det kan. 

MC: Hvad ville motivere dig til at vidensdele mere? 

KONSULENT 2: Hvis man finder ud af hvad man spiller om, og at man spiller sammen med nogen – så 
formidler jeg. Det handler om at få defineret den der én for alle og alle for én.  

MC: Hvad ville motivere dig til at få noget af den generelle viden ned på skrift eller elektronisk i et system? 

KONSULENT 2:  Det ved jeg sørme ikke. Det er jeg ikke typen der går rundt og gør: ”Jeg mener dit og dat”. 
Jeg lytter mere. Det er sjovt at høre andres meninger. Det er jo sjovt at høre fra mennesker der har prøvet 
nogen ting. Det er dem man lærer noget af. Det andet er så krusninger i overfladen. 

MC: Jeg har lige nogle enkelte spørgsmål til sidst som jeg har sprunget over. Hvordan vil du beskrive 
arbejdsformen herinde? Er den meget selvstændig?  

KONSULENT 2: Ja. 

MC: Der er ikke nogen projekter hvor I er flere inde over? 

KONSULENT 2: Nej. Men det er en ting jeg skal gøre mere ud af. Der er nogen der spiller rigtigt godt på 
projekter – jeg synes selv også jeg er holdspiller. Men der vil jeg nok skabe en situation hvor jeg styrer. 

MC: Hvis man kommer som ny medarbejder. Hvad er så den bedste måde at blive sat ind i hvordan tingene 
foregår herinde? 

KONSULENT 2: Jeg tror i hvert fald ikke det er hos mig. Det handler jo meget om hvilken rolle man gerne vil 
spille. Jens er skidegod til det faktisk.  

MC: Så det handler om at spørge de rigtige og lære hands-on?  

KONSULENT 2: Ja, hand-on. Jeg var sammen med nogen jeg kender som er ledende direktører  på et højt 
niveau, og som siger: ”Dem vi er ude efter det er dem der kan skabe en forskel. Det vi ikke er ude efter der 
er advisors.”.  Dem der kan gøre en forskel bliver lønnet med guld, rådgivere bliver lønnet med sten. Og det 
samme gælder viden – det handler om at have viden der kan gøre en forskel. 

MC: Den faglige viden du har eller får, hvor lagrer du den? 

KONSULENT 2: På rygraden. Jeg tror den bedste videndeling man kan få, det er smalltalk. Hvis man tager 
præsteriget – de forsøger at lave vidensdeling oppe på talerstolen. Hvis de vil forsøge at banke ind at man 
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ikke kommer til tiden, så kommer folk ikke. Men hvis de i stedet forsøgte at vidensdele det på en anden 
måde, så tror jeg det ville være bedre at skabe nogle fælles ting. Der tror jeg at smalltalk kommer ind i 
billedet. Kirken er et rum, og rummet skal fyldes med ro og en atmosfære af at der damper et eller andet. 
Jeg kan ikke beskrive det. For 30 år siden var der nogen i Lisberg Management der gerne ville lave 
vidensdeling hos Lisberg blandt 11 partnere. Og de spurgte om ikke jeg ville lave en bog om 
forretningsledelse. Det er så de der 25-30 år siden. Der sagde jeg de skulle glemme det hvis det skulle være 
en bog, så er det ikke mig. Men alle ville gerne have en bog at hænge det op på.  

MC: Er det fordi bøger, efter din mening, er en dårlig måde at vidensdele på? 

KONSULENT 2: Bøger er en viden man får til rygraden, og derefter fortæller man om det. Jeg tror de bedste 
bøger der findes, det er den viden som de 11 partnere fortæller deres børns børn. Pludselig sker der en 
billedlig udvikling. Dem som ikke får den fortælling får nogle huller. Jeg forsøger at fortælle det jeg ved 
videre til mine børn. Det er ikke et spørgsmål om at slå op på side 17 i den tykke bog. Biblen er det samme 
– det er en stor bog. Gud må vide hvor mange der har læst den. Den bliver banket ind med 
syvtommerssøm, men det er ikke alle der læser den af lyst. Det der er sjov med vidensdeling, er at 
teologstuderende arbejder med ledelse på højt niveau, for at finde ud af hvad de gør for at formidle deres. 
Det er det samme til familiefester. Vidensdeler man i starten? Næ, man står tavst i hjørnet. Så er forretten 
overstået og de første syv glas vin drukket. Pludselig hører man vidensdeling finde sted. Men er det så 
vidensdeling der er fundet sted? Eller er det sociale relationer der følger af syv glas vin? Jeg tror altså det 
sidste. Men igen jeg tror vidensdeling finder sted når man er i ro, man synes det er sjov, man tør klæde sig 
af. 

MC: Den der smalltalk, som du taler om, hvor finder den bedst sted her i huset? 

KONSULENT 2: Det gør den i kaffeområdet. Spiseområdet. For mit vedkommende ude på gangen med at 
tale i telefon. Jeg har et meget stort netværk. Den holder jeg ved lige og bruger den også i Early Warning 
sammenhæng. Så er der de formelle veje, hvor man siger goddag. Og så tror jeg det er vigtigt for 
vidensdeling at man er ligeværdig. Det radikale parti – de lyder altid klogere end os andre. De ved altid et 
eller andet vi andre ikke ved. Men hvem pokker gider stemme på sådan nogen?  
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Bilag 5 – Interview med Konsulent 3 
Bemærk at nævnte navne er erstattet med forbogstav eller initialer, jf. kap. 3.3.1. 

MC: Allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre hvilken afdeling du arbejder i, og hvor længe du har været 
ansat? 

KONSULENT 3: Jeg har været ansat siden maj sidste år i Salgs og Markedsførings teamet – i daglig tale SM-
teamet, som vi er meget stolte af. 

MC: Og hvad består dine arbejdsopgaver af? 

KONSULENT 3: I hvert fald med hensyn til salgs og marketing, er det jo at rådgive kunderne om hvordan de 
kan gøre det bedre. Prøver at lære dem at kigge indad på indre værdier, kundeanalyse, markedsanalyse – 
prøve at bruge en strategisk angrebsvinkel på at vækste via salg. Det er det basale. 

MC: Hvem ser du så som dine nærmeste kollegaer? 

KONSULENT 3: Det er PN., K. og LF. – det er SM teamet. 

MC: Hvem kommunikerer du med i løbet af din hverdag? Udover selvfølgelig teamet. 

KONSULENT 3: Alle sammen. 

MC: Så du taler altså med hele huset? Hvilke kanaler bruger du til det? 

KONSULENT 3: Det er face to face. Jeg skriver ikke mails til dem ved siden af. 

MC: Kan du beskrive den arbejdsform du arbejder i? Du fortalte at du indgår i et team. Er det så meget 
projekt-baseret? 

KONSULENT 3: Nej, det er enormt selvstændigt. Vi bruger kun hinanden som sparringspartner hvis vi ikke 
lige kan hitte ud af det, eller vi er usikre på at vi træffer det rigtige valg. Så smalltalker vi, hvad synes du, 
hvad synes jeg, og hvad kan man også? Det er meget frit fra leveren altså. Men det gør jeg jo med alle – 
netop den der frie omgangstone. 

MC: Hvis nu du har arbejdet med en sag eller et emne der krævede research eller en særlig 
fremgangsmåde, hvordan deler du den viden med resten af teamet? Kommer de hen og spørger dig? 

KONSULENT 3: Ja, eller også fortæller jeg det til dem. Jeg snakker meget. Jamen det gør jeg. Jeg fortæller 
hvad jeg har gjort, hvordan jeg gjorde med den kunde. Hvis jeg finder ud af noget der virker rigtigt godt, så 
siger jeg det til dem. Hvis jeg finder ud af noget der virker knapt så godt, så siger jeg det til dem. 
Faldgrupper og sådan noget. Hvis der er noget der er kommet bag på mig, så siger jeg det videre, så det 
ikke kommer bag på dem. Det prøver jeg hele tiden at dele ud af. 

MC: Så vidensdeling internt i arbejdsgruppen er meget høj, kan jeg høre. Hvad så i mellem de enkelte 
teams? 
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KONSULENT 3: Jamen, jeg tror ikke jeg skiller det sådan ad – på teams og faggrupper. Jeg snakker med alle. 

MC: Okay. Hvor får du informationer der gælder hele Væksthuset fra?  

KONSULENT 3: Ja, det er svært at pege ud. Hvor får jeg mine informationer fra? Der er ikke sådan en fælles 
kanal. Jeg hører jo intet om hvad der sker i de andre teams. Ikke en skid. Der tror jeg SM’erne er dem der 
råber mest op.  

MC: Så skal du have noget at vide om de andre teams, så skal du hen og spørge? 

KONSULENT 3: Ja. 

MC: Kan du sige lidt om vigtigheden af vidensdeling for dit arbejde? 

KONSULENT 3: Det er enormt vigtigt. Der er ingen grund til at sidde og opfinde den dybe tallerken to 
gange. Eller løbe i en fælde, bare fordi man ikke selv har opdaget den. Det er enormt vigtigt at vi siger til 
hinanden hvis vi har været ude for et eller andet, eller har oplevet noget. Har brugt det værktøj på den og 
den måde. Det er helt afgørende. 

MC: Hvordan finder du viden fagligt viden? Finder frem til de rigtige værktøjer? 

KONSULENT 3: Jeg spørger, snakker, googler. Men jeg spørger meget. 

MC: Nu nævner du google. Er der nogen andre sider, udover Google, som du bruger meget? 

KONSULENT 3: Jeg har brugt Leading Capacitys hjemmeside en årgang. Den er meget strukturereret, den er 
faktisk meget god. Den minder lidt om konceptet på Væksthjulet med der er nogle værktøjer og noget 
litteratur der understøtter værktøjer. 

MC: Hvordan kommunikerer du eksternt? Med samarbejdspartnere og kunder? 

KONSULENT 3: Mail og telefon. 

MC: Og hvis opgaven kræver at I samarbejder på et fælles projekt – et fælles dokument, er det så også mail 
I bruger til det? 

KONSULENT 3: Ja, det er det. 

MC: Har du oplevet nogen problemer med at arbejde på den måde? 

KONSULENT 3: Nej, ikke andet end at man får sygt mange mails. Tusindvis. 

MC: Sker det så at vigtige mails drukner i et væld af mindre relevante? 

KONSULENT 3: Ork ja. Det sker en ”sjælden” gang i mellem. Jeg plejer ellers at have styr på mine mails. 
Men det sker. 

MC: Hvis man kommer som ny medarbejder, hvordan er det så bedst at finde relevante informationer om 
processer og så videre? 
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KONSULENT 3: Så skal man komme over til HT [Konsulent 3] i Salgs og marketingsteamet. Han er rigtig god 
til at vidensdele og få nye medarbejdere til at finde sig godt til rette. Men det er vi i SM-teamet, det er vi. 
Det er lige meget om det handler om hvor elastikkerne er, eller om man må tage to flasker vand. Hvordan 
man finder de rigtige værktøjer, hvordan de forskellige systemer fungerer og kantinen osv. Men jeg har 
også prøvet at være selvstændig i 25 år, så jeg ved hvordan det er – og jeg har også prøvet at være ny her 
for halvandet år siden. 

MC:  Nu ved jeg at du har arbejdet lidt med de mange værktøjer der ligger til rådighed her i Væksthuset. 
Hvordan finder man frem til det rigtige? 

KONSULENT 3: Nej, det gør man ikke. Fordi der er inden samling, ingen struktur overhovedet. Kun i salgs og 
marketingsteamet, der ligger de struktureret og offentligt tilgængeligt i vores mappe på P-drevet. Den kan 
alle gå ind og kigge i, der ligger alle vores værktøjer, samarbejdspartnere, vores projekter, vores kalendre – 
tidsplan og arrangementskalender. Den ligger åben hele huset, for det er almindelig vidensdeling. 

MC: Hvordan ligger de struktureret derinde? Ligger det som word-filer i mappen? Og har alle mulighed for 
at rette i dokumenterne? 

KONSULENT 3: Værktøjerne ligger i pdf’er. Og så ligger der nogle oversigter og kalendre – opdelt i vores 
forskellige værktøjskasser. 

MC: Hvordan bruger du så V-drevet? 

KONSULENT 3: Hvad er det til? Det er da det der til blanketter og sådan noget. Det er jo ikke hverdag man 
bruger det. Kun til at hente en kørselsblanket, tror jeg. Det er sådan administrationens drev. 

MC: Hvad med intranettet? Hvordan bruger du det? 

KONSULENT 3: Hvilket intranet? Jeg har været derinde. Give and take..var det omkring jul (10 måneder 
siden) jeg var der inde sidste gang. 

MC: Så det er ikke der du finder vigtige informationer? 

KONSULENT 3: Aner det ikke. Det tror jeg ikke. 

MC: Hvordan bruger du CRM-systemet? 

KONSULENT 3: Det bruger jeg tit. Jeg har ikke haft en lignende system før, så jeg har ikke noget at 
sammenligne med. Jeg har bare taget det fra starten af, og så bruge systemet som det skal bruges. Har ikke 
rigtig noget forhold til det system, om det er skidt eller dårligt.. 

MC: Men du bruger det til registrering af…? 

KONSULENT 3: Kunder, samarbejdspartnere, timeregistrering og alt det der. Men man bruger det ikke til så 
meget andet. 

MC: Hvis jeg lige må springe tilbage, så sagde du at I havde meget face to face snak internt i teamet. Hvad 
gør I så når I er væk fra hinanden – på kundebesøg osv.? 
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KONSULENT 3: Lider afsavn. Men så bruger vi mail. 

MC: Det jeg gerne ville frem til var, hvordan jeres korrespondancer og samtaler bliver arkiveret? Hvordan 
lagres den viden I har fået samlet? Ligger det i hukommelsen, eller skriver I også små råd og vejledninger 
inde på jeres P-drev? 

KONSULENT 3: Jamen, det gør der da. Så hvis en af os har skrevet en artikel eller sådan noget, så ligger den 
derinde også. Hvis en eller anden har skrevet noget om B2B eller salg til detailkæder, så er det noget om 
det derinde. Vi har netop lavet det for hvis nogen i ”finansiering” vil vide hvad vi går og laver, så kan de gå 
derind og læse og kopiere. Der ligger alt vi har snakket om internt, så hvis de vil vide noget, så kan de bare 
gå ind og hente det. 

MC: Har de så adgang til at ændre i det? 

KONSULENT 3: Nej, det kan de ikke. Det må de ikke. Så går det ikke kaos i det. Nu er jeg ikke computernørd, 
de kan sikkert nok. Men så vil vi opdage det. 

MC: Bruger du Væksthusets hjemmeside meget? 

KONSULENT 3: Den bruger jeg hvis jeg skal sende nogle værktøjer – sende noget til en kunde, så ligger de jo 
derinde. Det plejer at være det jeg bruger den til. Og så til at finde medarbejdere i de øvrige væksthuse – 
hvad de hedder osv. 

MC: Hvordan er vidensdelingen mellem Væksthusene? 

KONSULENT 3: Nej, det har jeg ikke lige været ude for. Jo, i salg og marketinggruppen er der jo. Leif og 
Katrine sidder jo i den nationale gruppe. Jeg sidder ikke som del af netværket, men jeg deltager i deres 
arrangementer. Der vidensdeler vi på højt niveau på kryds og tværs. Det fungerer godt. Både her og på 
landsplan fungerer salgs og marketing rigtig godt. Det må jeg sige. 

MC: Nu sagde du at vidensdeling er vigtig for dit arbejde, men hvor vigtigt er det at have fingeren på 
pulsen, når det gælder nye ting inden for marketing? 

KONSULENT 3: Jo, men nu er det ikke fordi det hele skifter fra mandag til tirsdag. Men det er da vigtigt at 
hvis der kommer nogle ændringer eller nogle nye værktøjer eller et eller andet smart. Så er det vigtigt at 
vide det. Ligesom at være med på forkant. Det kan rigtigt hvis der er en i Væksthus Sjælland eller noget 
andet outsource sted, som ved mere end hvad vi gør. Det er os der skal være foran. Så det vil jeg da vide, 
hvis de har opfundet den varme kartoffel – det tror jeg nu altså ikke, men alligevel. 

MC: Er der nogen specielle nyhedsbreve eller nyhedssider du følger? 

KONSULENT 3: Nej. I den mail jungle vi har så har jeg frameldt mig nyhedbreve. Det skal ikke ligge og 
stresse mig i min mailboks. 

MC: Apropos mails – hvor ofte modtager du alle-mails, som er mere eller mindre relevante for dig? 

KONSULENT 3: Nå, alle dem der: ”Jeg kan ikke”, ”jeg kan heller ikke” – og nummer 19 skriver ”jeg kan godt” 
og så er der 18 der skriver ”ej hvor godt”. Tja, sådan cirka tre gange om dagen. Det er helt håbløst. 



Bilag 5 – Side 5 
 

MC:  Er det mest ved mødeindkaldelser det sker? 

KONSULENT 3: Nej, det er alt muligt. ”Er der nogen der kan tage min hotline på tirsdag?” Og så er der 18 
der svarer ”nej jeg kan ikke”. Er der ikke bare en som kan skrive jeg kan godt i stedet?! Det synes jeg er ret 
irriterende, det har jeg tænkt på længe. Det vil være en befrielse hvis man kunne slippe for alt det pjat. 

MC: Nu bruger I mange forskellige systemer, og jeg fornemmer at der er en klar opdeling i hvad der ligger 
på det ene drev og det andet osv. Men hvor vigtig er det for dig at have et samlet system, hvis vi skal ændre 
på det nuværende? En samlet oversigt eller en samlet indgang til alle de værktøjer I har. 

KONSULENT 3: Altså hvis det bliver mere brugervenligt, så er det fint med mig. Men jeg kan også godt leve 
med at der ligger den adminstrative del et sted, og så alt det andet ligger et andet. Men jeg skal ikke have 
28 døre, helst to døre. Det er faktisk nemmere hvis det bliver skilt lidt ad, i stedet for at ligge hele lortet i en 
spand. Så skal man bare lede der. Det skal være nemt at gå til – plug and play. 

MC: Lige et sidste spørgsmål  - hvis du har mail korrespondance med en kunde, hvor bliver det arkiveret? 

KONSULENT 3: På min computer i mapper i Outlook.  

MC: Der det sådan at andre kan læse hvad for korrespondance der har været i mellem jer så. 

KONSULENT 3: Der er en eller anden server som står og laver backup af dem. Så der ligger det hele, hvis 
min computer går ned. Men andre skal ikke havde adgang til mine mails. 

MC: Nu tænkte jeg mere hvis I samarbejdede om den samme kunde. 

KONSULENT 3: Jamen stadigvæk. Jeg opfatter mailkorrespondance som privat mellem to personer. Jeg kan 
ikke drømme om at læse en mail som er sendt til dig. Jeg vender heller ikke et postkort om for at læse hvad 
er står. Så en mail er privat mellem to mennesker med mindre den også er sendt til dig. Jeg ville ikke have 
det godt mere at korrespondance mellem mig og mine kunder røg ud til andre. 

MC: Okay, men hvor ofte sker det at I samarbejder om en kunde? 

KONSULENT 3: Det sker ofte. Men så gør vi det på den måde at hvis jeg har en korrespondance, som 
egentlig ikke rager den anden konsulent, så er der ingen grund til at blande ham ind i den korrespondance. 
Og det samme omvendt. For hvis vi begge to skal være informeret om alt hele tiden, så stiger 
informationsniveauet til noget der er ligegyldigt. 

MC: Helt i orden. Er der noget omkring vidensdeling som du føler vi ikke har været inde på? 

KONSULENT 3: Nej. Men det omkring værktøjer er utroligt vigtigt. Det er umuligt at finde rundt i hvilke 
værktøjer de bruger i de andre teams. Men spørgsmålet er om man skal det – eller om man skal henvise til 
det team i stedet for? Det er jo en politisk beslutning. Jeg ville jo nok sige at man skulle henvise til dem der 
er kompetente. Jeg skal ikke til at lege med finansieringsværktøjer, eller HR værktøjer. Jeg gider ikke rigtig 
at vide noget om det andet der. 
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Bilag 6 - Interview med Konsulent 4 
Bemærk at nævnte navne er erstattet med forbogstav eller initialer, jf. kap. 3.3.1. 

MC: Allerførst vil jeg gerne høre hvilken afdeling du er ansat i og hvor længe du har været ansat? 

KONSULENT 4: Jeg har været medarbejder i 8 år i erhvervsfremme, og har været i Væksthuset da vi satte os 
sammen i maj 07. Og så har jeg en stol parkeret ude på teknologisk institut i Taastrup, hvor jeg engang 
imellem kommer forbi. Det meste af min tid i år, har gået med møder dels med virksomheder selvfølgelig, 
men der foruden en række møder internt her i Hovedstadregionen, men også på landsplan. Jeg sidder i 
vidensdelingsgruppen for Salg og Markedsføring på landsplan – altså med de øvrige Væksthuse, og så 
sidder jeg i samme gruppe her i Væksthuset (Hovedstadsregionen). 

MC: Du var lidt inde på det, men hvad er dine arbejdsopgaver? 

KONSULENT 4: Det er at mødes med virksomheder – og dem er der rigeligt mange af i min kalender frem til 
påsken år 2010. Og så har jeg jo selvfølgelig meget fokus på salg og markedsføring. Men i og med jeg er en 
gammel bandit der har fingrene nede i alt omkring etablering, drift og udvikling af virksomheder i et utal af 
brancher – fra hjemmestrikkede nathuer til stor hotelbyggeri – så spænder de vidt. Jeg har arbejdet meget 
med ledelse og udvikling af mellemledere og sådan nogle ting. Men jeg har altid haft fokus på 
kundefinansiering. Har du noget at tilbyde denne verden, så kom dog for søren ud over stepperne og få 
leveret varen/ydelsen og send nogle fakturaer. Det er dét det handler om. Alt det andet har jeg ikke så 
meget tålmodighed til. 

MC: Hvem betragter du som dine nærmeste medarbejdere/kollegaer? 

KONSULENT 4: Jamen det er jo PN, HT og K. 

MC: Det er dem du sidder i afdeling med? 

KONSULENT 4: Ja, det er gruppen. Det er SM - salgs og marketing. 

MC: Hvis man generelt skulle sige hvem du kommunikerer med på en dag? Hvem er så det – udover 
selvfølgelig afdelingen (gruppen)? 

KONSULENT 4: Altså via mails og telefonopringninger så er det jo hele huset. Men nu nævnte jeg 
selvfølgelig de tre navne i gruppen, men jeg taler også meget med LS, CJ, AL, M. – hvad det nu er for en 
udfordring vi står overfor. For selvom jeg ved meget om jura, så begynder jeg jo ikke at grave mig ned i det, 
så sender jeg jo fluks M. på opgaven. Ryger vi ind i noget eksport-værk – jeg har haft med eksport at gøre 
hele mit liv, også import, produktion i udlandet osv. – det gør jeg så kun lige på overfladen, og så ind med 
AL. 

MC: Men det er primært mail og telefon I bruger på at samarbejde? 

KONSULENT 4: Ja, det bliver det jo. I enkelte tilfælde, som jeg lige har haft med SK for eksempel, så har vi et 
sambesøg hos kunden, sådan lige indledningsvist. Men så vidt muligt forsøger jeg at koble kollegaer ind på 
opgaven, og tager han/hun affære. For tidsmæssigt er der ingen grund til at jeg drikker den gode kaffe 
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derude, når det er eksperten han skal tale med. Medmindre det sådan ret pædagogisk er fornuftigt, at jeg 
introducerer lidt mere. Men det er faktisk ikke så ofte. 

MC: Hvilke kanaler bruger du så med kunder og samarbejdspartnere? Er det også primært mail og telefon? 

KONSULENT 4: Ja, det er det. Det fungerer jo oftest på den måde, i forbindelse med vores rådgivning af 
virksomheden, at vi konstaterer, ud fra vores dialog, at han vil have stor glæde af at møde en eller anden 
ekspert. Så nævner jeg to-tre eksperter på området, og gør ofte det, at jeg sender et link via mail eller navn 
og telefonnummer. Det er det som oftest sker i dagligdagen. Så er der nogle andre situationer, hvor jeg 
direkte taler med rådgiver/konsulent/samarbejdspartner derude, og informerer ham omkring – om jeg har 
læst kortene rigtigt – at han matcher denne her opgave, og om han i øvrigt har tid og lyst. Og så 
præsenterer ham for virksomheden, og kobler dem sammen på den måde. Andre ting det er jo at, jeg har 
en tæt kontakt til erhvervsservice på Vestegnen. Altså det som hedder Vestegnens kontaktpunkt, som er en 
række kommuner dernede. Dem har jeg et tæt samspil med – og vi kommer hele tiden på idéer til events. 
Den første var om B-2-B, som kørte i juni måned i Høje Taastrup med 130 deltagende, og som vi kører nu 
her igen i Egdal kommune, med en 25-30 deltagere forventer vi. Det er det samspil der er mellem 
erhvervsservice og de eksterne konsulenter der kommer og underviser. Jeg er jo også fødselshjælperen på 
Boost-dit-salg-projektet, hvor vi gør det samme - vores opgave er jo at hjælpe virksomheder til noget mere 
omsætning - og det gør vi på den måde at vi inviterer de konsulenter, som kan det der, ind og undervise i 3 
timer. Og handler det som B2B salg, så tager vi tre eller fire ind, som hver får 45 min på scenen. Så kan man 
netop sige at i samspil med de eksterne konsulenter, med erhvervsservicen og kunder og kollegaer i huset, 
så kører den jo dagligt i de problemstillinger vi bliver stillet overfor. Er der nogen der ved noget om…? 
Jamen hov, det ved vi jo noget om herovre – at der er kommet noget nyt om det.. digital markedsførning 
eller whatever. Så jeg synes meget at min tilegnelse af viden, udover det jeg har i rygsækken, får jeg ved at 
møde unge, friske firmaer hver dag. Det gør jo at jeg bliver nødt til at forhold mig til hvad der sker – det kan 
jo ikke nytte noget jeg man kommer og siger: ”i 1941 kørte vi over for rødt…altså”. For hvordan kører 
maskinen i dag? Hvem er det som kan, og hvorfor? Som rådgiver i Væksthusene, og det flow der er med 
stor bredde af brancher osv., så bliver du udfordret. Du bliver nødt til at holde dig opdateret, undersøge, 
finde ud af… Derforuden er jeg med i en række erhvervsnetværk, hvor jeg også møder nogle mennesker der 
kan og ved et eller andet, og vi laver også sambesøg hos diverse virksomheder. Og det gør jo at man 
kommer ud i suppedasen. Med de virksomheder jeg får kontakt med, der tilstræber jeg mig at komme til 
virksomheden, for det giver mig en anden forståelse når jeg ser og lugter duften i bageriet – frem for der 
kommer et eller andet pænt menneske her, og skal fortælle hvad han kan. Man får et andet billede, når 
man komme i virksomheden. 

MC: Okay, så du siger det er vigtigt at følge med hele tiden i hvad der sker? 

KONSULENT 4: Det er et must. 

MC: Og det gør du primært ved at møde virksomheder og opleve hvordan de drives. 

KONSULENT 4: Ja, men jeg googler jo også. Hvis jeg møder et eller andet – ”hvad er det? Der er da kommet 
noget nyt om det. Okay, okay. Hvem har skrevet det? Hov, ham kender jeg da.” Og så kontakter man måske 
ham. 
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MC: Er der nogen tjenester, udover google som du lige nævnte, som du synes er rigtig gode til at finde ny 
viden fra? 

KONSULENT 4: Altså vores egen hjemmeside, der prøver vi hele tiden at informere hinanden om ting og 
sager. Her forleden var der en der skrev om hvordan han havde overtaget et konkursbo – en virksomhed 
som var et konkursbo. Og hov det var en interessant historie. Men så mødes vi altså også med nogen der 
går på scenen og fortæller hvad de gør i deres virksomhed. Du kan jo ikke honorere ydelsen som rådgiver, 
hvis du ikke er ”in-business”, men man skal også erkende at, hvis der kommer noget om IT, digital 
markedsføring – det er ikke noget jeg sådan hopper i stolen over, men det gør PN, så inddrager jeg PN i 
sagen. Hvorfor skulle jeg sidde og bøvle med det, hvis det ikke er min store passion. 

MC: Hvad gør du for at dele den viden du får med andre? F.eks. med kollegaer. 

KONSULENT 4: Det er jo det. I og med den ligger i luften hele tiden. Nu møder jeg jo ikke alle kollegaer så 
fysisk som jeg gjorde tidligere, men ellers har jeg altid sagt at den bedste vidensdeling sker ved 
kaffemaskinen. Fordi man siger: ”jeg går og roder med det og det”.. ”nå, gør du det, det gjorde jeg også i 
går” og sådan noget. Det vi nu gør i Salg og Markedsføring er at vi har lavet en mappe på vores V-drev, hvor 
vi prøver at smide de værktøjer vi bruger ind. Og nu er vi så kørt ind på Væksthjulet, hvor vi siger ”okay, det 
er dialogværktøjet”, og så ligger der nogle artikler og skemaer, som vi bruger som manual for vores dialog 
med virksomhederne. 

MC: Nu siger du I bruger V-drevet til vidensdeling? Kan du uddybe hvordan det foregår præcist? 

KONSULENT 4: Ja, vi har lavet Salgs og markedsføringsmappen. Der kan du gå ind og kigge der. Altså jeg har 
været meget imod at man laver for mange systemer. Altså vi har et CRM, og der har vi haft lidt svært ved at 
skabe oversigt, så der har vi lavet vores eget i excel over vores samarbejdspartnere inden for Salg og 
Markedsføring. Og det mener jeg jo er noget tosset noget. Det skulle jo ligge i CRM, men det har været 
svært, fordi de udtryk der er for hvad folk kan, deres ekspertise, kompetencer de matcher ikke rigtig. IT –
what? Markedsføring – what? Jeg ved ikke om du hørte vi snakkede om det forleden dag, men når vi skriver 
et notat i dialogboksen, så ville vi gerne kunne søge på ord. 

MC: Altså så disse kategoriseringer bliver lidt mere detaljerede? 

KONSULENT 4: Ja, for så kunne man bruge værktøjet. I stedet for de der 9 man kan vinge af inden for et 
område, som er alt for brede. Søger du på markedsføring i dag, så får du et voldsomt resultat, og så skal du 
bagefter til at sortere i hvem der så passer indenfor lige det du søger. Det er jo detektivarbejde og derfor 
bruger man det ikke. Det kunne være godt hvis markedsføring kunne gradbøjes der inde, eller allerhelst, 
som vi har sagt til Jens, at man kan søge på kommunikation eller tekstbehandling eller sådan noget 
lignende. Og hvis vi har skrevet at denne her person er god til at skrive tekst, så kommer han jo op. Lige nu 
ligger han sammen med alle de andre under markedsføring for eksempel. Det ville være godt. Men det vi 
gør i dagligdagen, det er at vi går hen til hinanden. ”Leif, du havde en du havde gjort brug af, kunne du 
måske introducere.. Hvordan er han/hun?” 

MC: Så det er i virkeligheden meget hinandens netværk? 
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KONSULENT 4: Ja, og det står jo ingen steder. Og det er lidt synd. Men Jens er jo i fuld gang med at få det 
op og køre i CRM, sådan at den viden vi ved om en samarbejdspartner, det står der og jeg kan finde ham.. 
Og når jeg skal bruge så søger jeg. ”Nå ja, jeg kender de 3, men havde ikke tænkt på de 4 andre. Gad vide 
hvem det er for nogle.” 

MC: Nu snakkede vi lidt om V-drevet før. Hvordan arkiverer du den viden du modtager? Hvad enten det er 
mailkorrespondance, artikler osv. 

KONSULENT 4: Altså jeg synes generelt vores V-drev i dag er en værre rodebutik. Simpelthen. Så de 
dokumenter jeg skal bruge – det er sådan nogle simple nogen som afregning af kilometre, telefonlister osv., 
dem har jeg engang fundet på V-drevet. Det er lidt detektivarbejde. Og når jeg har fundet dem, så ligger de 
på min egen spilledåse. Så skal jeg jo sørge for at have de sidst opdaterede. Men det er jo også fordi, at når 
man flyver rundt som jeg gør, så kan man ikke altid komme ind på V-drevet. Man er nødt til at have dem 
med på C-drevet. 

MC: Hvad hvis I arbejder på et fælles projekt internt? 

KONSULENT 4: Nej, jeg er ikke på projekter. Så får jeg røde knopper. Vi skal ud og hjælpe virksomheder 
med at få noget omsætning. Jeg vil meget gerne – og det har jeg også gjort – hjælpe med at etablere, 
udvikle projekter som Boost-dit-salg og andre events som vi laver. Og som jeg har sagt til Jens, jeg sætter 
mig meget gerne ned og samarbejder med kollegaer om at løse tingene. Men når det er gjort, så har jeg 
altså ikke holde ud at sidde i en pædagogisk guitarrundkreds og holde i hånd hver gang der er noget, og vi 
tror vi alle sammen gør det. Er det dig der har bolden eller er det mig? Så kan jeg hidkalde, og så hjælper vi 
hinanden og støtter op omkring. Men indimellem har der været en lille løs én, så som vi alle sammen har 
ansvaret for at have rullebanner med. Og så er der ingen der har det. Nej, der er én der har bolden og 
sådan er det. Projektmand det er jeg slet ikke. Det går for langsomt. 

MC: Der er jo også et intranet. Bruger du det? 

KONSULENT 4: Det er nok for dårligt. Vi gør det på landsplan, at alt vi vidensdeler om puttes på intranettet. 
Så på intranettet under salg og marketing, så vil du se en række ting som vi har tilegnet os, som vi haft af 
vidensdeling hvor vi har inviteret kollegaer ind til vidensdelingsdage. Vi laver normalt 3 om året – det er jo 
ikke meningen at vi skal rende til møder hele tiden. Men inden for Salg og Markedsføring har vi sagt at vi 
laver 3 om året, og det vi finder af der – også i den interne gruppe, hvor vi holder en del møder via Skype – 
det kan du finde på intranettet. Så der bruger vi det absolut. Men om kollegaerne bruger det – det er jeg 
uvidende om. Kommer der en ny konsulent ind som ikke er klædt på – altså har en spidskompetence, men 
ikke en generel viden om alle mulige elementer, så er der altså en masse informationer at hente der. Der 
kunne man godt starte med at gå ind på intranettet. Og så har vi jo den interne Salg og Marketing-mappe, 
så de ting vi trods alt har, de ligger samlet dér. 

MC: Kan man sige det sådan, at det som ligger på intranettet, er de fælles informationer mellem alle 
Væksthuse? 

KONSULENT 4: Ja, lige præcis. Og så har vi vores mappe på V-drevet i Hovedstadsregionen. Vi har jo en 
udfordring til, og det er rigtig meget korrespondance mellem samarbejdspartnere – og ikke mindst mine 
kunder, det kører via mail imellem møderne. Og den tekst som kører der, det skal alt sammen kopieres ind i 
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et word-dokument eller over i dialogboksen på notatet, før det ligger i CRM. Altså jeg kan ikke køre mailen 
direkte over. Det er en svaghed. Det betyder at jeg, ligesom mange andre kollegaer, har en række mapper i 
Outlook, hvor jeg gemmer al den kommunikation der ligger på de aktuelle sager. Det skal jeg en dag have 
lagt over på CRM-systemet, når der bliver to fredage i en uge. 

MC: Er det et problem også i forhold til uoverskuelighed? 

KONSULENT 4: Ja, men der er jo også det hvis jeg nu blev kørt over af en sporvogn. Hvad for 
kommunikation har der så egentlig været imellem mig og den virksomhed? Men også når man er på 
landevejen så bruger jeg den lille håndholdte, der kan jeg lige putte mails over i den pågældende mappe. Så 
kommer det ikke over på CRM. 

MC: Du nævner du din mobiltelefon. Hvor ofte bruger du den til mails? 

KONSULENT 4: Sindssygt meget. 

MC: Mere end computeren? 

KONSULENT 4: Ja, i og med man er på farten. Bortset fra ferier, hvor jeg lægger den til side, så bruger jeg 
den jo hele tiden til de korte, hurtige – ”Du hører snarest fra mig”, ”Jeg tilsender dig noget”. Og når jeg 
kommer hjem i løbet af aftenen, så går jeg lige på, og henter de dokumenter og hvad der eller skulle være 
kommet. Men det er en livsnerve den her. Både til kollegaer og til kunder. 

MC: Har du adgang til dine e-mail mapper på mobilen? 

KONSULENT 4: Nej, det har jeg ikke åbnet for. Så skal den synkronisere alt for meget. Så det er kun ind og 
ud. 

MC: Vi har faktisk været det hele igennem. Er der noget her til sidst du føler jeg mangler at komme ind på? 
Du sad jo også i vidensdelingsgruppen mellem Væksthusene, er det noget du kan fortælle mere om? 

KONSULENT 4: Ja, og det er noget som har udviklet sig. Jeg tror vi havde det første møde i 2007/2008. Så 
det har vi kørt i omkring 2 år. Der mødes vi altid 2 repræsentanter fra hvert Væksthus. Og så sker der det at 
næste gang vi mødes så er der altid 2-3 kollegaer der har forladt jobbet for at lave noget andet i livet. Sådan 
har det været, og sådan er det stadig. 

MC: Hvordan er vidensdelingen så imellem Væksthusene? 

KONSULENT 4: Jeg synes den er god. Altså inden for Salg og Markedsføring har vi haft et rigtig godt 
samarbejde, hvilket gør at vi også i dagligdagen vidensdeler. ”Torben, jeg ved at du ved mere om noget..” 
Han sidder i Vordingborg. Eller en i Århus, eller hvad ved jeg. Det synes jeg bestemt også er noget kører – 
også inden for andre områder end Salg og Markedsføring. Jeg ved med hensyn til EU-forhold, der sidder der 
én i Væksthus Sjælland som er skrap på det. Og vi har fået et ”okay” til også at bruge hinanden på kryds og 
på tværs af grænserne. Ofte får jeg en henvendelse fra en virksomhed, hvor en kollega ude i felten har sagt: 
”Ved du hvad, jeg tror lige du skal snakke med Leif”. Så der er også samspil på den måde. 

MC: Jamen, udmærket. Så siger jeg tusind tak. 



Bilag 7 – Side 1 
 

Bilag 7 - Interview med Medarbejder 1 
Bemærk at nævnte navne er erstattet med forbogstav eller initialer, jf. kap. 3.3.1. 

MC: Hvilken afdeling arbejder du I og hvor længe har du været ansat? 

MEDARBEJDER 1: Jeg sidder i Kommunikation og Marketing og jeg har været her i to år. 

MC: Og hvad består dine arbejdsopgaver af? 

MEDARBEJDER 1: At lave arrangementer. Jeg er med til at udvikle arrangementerne, ideerne til dem, 
markedsføre dem, afholde dem – og det er alt fra at snakke med foredragsholderne til stederne vi skal 
være og de samarbejdspartnere vi holder det hos, om det er den lokale erhvervsservice eller hvem det nu 
er vi laver det sammen med. Jeg er med i alle processer, f.eks. sidder vi lige nu og skal udfylde en tom 
kalender for 2010, hvor der bliver spurgt: ”Hvad skal der være af arrangementer, T.?”. Så starter jeg. 

MC: Så du er den primære tovholder på alt med arrangementer? 

MEDARBEJDER 1: Ja, med alt. Og har en rolle i også at kvalitetstjekke at indlæggene også er det vores 
kunder gerne vil have, at niveauet også er højt nok. Og at vi også prøver på at tænke nogle nye 
formidlingsformer, noget netværk og andet, end bare foredrag. Og så i sidste ende at det resulterer i 
kunder. 

MC: Hvem ser du som dine nærmeste kollegaer? 

MEDARBEJDER 1: Jeg er nok den der arbejder mest på tværs herinde. Altså i Kommunikationsafdelingen 
arbejder vi selvfølgelig sammen om markedesføringsdelen. Konsulenterne skal jeg samarbejde med om 
indholdet. Og administrationen er det jo alt fra navneskilte til deltagerlister til pakning af at muligt. 
Økonomiafdelingen – ja, der er jeg jo klart den der bruger flest penge herinde i firmaet. Så der er meget 
med tjek, og mange kommer også ned til mig med ting jeg lige skal vide er kommet i huset, hvis der f.eks. 
har været et arrangement hvor de har fået en regning direkte - jeg sidder jo med mine egne budgetter. Så 
jeg er nok den der skal samarbejde med flest herinde. 

MC: Så kan man sige at vidensdeling er utroligt vigtigt for dit arbejde? 

MEDARBEJDER 1: Altså, jeg får jo nogen gange en mail fra nogen der roder selv med et arrangement: ”Kan 
jeg ikke lige få dine tjeklister?”. ”Hmm”, tænker jeg så. Det er måske ikke lige det… Men lige præcist at få 
udviklet nogle nemme koncepter: Husk at bestille mad, husk at booke lokalet i god tid, husk at tjekke op på 
hvordan borde og stole står. Sådanne lister kunne godt ligge et sted hvor folk kunne finde dem på V-drevet 
– jeg har lavet dem i alle mulige former, men de ligger ikke som noget værktøj. Det er jo præcis det jeg 
håber på med det nye at man vil kunne lægge sådanne tjeklister ud. For vi laver jo andet end 
arrangementer. Der er jo ofte at nogen laver et internt kursus – de skal måske lave noget om finansiering 
for alle Væksthuse internt. Så har vi de tjekliste at tage frem, har vi styr på det og det?! Det er jo noget af 
det jeg kunne vidensdele. 
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MC: Når du samarbejder på tværs, er det så meget projektbaseret? Eller vil du karakterisere det som meget 
selvstændigt arbejde? 

MEDARBEJDER 1: Det var tænkt som projekt, men det bliver det andet. Det var tænkt sådan at man samler 
et team rundt om en konference, og det team skal lave indhold og alt det der. Men det blev vi nødt til at 
lave om, for der blev ikke leveret – og så går jeg bare og venter, venter, venter. Så nu bliver det sådan at 
teamet får ideerne, så bliver de koblet af, og så henter jeg dem. Så går jeg rundt til skrivebordene, i stedet 
for at vente 30 dage før der bliver leveret. På den måde skærer jeg 30 dage af, og begynder allerede dagen 
efter. Så jeg vil sige at teamet spiller en lidt mindre rolle. 

MC: Så det er meget selvstændigt arbejde alligevel? 

MEDARBEJDER 1: Ja, og udfordringen bliver at jeg skal stadigvæk få folk til at føle ejerskab. Så jeg skal på en 
eller måde tilbage til at folk føler ejerskab – ja, hele huset skal føle ejerskab på de der 
fyrtårnsarrangementer. Og det er en svær sag, fordi folk sidder så meget nede i deres rådgivning. Men det 
er jo ikke mine arrangementer, det er husets arrangementer. Der er der jo nok mange der mener det er 
mine arrangementer. Men jeg prøver på at involvere og motivere, så alle ved hvad der sker, men igen: 
”Hvor er platformen?” Jeg sender jo, og det må du også have oplevet – jeg er jo en af dem der sender mails 
ud til hele huset med jævne mellemrum, og dem kan jeg jo ikke lave flere af. Så bliver det jo for meget. Jeg 
bliver nødt til kun at komme med slutresultaterne: ”Her er den færdige…”. Jeg kan aldrig skrive ”nu er vi 
her…” med noget. Så jeg har lidt fokus på informationsflowet at det ikke bliver for meget. 

MC: I hvor høj grad synes du der sker vidensdeling i Væksthuset i dag? 

MEDARBEJDER 1: Ja, langt mere end for to år siden. Der var slet ikke nogen der vidensdelte synes jeg. Jeg 
tror de der konsulentmøder er gode, jeg tror også de teams, der er blevet lavet, er gode. Og der bliver 
faktisk vidensdelt, det er min fornemmelse – der er jo altid nogen der er bedre til det end andre. Men nu 
har jeg jo fulgt med siden de fusionerede. Jeg var den første der blev ansat, der ikke før sad det ene eller 
det andet sted. Altså der er sket rigtigt meget på det punkt. Og der er også en lyst til at vidensdele. I starten 
var det lidt tvang – det var vel også derfor vi fik det åbne kontor, går jeg ud fra for at fremprovokere det 
lidt. Men nu fornemmer jeg en lyst til det. 

MC: På hvilken måde bliver der vidensdelt? 

MEDARBEJDER 1: Ja, du hører folk snakke sammen om kunderne. Det gjorde du ikke før i tiden. Og hvis de 
gjorde, så var det i hvert fald ikke noget vi kunne høre. Jeg tror også flere og flere bliver bedre til at henvise 
til andre kollegaer, hvis de ikke selv kan løse opgaven. Der er stadig nogen der holder på opgaven selv, hvor 
de burde give den videre til en som kan noget andet. Og så synes jeg egentlig at folk er blevet meget finke 
til, hvis de nu støder på en god foredragsholder, at lige sige det. 

MC: Hvor vigtigt er det at være med på beatet og indhente informationer fra forskellige steder, for at finde 
de rigtige foredragsholdere? 

MEDARBEJDER 1: Sindsygt vigtigt, fordi vi jo ikke laver så meget. Så vi har ikke image-vis råd til at have for 
mange der går galt i byen. Og jeg kan ikke nå at se dem alle sammen. Så jeg kunne godt bruge noget mere 
viden om, hvis nogen har set et foredrag der fungerede. Jeg kan jo ikke altid bruge bookingbureauernes ord 
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for det, for de vil jo sælge hvad som helst – andet end jeg efterhånden har fundet nogen der godt kan sige: 
”Han er altså ikke så sprudlende som du måske tror. Han er lidt tør. Skal vi ikke prøve at finde en anden?”. 
Det synes jeg er fedt at de er ærlige omkring, for det er vigtigt at det ikke er en tør person som bliver sat 
som hovednavn, men en som lægger dem ned. Der kunne jeg godt bruge rigtig meget feedback, fordi de 
må være ude og se nogen ting. Jeg ved ikke hvor meget det er, men de må gå til nogen konferencer, de må 
gå til nogen seminarer, hvor de kommer hjem med en god følelse af det var nogen der kunne sælge 
budskabet. Det hører jeg ikke særligt meget om. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi at anbefalinger 
altid er gode. 

MC: Hvorfra henter du dine informationer nu? 

MEDARBEJDER 1: Bookingbureauer tager jeg møder med. Jeg kender dem ret godt nu, så de ved hvad jeg 
går efter. Jeg holder øje med hvem der er på til andre konferencer. I medierne. For tre måneder siden 
bookede jeg jo Jens Moberg, ham med elbilerne. Da jeg bookede ham, og sagde det herinde, så var folk 
bare: ”Hvem?”. Og nu tre måneder efter, så kan man hverken tænde for tv-skærmen eller åbne en avis, så 
har han udtalt sig om et eller andet. Så der var jeg på forkant med hvem jeg fornemmede var det nye navn. 
Og timingen er perfekt – vi kommer med ham nu hvor han er fremme alle steder. Så det er meget med at 
høre og holde øje med hvad der sker rundt omkring i medier, aviser. Men jeg savner den information 
indefra, at folk har været ude og se noget. Der hører jeg sjældent noget.   

MC: Så det er meget sjældent at der er nogen der kommer hen til dig med en ide? 

MEDARBEJDER 1: Det sker. Og nogen gange tager jeg den videre og andre gange gør jeg ikke. Nogen gange 
skyder jeg den måske hurtigt ned fordi - Ikke flere arrangementer lige nu, det er 2010 det handler om. Så 
går folk lidt slukørede tilbage. Nå ok, der er jo lang tid til. Der er det jo min opgave at huske dem og gå 
tilbage, for selvom det først er i 2010, så kan vi godt arbejde på det allerede. De kommer en gang i mellem. 

MC: Nu har du været med fra starten, men hvis man kommer som ny medarbejder – hvad er så den bedste 
måde at få informationer om hvordan tingene fungere, hvem man skal tage fat i? 

MEDARBEJDER 1: Ved at deltage i så mange ting som muligt. Jeg synes faktisk vi har en god mødekultur – 
forstået på den måde at folk er meget åbne og ærlige. Man kan rimeligt hurtigt fornemme, hvad vi er for 
nogle mennesker. Det med at komme til et rådgivermøde, komme til et Væksthus møde, deltage i 
arrangementerne – så tror jeg man kommer rigtig langt. Det er jo ikke sådan at der noget man ikke kan 
snakke om, der bliver jo fandeme snakket om alt.  Det er jo meget åbent – og det synes jeg man lærer 
meget af at komme til. Og ellers er der ikke noget, for du kan ikke finde rundt inde på V-drevet. Jeg skulle 
finde listen over de lokale erhvervsservicecentre i går, og jeg opgav, jeg fandt den aldrig. Jeg vidste ikke om 
jeg skulle gå ind under administration, eller den mappe der hedder erhvervsservice under 
kommunikationsafdelingen. Jeg ledte og ledte. Faktisk endte jeg med at gå en masse gamle mails igennem 
og fandt det sådan hist og pist. Der ville jeg godt kunne søge på et eller andet, og så det var kommet op. Og 
arbejdede hjemmefra, så gad heller ikke lige at ringe ind. Så synes ikke rigtig man lærer noget som helst at 
være på V-drevet. 

MC: Så du bruger måske ikke V-drevet så meget? 
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MEDARBEJDER 1: Jo, jeg bruger det hele tiden. Men det var med udgangspunkt i hvis du var ny. Jeg bruger 
det hele tiden. 50 gange om dagen. 

MC: Til hvilket? 

MEDARBEJDER 1: Til alt. Jeg gemmer alt derinde. Markedsføringsmateriale, pressemeddelelser, brochurer, 
billeder af foredragsholderne, tilbud, evalueringer fra arrangementer, alt ligger derinde i mapper.  Jeg er 
meget struktureret omkring V-drevet. Mange holder det på deres egne computere, men jeg lægger alt 
derind. Så kan jeg gå på hjemmefra med en ren computer, og stadig have adgang til alle mine ting. Alt ligger 
derinde simpelthen, så jeg er på det 50 gange om dagen, når noget skal vedhæftes osv. 

MC: Hvordan bruger du de øvrige systemer – f.eks. Intranettet? 

MEDARBEJDER 1: Overhovedet ikke. Jeg ved ikke engang hvordan man logger ind. Jeg har slet ikke fået sat 
mig ind i det. Jeg ved slet ikke hvad der ligger derinde. 

MC: Du nævnte lidt tidligere at I sendte mange mail rundt til hinanden. Men synes du det er problematisk 
at der bliver sendt så meget? 

MEDARBEJDER 1: Jeg synes på ingen måde det er problematisk. Lige nu er jeg bare 90 ulæste mails bagud. 
Og jeg har nu i to dage prøvet at få den ned under 90, men det er ikke lykkedes. Men jeg får jo sindsygt 
mange mails udefra. Alle foredragsholdere henvender sig til mig. Alle deltagere der har købt en billet har 
min emailadresse. Alle jeg skal koordinere med går til mig. Det er jo hundrede mennesker jeg kan blive 
ramt af på en dag. Jeg synes internt får jeg ikke særligt meget. Det er ikke for meget i hvert fald. 

MC: Så eksternt foregår al korrespondance via mail? Eller telefon? 

MEDARBEJDER 1: Mails. Jeg kan mærke min telefon ringer mere, men jeg er meget en mailperson. Men nu 
ringer den mere og mere – faktisk er der konsekvent 2-3 beskeder jeg mangler at få aflyttet. Men før i tiden 
ringede den aldrig. 

MC: Hvilke kommunikationskanaler bruger du internt? 

MEDARBEJDER 1: Rejser mig op og råber?! Ej, jeg går hen til folk. Jeg går pænt meget – det kan jeg se at 
andre ikke gør. Der er jo folk som de andre kommer til. Men jeg synes jeg går rundt, og så tager vi lidt under 
frokosten. Og alle dem som sidder uden for huset ringer jeg til. Jeg synes folk er meget tilgængelige 
egentlig, nu når jeg tænker over det. Det er ikke sådan at jeg venter dage på at få fat i en kollega. Jeg plejer 
for det meste at kunne få svar med det samme. 

MC: Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om hvor viden opbevares eller arkiveres. Nu snakkede du 
meget om V-drevet, og hvordan du lagde alt derind. Er der nogen andre steder hvor du opbevarer viden? 

MEDARBEJDER 1: Min mailboks. Det er alt det jeg ikke får over på V-drevet. Hvis jeg får noget til sendt om 
et arrangement så gemmer jeg det i en hylde på mailboksen. Det får jeg måske ikke lige med til møderne, 
det der ligger der. Jeg lavede på et tidspunkt en access-database over alle indlægsholderne, og ideen var at 
hvis jeg fik noget fra indlægsholderne, så scannede jeg det og vedhæftede det på deres kontakt. Det tog en 
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helvedes tid at opdatere, så den er bare helt død. Det er jo lidt ærgerligt, men ideen var at man kunne have 
deres materiale vedhæftet deres person. 

MC: Jeg har snakket meget med konsulenterne, og de snakker meget om forskellige værktøjer de bruger. Er 
der nogen værktøjer, som Væksthuset har adgang til, som du bruger i din hverdag? 

MEDARBEJDER 1: Nej. Min verden er word og excel. 

MC: Hvad med CRM-systemet? 

MEDARBEJDER 1: Jeg beder andre om at logge ind når jeg skal til det. Nej, det gør jeg ikke. Også fordi når 
jeg skal bruge det, så får jeg at vide at det ikke kan det jeg skal bruge det til. Her den anden dag kunne jeg 
godt tænke mig listen over alle der havde fået rådgivning om finansiering, for så kunne vi invitere dem til 
finansieringsdag. Men det kan man ikke trække ud – men hvad fanden skal vi så bruge det til? Det ville jo 
være helt oplagt at alle dem man havde snakket finansiering med i år blev inviteret til arrangementet. Det 
var da totalt oplagt. Det var jo sådan jeg ville bruge det. Og alle dem der har snakket med Salgsafdelingen, 
de skal da bare have en: ”Vi tillader os at kontakte dig helt specielt…”. Selvom det er lidt spam. Det synes 
jeg er super ærgerligt, for det begrænser i det jeg sidder og laver, for jeg skal sælge billetter. Så bruger vi en 
masse penge på at hive nogle eksterne lister for at sende ud til folk der aldrig har hørt om os. 

MC: Hvad med samarbejdspartnere? Har du dem for dig selv eller ligger de i et andet system? 

MEDARBEJDER 1: Jeg har dem oppe i hovedet, og på mails. Jeg bruger det søgefelt hele tiden. De gør grin 
med mig nede i afdelingen, for jeg er ikke særlig god til at slette mails. Til gengæld, uanset hvad der er 
nogen der skal bruge i den afdeling, så kører jeg en søgning og så har jeg svaret. Og de sidder der med alle 
deres slettede mails. Jamen sorry gutter. Jeg sletter selvfølgelig nedefra – men jeg har da en tre-fire 
måneder tilbage. Og jeg kan altid finde dem. Og der trækker de andre jo på mig. Hvis jeg siger gå ind og find 
det på V-drevet, så bliver de helt blanke i hovedet. Hvor? De ved godt hvor V-drevet er, men er det den 
eller den mappe? Åh nej, skal vi nu til at lede. 

MC: Hvor ofte bruger du Væksthusets hjemmeside? 

MEDARBEJDER 1: Ikke til andet end at se hvad R. har lavet med mine arrangementer. 

MC: Hvordan er samarbejdet med andre Væksthuse? 

MEDARBEJDER 1: De ringer med jævne mellemrum og skal punke mig for ideer – og spørge hvordan jeg 
lykkedes med det jeg gør. Men ellers ikke. Hvis de skal bruge navnet på en foredragsholder, eller hvordan 
de skal kører de der spor samtidigt, som vi gør, så ringer de. Der var flere der har spurgt om jeg ikke vil 
skrive alt hvad jeg ved ned i en manual og sende ud, men det har jeg altså sagt nej til. Jeg har sagt at jeg 
gerne stiller op og fortæller det og besvarer spørgsmål. Men jeg sætter mig altså ikke ned og tager alt hvad 
jeg har af kompetence og skriver det ned på papir. Altså, det vil være at sælge sig selv ud. 

MC: Men i arrangerer ikke noget i fællesskab? 
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MEDARBEJDER 1: Nej, ikke nok. Vi har snakket om at foredragene skulle tage på tur. Men det er ikke rigtig 
blevet til noget. Nogen gange har vi inviteret Sjælland til at være med i vores arrangementer, og det er fint 
nok. De holder nemlig ikke så mange selv. 

MC: Jeg kan forstå at nogen af de teams herinde indgår i et nationalt samarbejde. Er du med i et 
tilsvarende? 

MEDARBEJDER 1: Ja, der er nogen fra hver team der sætter sig sammen, men det er der ikke på mit felt. 

MC: Er der nogen hjemmesider du bruger rigtigt meget? 

MEDARBEJDER 1: Der er jo bookingbureauernes hjemmesider. Ellers er det meget tilfældigt. 

MC: Er der noget her til sidst som du føler du brænder inde med? 

MEDARBEJDER 1: Næ, jeg synes jeg har været inde på det hele. 

MC: Tak. 
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Bilag 8 - Interviewguide 
 

Interviewene skal afdække følgende emner: 

1. Formelle/uformelle kommunikationskanaler og hvor viden befinder sig i dag (Faste kontra løse 
strukturer for vidensdeling). 

2. Arbejdsformer og syn på videndeling findes der i VHHR. 
3. Praksisfællesskaber og netværker blandt kolleger og hvordan viden deles mellem fællesskaber.  
4. Krav til - og farer ved – implementering af løsningsmodel for bedre videndeling. 

 

Indledende spørgsmål:  

1. Hvilken afdeling arbejder du, hvor længe har du været ansat?  
2. Hvad lavede du på arbejdet i går? (Emne: 1 – 3).  

(Motivation: Afdækning af arb. opgaver, arb.former, formel og uformel vidensdeling i dagligdagen)  
3. Hvem betragter du som dine nærmeste kolleger? (Emne 3) 

(Berøring med forskellige afdelinger, faglig identitet/fælles referenceramme, privat snak) 
4. Hvem kommunikerer/snakker du med i løbet af en arbejdsdag? (Emne 1-4) 

(personer internt og eksternt, kanaler: mail, tlf. intranet, internet, face-to-face, møder, 
formelle/uformelle) 

5. Kan du beskrive hvilke arbejdsformer du deltager i? (teams, grupper, projektarbejde, interne-
eksterne) (Emne: 1-4)  
(Netværk, interaktion/kommunikation, kanaler)   

 

Videndeling: 

1. Hvordan ser du videndeling? (Emne: 2) 
a. På hvilken måde/hvorfor er videndeling vigtigt i VHHR? 

2. Hvad er den bedste måde at få viden/information for dig om ”et specifikt emne”? (Emne: 1 –4) 
a. På hvilke måder bliver man informere (både generelt og specifikt) i VHHR?  (Eksempelvis 

om nye tiltag, procedureændringer, nyheder internt/eksternt, Push-tankegang) 
b. Som nyansat her – hvor skal jeg så spørge/søge om information? (Pull-tankegangen) 

(Motivation: Netværk, interaktion/kommunikation, kanaler) 
3. Hvordan deler du viden i din dagligdag? (Emne: 1 - 3) 

a. Hvordan deler du viden med dine kollegaer (internt) / samarbejdspartnere og kunder 
(eksternt)?  

4. Hvordan kunne videndeling generelt forbedres i VHHR? (Emne: 2 + 4) 
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Forbedring af elektronisk videndeling: 

1. Hvis vi kigger specifikt på elektronisk deling af viden, hvad fungerer og hvad fungerer ikke i 
din dagligdag? (Medier: E-mail, V-drev, CRM, Intranet) (Emne: 1 + 2 + 4) 

2. Hvilke krav/ønsker har du til en elektronisk videndelingsløsning? (Emne: 4) 
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Bilag 9 - Wiki Workshop 
 
Referat 

Workshoppen afholdt i Væksthus hovedstadsregionen blotlagde at der var et stort behov og megen 

engagement omkring at indføre en wiki eller lignende system i forhold til at lette videndeling og den 

generelle kommunikation. Deltagerne på workshoppen mente at en wiki ville kunne understøtte behov 

for en nemmere og mere åben måde at dele dokumenter og understøtte interne processer og producere 

på en mere transperans i forhold til viden og kompetencer, der er i dag er ofte er tavs eller beror på 

enkelte personer, hvorved der ofte opstår flaskehalse. Mange standard dokumenter og formularer 

omkring væksthusets procedure ligger i dag på et fælles drev, hvor det er svært at vedligeholde og 

finde. Det er derfor ofte svært at finde, få overblik og vedligeholde disse. Desuden var der også et stort 

behov for mere direkte og åbne kommunikationsformer, som det nuværende intranet ikke faciliterer, 

samt koordinering som i dag ofte kører gennem emails. Reduktion af mængden af e-mails var et stort 

behov. Alle disse behov stiger i takt med at Væksthus hovedstadsregionen vokser og der opstår gradvist 

flere lag og flere procedurer omkring dagligdagen i virksomheden. Viden hos medarbejdere, som 

forlader Væksthuset kan og bør fastholdes, samt Nye medarbejder kan bedre lære og navigere i 

organisationen. 

 

Dialogen afslørede også dels meget forskellige opfattelser af formål og mål med at indføre en wiki i 

organisationen - nogle så det meget som et bedre og mere levende arkiv, mens andre så det som en 

kommunikationsplatform. Og dels var der en vis forvirring om hvad en Wiki kan og ikke kan. Der viste 

sig desuden, at være en del krav til integration med andre systemer og ønsker til den tekniske 

funktionalitet, som en wiki ikke som udgangspunkt vil kunne kvittere. Der er en naturlig bekymring for 

at det bliver for omfattende tidsmæssigt at drive en wiki. Folk i organisation har typisk meget lidt tid til 

at administrerer information. Der var desuden en - igen, naturlig - frygt for misbrug eller "spam" af en 

wiki, samt hvad skal være åbent og hvad skal være lukket. 
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Målsætninger 

Det vil vi opnå: 
1. Brugeraccept og -deltagelse. Engagerede, aktive brugere, høj brugerdeltagelse, øget 

organisatorisk samarbejde, faseopdelt proces, procesunderstøttelse af dagligt arbejde og kritisk 

masse. 

2. Brugervenlighed. Lav tærskel for at komme i gang og få alle med, intuitiv løsning, let at bruge, 

reducere kompleksitet, incitament for brug og høj hastighed (gøres til startside let at logge på, 

etc.).  

3. Videndeling- og håndtering. Knowledge management, push/pull af viden, forskellige typer af 

viden i Wikien, mobilitet/iPhone, understøttelse af daglige workflows og projektstyring. 

4. Ledelse og kommunikation. Vi vil være det førende Væksthus, så de andre vil have vores 

løsning. Events til lancering skal planlægges og fokus på intern kommunikation & 

forandringsledelse.  

 

Det vil vi undgå: 
1. Teknikproblemer. Dyre licenser og besværlig drift, isolerede systemer der ikke kan tale 

sammen, manglende integration, ikke endnu et dødt intranet, linkdeling (a la Del.icio.us).  

2. Dødt system. Få bruger det, endnu et v-drev, understøtter ikke det daglige arbejde. 

3. En lang tung proces. Manglende ansvar/projektledelse, for få ressourcer afsat i forhold 

projektets omfang, alt ud til alle, evighedsproces, der går politik i den. 

4. Manglende motivation af brugerne. ”Whats in it for me?” syndromet, for mange læsere/osere, 

men få aktive brugere, incitamentsstruktur, pisk/gulerod, manglende ledelsesopbakning. 
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Sammenligninger af systemer 
 
 Wiki Debatfora 

Fordele • Dialog medie – der kan 
kommenteres og rettes på artikler 

• Sider og rettelser lagres i en 
struktur og kronologisk 

• Brugervenlig – alle sider kan søges 
• Integration med andre (mere 

kendte) værktøjer, f.eks. Outlook 
og IE7 

• Uafhængig af tid 

• Et debatforum indbyder i høj grad til 
dialog 

• Meget præciserende værktøj, idet fora er 
opbygget af spørgsmål og svar 

Ulemper • Kræver en vaneændring 
• Aktualitet – kræver at wikiet bliver 

opdateret regelmæssigt 
• Stabilitet 
• Frygt – tør ikke at rette på sider 
• Troværdighed – Ofte ikke en klar 

afsender (Social kreation) 
• Tid og ressourcer 

• Kræver vaneændring 
• Spørgsmåls søgen – ikke spørgsmåls 

stillende 
• Gentagelser 
• Tråd-opbygning ikke optimal til arkivering 
• Frygt – tør ikke at skrive 
• Aktualitet 
• Mere synkron end asynkron 
• Tid og ressourcer 

 E-mail Nyhedsbrev (elektronisk og print) 

Fordele • Meddelelsen bliver hurtig læst, da 
de fleste har vænnet sig til at 
tjekke for mails ofte (både synkron 
og asynkron) 

• Det forventes ikke at der er 
investeret tid i opsætning og 
strukturering af mails 

• Klar afsender 
• Hurtig information 

Ulemper • Vigtige meddelelser drukner i 
medarbejdernes indbakker. 

• Meddelelser som først er relevante 
senere glemmes eller bliver væk 

• Mange mails fra samme afsender 
forekommer som spam – vigtige 
meddelelser slettes muligvis 

• Indbakken er generelt et dårligt 
arkiveringsværktøj 

• Fællesmail virker dårligt til dialog 
• E-mail er et dårligt værktøj til 

fildeling – mangler versionsstyring 

• Informationsværktøj – ikke dialog 
• Formelt og kortfattet 
• Kun aktuelle nyheder tages med 
• Hurtigt uaktuelt 
• Ringe mulighed for videndeling og 

fildeling 
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Idé-generering 
 

1. Ledelseskommunikation 

Det er oplagt at benytte wikiet til ledelseskommunikation – enten i nyhedsform (som de fleste kender 

fra ”nyhedsbrevet fra direktionen”) eller til uddelegering af arbejdsopgaver i afdelinger og 

projektgrupper. 

• Kommunikation: 

o styrket ledelsesinformation 

o dialog 

o hurtigt medie (såfremt det tjekkes ofte) 

• Organisatorisk udvikling: 

o  skabelse af fælles identitet 

o mindsker usikkerhed og rygter 

o alle har mulighed for at indgå i dialogen 

• Videnstyring: 

o aktuel viden tilgængelig 

o synlig og søgbar info 

o alle har lige adgang til info 

• Arbejdsprocesser: 

o  minimerer behovet for stormøder 

o information er hurtig tilgængelig 

o ledelsesinformation ”formaliseres” 

2. Kommunikation på tværs af afdelinger 

Som tidligere beskrevet giver wikiet samtidigt mulighed for at danne rammer for projektgrupper og 

intern kommunikation i afdelinger. Men åbenheden i wikiet giver samtidigt mulighed for at andre 

afdelinger kan få indblik i hvad der sker rundt omkring i organisationen – samt fremmer 

kommunikationen på tværs af afdelinger.  
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• Kommunikation: 

o tværgående information 

• Organisatorisk udvikling: 

o Fælles strategi 

• Videnstyring: 

o videndeling på tværs 

o alle har adgang til info 

o synliggøre kompetencer og opgaver 

• Arbejdsprocesser: 

o  Information er hurtigt og nemt tilgængelig 

o åbner for innovative samarbejder på tværs 

3. Kortlægning af ekspertområder 

Der er altid en fordel at vide hvor man skal finde den nødvendige information eller rette person til at 

løse et problem. Med wikiet kan man oprette en oversigt over alle medarbejdere, samt hvilke 

ekspertområder medarbejderen varetager. Kompetencerne bliver søgbare - og alle har ansvaret for egne 

informationer, så risici for at tage fat i den forkerte bliver mindre. 

• Kommunikation: 

o Korrekt og tilgængelig information 

• Organisatorisk udvikling: 

o Alle ansvarlige for egne data – ingen gatekeeper 

• Videnstyring: 

o Synliggører kompetencer og arbejdsopgaver 

o Initierer alle til videndeling og -udvikling 

• Arbejdsprocesser: 

o Hurtigt og nemt for alle at finde 

o Effektivisering ift. kunde henvendelser 
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4. Digitalisering af og oversigt over blanketter, formularer, standardbreve og juridiske 

dokumenter 

Wiki’et har en klar fordel frem for fællesdrevet i forbindelse med opbevaring af blanketter og 

standardbrev osv. Dokumenterne er søgbare og emneopdelt, og giver samtidig mulighed for at oprette 

forklaringer og vejledninger til hvert dokument. 

• Kommunikation: 

• Organisatorisk udvikling: 

o Alle afdelinger er ansvarlige for egne dokumenter og data 

• Videnstyring: 

o Mulighed for videndeling i forbindelse med brug af dokumentet 

• Arbejdsprocesser: 

o Hurtigt og nemt at finde og udfylde 

o Undgår dobbeltarbejde 

o Effektivisering - dokumenter bliver søgbare og i fast struktur 

5. Erfaringsudveksling 

Erfaringsudveksling er muligt gennem en opbygning af en videndatabase på wikiet. Det giver mulighed 

for at dele viden og erfaringer om forskellige emner - og giver mulighed for organisatorisk læring og 

dialog gennem kommentarer og spørgsmål. 

• Kommunikation: 

o Åben dialog om best practice 

• Organisatorisk udvikling: 

o Skabe åbenhed 

o Alle er ansvarlige for opdatering af egne data 

o Forstærkning af organisationskultur og arbejdsmetoder 

• Videnstyring: 

o Videndeling og erfaringsudveksling 

o Synliggøre og optimere forretningsgange 

o Kompetenceudvikling 
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• Arbejdsprocesser: 

o Tværorganisatorisk samarbejde 

o Hurtige løsninger på komplicerede problemer 

 

6. Samlet oversigt over projekter, mødedagsordner og referater 

Som et organisatorisk samlingspunkt er det oplagt at benytte wiki’et til projektstyring, samt arkivering 

af mødedagsordener og referater. Disse kan nemlig både søges, samt opstilles kronologisk. 

• Kommunikation: 

o Samlet information om projekter, dagsordner og referater 

o Hurtig, aktuel og korrekt information om fremgang 

• Organisatorisk udvikling: 

o Ensretning i strategi og beslutninger 

o Åbenhed 

• Videnstyring: 

o Videndeling 

o Alle har lige adgang til info 

o Synlig og søgbar info 

• Arbejdsprocesser: 

o Skaber overblik 

o Hurtig og tilgængelig info 

o Effektivisering – minimere spørgsmål 

7. Fælles kalender for events og møder 

Det er vigtig at alle medarbejdere kender og om muligt deltager i de events og fællesmøder. Wiki’et 

giver mulighed for en samlet oversigt over disse, som er med til at skabe overblik og sikre 

koordination. 

• Kommunikation: 

o Korrekt og tilgængelig information 
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• Organisatorisk udvikling: 

o Alle er ansvarlige for opdatering af egne data 

• Videnstyring: 

o Sikring af koordinering 

o Alle har lige adgang til info 

o Synlig og søgbar info 

• Arbejdsprocesser: 

o Hurtig og tilgængelig info 

o Skaber overblik 



Personas

Alice: Devotee

Karl: Tourist/ikke bruger

Thomas: Insider

Susanne: Mingler



Alice

Hvem er Alice
Alice er en sporty pige der lægger vægt på sin sundhed. Hun cykler til arbejde – både fordi det er sundt men også fordi der endnu ikke er blevet råd 

til en bil – der er så meget andet at bruge penge på. Hjemme styrer Alice huset og husholdningen. Søren hjælper til efter nærmere direktiver. Der er 

anskaffet en hund før der kom barn. I ferierne er der lagt vægt på aktivitet – Alice er både til riverrafting og sorte løjper. Heldigvis er der både bør-

nehyggetanter på campingpladserne og skiskole for de 3 årige i Alperne så Victoria ikke forhindrer en aktiv ferie. Næste år planlægges en cykelferie 

med Victoria i anhængervogn.

 Både privat og på arbejde er Alice et stort organisationstalent. Hun er praktisk og struktureret anlagt. Elsker skemaer og to-do lister. Ting glip-

per ikke for Alice – de glipper for andre. Derfor kan hun godt blive frustreret og opfatte forglemmelser som manglende engagement. I en verden af 

stærke personligheder kan det være utaknemmeligt at fungere som det samlende element.

Online Alice
Som koordinator har Alice behov for mange informationer og for at have fingeren på pulsen og kunne fungere som samlingspunkt. Alice er en 

ildsjæl, der har lyst til at dele og derfor gør flittigt brug af »alle«-mails for at dele checklister og anden generel information, som måske kan blive 

nyttig. Organisationstalentet og det store engagementet kommer til udtryk i et generelt behov for at engagere folk til fælles handling – deraf beho-

vet for at dele mest mulig information. Alice er både på Facebook og Linkedin. Hun bruger primært onlinetjenester med umiddelbar nytteværdi og 

stor brugervenlighed.

Wiki Alice
Som wikibruger er der et stort potentiale i Alice, sandsynligvis vil hun komme med daglige bidrag. Hun vil gerne lære nyt, og vil være en både mod-

tagelig og lyttende elev. Her er et værktøj der kan bringe listerne endnu hurtigere ud! Alt hvad der understøtter det daglige arbejde har hendes lyd-

hørhed – en wiki kommer som et kærkomment bud på en mere strømlinet proces og bebuder større fokus på »at dele«. Endelig et praktisk sted at 

synliggøre populære events som f.eks. sommerfesten. 

 Da Alice er utålmodigt anlagt kræver det, at værktøjet »bare virker«. En anden faldgrube er generel wiki-adfærd. Alice bryder sig ikke om, at an-

dre retter eller ændrer i listerne. Passionen gør at hun har vanskeligt ved at slippe sine opfindelser. Hun vil ikke gå på opdagelse i wiki’en særlig tit, 

men holde sig til sine egne områder. Alice er informationsafsender.

Barriere: Hvis værktøjet ved første øjekast virker for nørdet bliver det kasseret – dommen er faldet! 

Forventninger til Wiki: Den vil gøre at arbejdsopgaverne kan gennemføres hurtigere og at kommunikationen bliver mere 

enkel. Er dog lidt skeptisk mht. om teknologien nu også kan det den lover. Endelig et praktisk sted at informere fra.

Navn: Alice 

Alder: 30 år

Adresse: Forstad til Kbh.

Boligform: Rækkehus

Civilstand: Gift med Søren

Børn: Victoria på 3 år

Beskæftigelse: Koordinator

Tidl. beskæftigelse: Projektansat i DGI

Fritidsinteresser: Går til fitness, har hund,  

er til aktiv ferie. Læser ofte gratisaviser, evt. BT i 

weekenden.



Thomas

Hvem er Thomas?
Thomas er akademiker, let nørdet, bredt orienteret generelt, samfundsinteresseret i særdeleshed. Læser Politiken og er indbegrebet af profilerne i 

Minerva-modellens nordøstlige »grønne« hjørne.  Han har rejst meget og mødte Sofie på en rejse. I sine yngre dage var Thomas til gadgets af en-

hver slags, men efter Andreas er kommet til prioriteres pengene anderledes. Derfor kører Thomas også i en brugt bil. Bilen, en Citroën Xara fra 

2001- skal bare kunne køre. Computerspil er opgivet til fordel for Wii aktiviteter med Andreas.

 Musik har altid spillet en stor rolle – alle CD’er er afskaffet og ligger nu som MP3 filer på Mac’en. Efter Sofie er flyttet ind er al mad økologisk. 

Også bleer til Andreas købes økologisk. Der lægges vægt på ikke at benytte skadelige og unaturlige rengøringsmidler i lejligheden på Nørrebro.

Online Thomas
Thomas bruger mange forskellige internetservices – er »på alt« men bruger noget mere end andet. Selv PLAXO har han oprette en profil på – 

men han anvender den nu ikke. Thomas elsker godt design – og har i øvrigt 3 computere hjemme. De eneste aktive gadgets er digitalkameraet og 

iPod’en.  

 Generelt er Thomas meget aktiv på nettet, shopper hos Årstiderne og bruger naturligvis netbank. Nettet bruges i høj grad til informationssøg-

ning og netværksaktiviteter.

 Som kontrast til Karl mener Thomas, at hvis det ikke er digitaliseret er det ikke søgbart og derfor ikke værdifuldt. 

Wiki Thomas
Thomas forventer at bidrage med guides, procesbeskrivelser, tips og tricks, - og vil ikke forspilde muligheden for at uploade 

sjove ting. Han bidrager med indhold flere gange ugentligt. Wiki’en vil for ham fungere på linje med en personlige USB: Har det værdi, skal det lag-

res digitalt. Thomas føler sig hjemme på wiki’en. Thomas forventer ikke nødvendigvis respons på sine indlæg. Wiki’en fungerer i høj grad som en 

personlig eksponeringsmulighed for både faglighed og personlighed. Der er i høj grad et socialt moment i mediet. Thomas er informationsafsender.

Barriere: Thomas har som alle andre en travl hverdag og en hektisk arbejdsdag. Da wiki’en ikke er en del af incitamentsstrukturen hos VHHR kan 

det få betydning for Thomas’ prioriteringsmønster.

Forventninger til Wiki: Et effektivt værktøj. Et naturligt digitalt valg. En selvfølgelig udvikling i videntilgængelighed. 

Navn: Thomas 

Alder: 39

Adresse: Nørrebro

Boligform: Lejlighed

Civilstand: Samboende med Sofie

Børn: Andreas på 3 år og en lille ny på vej

Beskæftigelse: Projektleder

Tidligere beskæftigelse: Selvstændig

Fritidsinteresser: Løber, fodbold med gutterne om søn-

dagen, har Wii og iPhone, men ikke  

så meget fritid efter Andreas er kommet til. 



Karl

Hvem er Karl
Karl er oprindeligt uddannet i finansiering fra på CBS. »Dengang hed det Handels Højskolen« som han siger til de unge mennesker i VHHR. Han har al-

tid været dygtig og respekteret for sin høje faglighed. Karl har speciale i finansiering og har haft en mellemlederstilling i Realkredit Danmark, før 

han valgte at blive selvstændig konsulent og efterfølgende ansat i VHHR.  

 Da Karl har været vant til et massivt arbejdspres, har han vænnet sig af med at have egentlig fritid. Den fritid der er, går med at holde sig ori-

enteret - Børsen, Berlingske Business og Erhvervsbladet læses dagligt. Det har været Lise, der har taget sig af hus og børn og det er også Lise, 

der sørger for at de hvert år kommer på en velfortjent ferie og at de mange forlængede weekends i foråret bliver brugt til sejlads. Golf er et nyttigt 

værktøj til at netværke.

 Karl kører i en mørkeblå Volvo stationcar med hængertræk til båden. Han kan lide det solide, ikke for prangende men stadig standsmæssige ud-

tryk i bilen.

Online Karl
Karl bliver hurtigt teknologisk udfordret. Han er meget glad for netbank og anvender sin bærbare til det meste. Men generelt er det, der ligger 

udenfor C-drevet udenfor Karls sfære. E-mails og nyhedsbreve benyttes flittigt. Følger med, læser onlineaviser som business.dk, Berlingskes ny-

hedsbreve og andre fagmedier. Al information tilgås »on a need to know« basis – oplevet grad af væsentlighed er i nøje overensstemmelse med 

motivationsgrad.    

Wiki Karl
Karl har travlt – for travlt til at bidrage. Da Karls arbejdsadfærd normalt er begrænset til hans egen lokale maskine, vil bidrag til wiki’en kun forekom-

me efter ordre fra chefen.  For ikke at spilde unødig megen tid, vil han måske få Alice til at opdatere wiki’en med hans indlæg. Som Karl siger »alt 

det jeg ved kan ikke ligge der inde« – med »der inde« menes computere generelt. For Karl går viden fra mund til mund.  Kun det der hænger fast 

inde i hovedet er nyttig viden – alt andet er værdiløst!

 En motivationsfaktor for Karl til at bidrage til wiki’en, ville være hvis den blev en del af målopfyldelsen af hans resultatkontrakt. Måske kan Karl 

også fristes til at komme med et indlæg, hvis det gavner hans eksponering. Det kræver at wiki’en bliver brugt af hans ligesindede/jævnbyrdige – 

det er dem han gerne vil bekræftes og bemærkes af.

 Karl vil motiveres til at læse på wikien, hvis der står noget af høj relevans for ham – f.eks. noget nogen fra hans  team har lagt ind. Teamet vil 

han ikke stå udenfor, men generelt har Karl for travlt »til den slags«. Karl er en potentiel ”ikke afsender” og ”ikke modtager” af intern information. 

Barriere: Hvis der ikke er en dedikeret kollega der sidder ved siden af og bistår første gang Karl skal på – så kommer han aldrig på af egen drift.

Forventninger til Wiki: Nul!

Navn: Karl

Alder: 50+

Adresse: Nordsjælland, Holte

Boligform: Hus

Civilstand: Gift med Lise

Børn: Jakob 22, Christian 27, Majbritt 32

Beskæftigelse: Konsulent

Tidligere beskæftigelse: Kreditforening,  

tidligere mellemleder 

Fritidsinteresser: Spiller golf, sejler og rejser. Synes 

ikke han har egentlig fritid.



Susanne

Hvem er Susanne?
Susanne er pligtopfyldende, detaljeorienteret, struktureret, positiv og udpræget social. Hun læser gratisaviser og Politiken - når hun har fået et 

godt abonnementstilbud. Fredag hygges med tv-underholdning og rødvin. Efterhånden som drengene er blevet større har hun og Henrik fredag af-

ten for sig selv. De er begge udpræget optaget af det nære, børnene, skole, naboer, forældrebestyrelser. Strengt taget er Susanne ret ligeglad med 

hvad der sker i Jylland. Børnene har undulater og kaniner som Susanne og Henrik efterhånden har overtaget pasningen af. Henrik afgør suverænt 

bilmærket: En mørk grå Toyota Avensis.

Online Susanne
Susanne er aktiv på nettet. Ikke fagligt aktiv, men ferierejser bookes på nettet og TV-programmer løbes igennem. DMI tjekkes næsten dagligt. Sky-

per med Mikkel som er på efterskole. Susanne har ikke sin egen computer derhjemme, men har en profil på Henriks PC.

Wiki Susanne
Susanne vil lejlighedsvis bidrage med indhold. Men først og fremmest er hun optaget af det nære – sit eget team i afdelingen. Hvis hun bidrager, 

er det med værktøjer til eget fagområde. Samtidig er Susanne interesseret i det sociale aspekt i wiki’en – især hvis andre fra hendes egen afdeling 

har bidraget.

 Susanne er pligtopfyldende, optimistisk og positiv og vil derfor hilse wiki’en velkommen. Det er»spændende«, og »så  

ligger det der – så kan man altid finde det igen«. Desuden er Susanne helt på det rene med at C-drevet ikke er holdbart i længden. Sætter pris på 

søgbarhed i det hele taget. Susanne er både informationsafsender og informationsmodtager.

Barriere: Brugervenlighed. Og ikke mindst de andres adfærd – kun hvis de andre bruger det vil det være interessant. 

Forventninger til Wiki: Har ikke tænkt så meget over om det virker, men glæder sig til at se de forventede fordele i hverdagen. Forventer af kunne 

finde: ”Retningsttlinjer for afskrivning af inventar 2009”.

Navn: Susanne 

Alder: 45

Adresse: Søborg

Boligform: Hus

Civilstand: Gift med Henrik

Børn: Mads på 14 år og Mikkel på 17

Beskæftigelse: Økonomiafdelingen 

Tidligere beskæftigelse: Tilsvarende 

Fritidsinteresser: Moderne havearbejde, børn enes sko-

le, sidder i bestyrelsen for musikskolen som forældrere-

præsentant. 
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Dette bilag består af noter foretaget under praktikforløbet. Noterne omfatter daglige observationer og 

hændelsesforløb i kronologisk orden. Af praktiske årsager er kun de notesindlæg som refereres til i 

afhandlingen blev skrevet digitalt og vedlagt. 

 

4. september 2009 – V-drevet 

Det er anden dag for min observation af medarbejdernes brug af de eksisterende videndelingssystemer, 

hvor jeg har fået lov til at kigge over skulderen mens medarbejderne arbejder. V-drevet har fanget min 

interesse, idet jeg har set flere medarbejdere uploade gamle præsentationer, standardbreve osv. til drevet, 

men ingen synes at have behov for det der uploades.  Jeg havde fornøjelsen selv at rode rundt i systemet i 

går, og det virker umiddelbart som en stor skraldespand af gamle dokumenter.  

Spurgte P. og A. om hvem der holder styr på drevet. Det er en fælles opgave, men der er ikke skrevet nogen 

retningslinjer for hvordan – så tilsyneladende er der ingen der gør noget som helt i retning af oprydning på 

det drev.  Det vokser sig bare langsomt større. 

 

7. september 2009 – Skal vi så ikke e-maile mere? 

I dag blev jeg officielt præsenteret for organisationen på det månedlige stormøde. Jeg havde lavet en sjov 

præsentation af videndeling og wiki’s sammen med arbejdsgruppen. Den sluttede af med et lille videoklip 

fra YouTube kaldet ”Wikis in Plain English” (http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY) – et sjovt 

klip der giver et meget lavpraktisk eksempel på hvordan et wiki er et bedre værktøj til samarbejde og 

koordination end e-mail. Den gav medarbejderne lidt sved på panden. En kommentar fra en af 

medarbejderne: ”Vi kommer vel stadig til at kunne sende e-mails, ik? Hvordan skal kunderne ellers få fat i 

os?”. Det var nu ikke lige sådan budskabet skulle forstås. Heldigvis fik vi forklaret meget godt, at vi ikke er 

ude på at erstatte e-mail og telefon med et nyt fancy system… 

To kommentarer jeg i øvrigt bed mærke i var: ”Det nye system bliver nødt til at være brugervenligt. Gerne 

mange billeder.” Sjov kommentar, men vigtigt. Det er vigtigt at medarbejdernes it-kompetencer bliver 

http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY
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undersøgt. Også: ”Behøver andre at kunne læse mine dokumenter?”. Der var en kort diskussion af privatliv 

– og hvad der bør være tilgængeligt for hele organisationen og kun for egen afdeling. En medarbejder 

fremhævede at det ikke var smart at alle havde adgang til økonomiafdelingens sider. Brugerstyring bliver 

nok en vigtig funktionalitet, selvom det går imod selve konceptet med wiki-videndeling på tværs af 

afdelinger. 

 

28. oktober 2009 - Wiki 

Møde med arbejdsgruppen i dag. Der er mere eller mindre blevet besluttet hvilket wiki-system der skal 

vælges. Der er blevet aftalt en videokonference med leverandøren i London, hvor vi kan stille de sidste 

spørgsmål til systemet. Jeg er blevet bedt om at deltage for at kunne spørge ind til systemets funktionalitet 

i forhold til det jeg indtil videre ved om videndelingen i organisationen og behov for forbedringer. 

Vi skal bagefter tale om hvordan systemet skal præsenteres for medarbejderne. Vi har før snakket om en 

stor lanceringsfest hvor der skal ske noget stort. Et forslag var en symbolsk begravelse af fællesdrevet?! Der 

er i hvert fald enighed om i arbejdsgruppen at systemet skal præsenteres for alle medarbejdere på samme 

tid, og at man indtil da skal sørges for at ”brande” et kommende system som ”noget spændende nyt”… 

Noget værd at glæde sig til. 

 

13. november 2009 – Sker der noget? 

Har travlt med at få skrevet praktikrapport – alt imens kommer B. hen og spørger hvordan det går frem 

med systemet. Bemærker at det er den femte der spørger i denne uge?! Men der er heller ikke rigtig meldt 

noget ud i næsten en måned. Der har simpelthen været for travlt med rapporten til ledelsen og alt der 

hører til af undersøgelser, interviews og samtaler med leverandøren. Måtte bare sige til hende, at den lige 

nu ligger hos ledelse, som skal beslutte om vi får penge til at købe systemet eller ej – mere var der sådan 

set ikke at fortælle. 
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